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(' Петдесет факпи ппамтят
Петдесет факли в ръцете ни греят
петдесет nр1щ слънца. .
Партийо, родна, за теб днес пеят
нашите млади еърцв]

Пея r 11 гордите родни (алкани
т1еснн за славните двн. . .
Парт111!0. майко, ва радостта н11
поздрав от нас приеми.

Ти дъщеря на 0кто,1nри - поведе
смелите в тежката бран,
В мрака посочи IOI път за ПООЕ'Да
11 пътя - с успех увенча'.

С твойта стоманена вяра загина
Младен в последния бой.
Знаме за нас са, за род и Родина
11 1{,"10, и Тинко II Вечвой,

,
Би1 оа след битка - напред 11 нагоре!
Родният rpa;\ и села
бър.ю нарастват, и горди са хората
думите значат дела!. . .
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nоло иn- В?к в ПЪРВИТЕ Р!дИUИ
Трудещите <"Е or Елена тър

жествено отбеляэват 50·годиш
нип Юбl!Лt,Й на своч ооеви
аввнгард Градск-тта партшi
на органиаацш-. Едиовремен
но с тона се н:шършваr 60 го
д11m1. от както' изградената
през 19115 г., ?-·111те:1с1;а со
ииалдемократическа група 11с
шнтелпо скъсва с колебанията
с:11 11 застава ва гнърпи nap·
тийни позиции.

Тов;, са две 11и\1<1111 събитии
u живота на отруцеиого пасг
.ление на града и балканскня
край, станали я началото на
иашшr век. Те са потвърждение
на факта, че богатите ьъзров,
ленени трапипии в 11ац110н:.11
иеоевободигедната борба яа
Елена не заглъхват след 'IC·
вобожпението, а пламват с
нова сила 11 прпдобиаат нов
размах и съдържание.

Настышлиге еоциално-ико-
нсмическн преобразовnшы
след Освобождението предна
викалп бърз упадък на аана-
игчнйетвото в града. Бе;1mш„
селяни, 1,011то аакупнли чор
баджнiiсю: имоти, скоро 611,111

разорени, Голяма част от на
селепнето на Еленския край
останало без преянтавие, пое
ло пътя на гурбетчнйствето.
Представителите на зародила
та се буржоазни - лихвари.
гърговци, предцриепачн тру
па.111 богат ства от експлоата ·

цнята на пролетарнаиращито
се аанаятчни и се.1я1111.

Този процес на класово раз
слоенне създал почва за въэ
викването и разпроетраненце
го на соц11um1с:ическите иден
в Е;?ена 11 Еленския кран.
uще в периода Щ88-1894 то
дина в оиолиотеката на ЧНТ'1·
лнще „НапредъБ" в града npo
никват книги със социалисти·
ческо съдържание. !V1ежду ТН'-
са и ,,!VlаН11фест на комуиисп1·
чесната партия" на !Vlapкc "
Енгелс, ,.Що с соцвалваъы и
има ли той почва у нас" на
Благоев.

В ранните сн годинп репи
ца представители . 11а интели-
генцията в Елена като Петно
IO. 'l'одоров, Иван Кнрнло1<,
Н:uкола Раднвоев II др. стават
арнвържешщи и проваганднс
тн на социалвама. Първите
двама сътрудничат на Диnш·
тър Благоев в списание „Но
оо време", а Радивоев вомесг
on през 1001 rод. статия в ле
нинската „Искра".

За аронвкването на социа-
листическата пропагапда в
Елена и наличието на офоп-
,1си11 социалисти no това вре
ме говори изпратената теле
грама до Втория конгрес на
БРСДП в 1892 година, теле ·

грамата изпратена до Центрвл
ния комитет по случай Пър
ви май 1890 година II др.

Носители 11а соцналистичес
кпте идеи, както навсяиъдс по
това време, така и в Елена
611:111 представвтелнте на 1111тс
лигенцията и главио учители
те. През 1004 година някол-
ко учители от Еленско обра
эували социал11ст11Чес?;11 кръ
жок. През септември 1905 го·
дина 9 участницп в кръжока

,,

обрааували учителска социал-
дсмоаратическа група. В на
•,а.?ото на своето съществува
1ш1, групата попада 11од вли»
•. нето на анархолиёералното
·1ечс1111е, 110 от февруари НЮ?
година u състав от ti ч;tен;.?
,·рупата зьс1ава твърдо на 111<

.шц1111те на nартня·,а. В иен
11л11зат е111ш от първите pnJ
11ро'странitтели на с.:uцна?111зiна
сред учю-е;кruото: A:iei;c.i1t-
д·ьp 1,вано?. Диnштър Сто,1
1-.ов, Н11ко.1а L еорr11ев (LLOII·
затn), t,;тефан д. Даскалоu .

Ьорнс Радосдаuов, hoiilia Бо·
лдж11ева. !lзбраио бнло ры,о
водство на ГР)'Паrа със секре-
тар 1.ас11ер A„1ClicalfдЪp ИВ><·
1iuв. llpeJ своето продъшn,1
телно съществувание до 192,!
година учнтелсната соц11алдс
?1онратичес1ш група нараствu
до :.J2 душн, развива богата н
разнообразна деiiност н завою-
ва ro;iя?to влияние не саnю
сред у'!Ителите, но н сред тру
довите хора в Еленс?;а oi;u
лня. Като участвува акт11Вно
в ПОЛIIТl!Ческпя живот през TU
з11 пернод групата факт11чес1;11
11зnът1явалn ролята на око
л11iiс1ю napтllilнo ръководство.

През 11ер11ода на продължн .

теmште войн11 1012-1018 Iv
Дil!ia положението па населс·
11ието в Еленско силно се в,по-
шава. Отгласът на Веm?ката
оБто,шрнйска социаJщстичес
ка революция се почувствува 11

в Еленския кpaii„ llpeз 1917
година се създало ?tЛадешно
1iоn1ун11стн•1ес?;о ;.ружесrво
„Кврл Лнбкпехт" в града под
рЪ!iОВОДСТВОТО на Иорааи
Грънчаров. През първата по
ловниа и? ni. 11оемврн 1918
rоднна в rp. Елена била осно·
вана оргаи11зац11я ua БРСДП
(т. с.). В състава и в;шзалн 17
души. За секретар·Баснер бнд
избран Стефан Цонев.

Елена по това вреn1е е за·
паднала в иконоnшческо от110·
шение балканско градче. Uc·
нов11а опора на партmmата ор·
rаинзnция са nроrресивиитс
среди на местната ннтелиrен
цня II занаят•шйските pnбor·
ющи. Поради липсата на npo
n111Шле11 пролетариат револю
цнонната борба не приела ха
рактер нn масови стачни. де -

n10нстрац1111 и др. Но еленска·
та парт11ii11а орrаннзация дава
достоен принос в борбата 11

записва светли страници в
своята история.

В общ1шскнте избори преэ
10HJ година тя участвува със
своя листа и успява да прt>·
11ара за общниски съветющ"
двама свои кан11идати - Сте
фан Цонев и Стоян Трнфо·
нов II за у•шлищеи настояте,1
Стоя11 П. Агов. Същ11те про
веждат в общината решение
за снабдяване на бедните с
ЖИТО !in достъпни цен11.

По вре?1е на тра11с11ортиата
стачка в Е.1ена стачкуват Tt'
дсrрафопощенсните работ1111
цн нод ръководството на чщ•
на 11& 11арт11й11ата орга1111Jацю1
Васил Н11ко.1uв.

Тър,11ество било органи?н
рано на Първ11 niaii 1920 1·11

дшш със събрание, ма1111фее-
тац11я п вечеринка. Под ръю,.

IJOДCTROTO ив партиilната Of'·
гаюшация се провежда акти к·
11а IIUЛIITИ'leCl(a дейност. На
оргюшзирани партнiiнн и 11у'>
Лll'lllll събра1111п, осве11 м?ст
иите ръковод11тел11 11злизал11
с до1шад11 и В'Ьрба11 Анrелоu,
Н11ко,ла Габровс1ш, Васил Мак
рнков, Трифон Саралиев II др.
Шнро?;о разпрострв11еи11е е nu
луЧR,11 парт11iiннят II проrрес11·
вен печат - 1919-20 rод11·
11а. В Еденn са разпростраш1·
вани 80 броя „Рабоrничесюt
вестник", 10 броя „Ново вре·
ме", 10 бр. ,.Черве11 сnшх'' 11

други.
Успешно е оргаииJ11ра11а 11

проведена акцията за събира
не поn1ощн за гла?·ващн re u
Повоткието съnетс1ш братn.
Чрез ко,шснн, liOIITO обХО;\11
;?и до?ювете, орrаинз11ра1111 за·
бави, изнасяне на пиеси II др.
фор,111 б11щ1 събра1m за тозн
фонд около 2000 )18.

Еленската пnртиiiиа орrани·
за1(ш1 поддържала вр•ьзкн с
друtнте партнl!нн органнзuц1111
n 011oд11nra II нейното ръ1ю
во?с·тво фактически изпълня·
па.?о фушщ1111те на Окол11ii
сю1 liоnштет 11р11 пропе;?.даи?-
то на общ11те ,1еропр11лт1ш в
[. енска околия.

,·,1ед потушаване 1111 Сеп
те,шрнiiското въста1111е 1923
година II забраияване на 11ар·
тията 11nс1·ъпва 11зосст110 от·
слабнане дейността на 11арт11й·
ната ор1·а11нзация. Но вm1я·
1111ето на пар·щ,па в града в
района не намалява.10. Здра ·

в11те партийни II nшадежю1 си
лн полагат усилия за създава
ие новн орrа1111зацнон1111 фор·
nш пв работа. През 1929 го·
дина на n1ест11остта „Ста1ова
страна" край града се създа-
ва организация на РМС, u
"оято влизат проrрес11вН!f за·
нвятчнiiск11 рnботшщи 11 уче
ннци от сто,ларското II стопан
с110 училища. На следв11щата
1·oд11Jta се изrражда 11 opr3НII
зац11я на Работническата nap
тия, която оглавява борбата
11а трудещ11те се против кап11·
тал11сти•1еската експлоатащш.

След. въз11р11еnrане иовш,
i;ypc на парт1iята от VI nле·
нуn1 па ЦК през 1936 rод. nap
тнliната орrаинзацня взема
,1ерк11 за сплотяване шнро1ш·
те народни ,inc11 под зпаnтето
на народния фронт против 11а

стъпващии фашнзъn1.
Една от главните насоки в

нейната работа през тозп пе·
риод е нав,чизаието на naprиii·
ни членове о ръкоnодства·rа
11а nшсовнте орrаннзаци11. Ак
rивна пол11"f!fчес?;а борб11 се
разв11ва във вр'ЬЗ!iа с избира·
не рыюводството на чнталн·
ще „Напредък". Изпратенн1е
там хора провеждат проrре ·

сивнn 11ултур110-просвет11а дей
ност. Представители на nap·
тнята работят също в ръко·
nодствата на Потребите;шата
11ооперац11я, За11аяrч111iскот"
сдруп;еи11е, туристическото
дружество, у•штелскuта проф·
ОПОЗIIЦl!Я И 1\р.

Настъпва 11еспокой11ат11
1939 година. Борбата на п,1µ
тrшта 11 народа навлиза в сноп
решаващ етап. Пар?ийни?е 11

penico1111 кадр11 о Eшi11,l у>1е110
съче;rават нелегалната II л?.
1·ална работа. Ръкоющстnuто
на 1шрт11й11ата upram,?,щ11я ,,
града със сс1,ретар Пор·
даи Чу11анс1ш накто II ripe·
ди продъдща?а дu IIЗUЪ. IIIЯBU
функциите на райо11с1\ i;onш
тет. Засилва се в1шш нето н:а
РМС сред за11аят•111i\ската 11

учаща1·а се младеж. Районни·
ят 1;ом11тет на РМС се р•ы10
вод11 от Днnштър Бы,;даров.

Парт11ii11ата II pentcoвa opra·
1111за1(ю1 11оддържат 11рез Т<JВа
вре?1е редовни връзrш с Ои
ръншил комитет •1рез Дю111-
тър Дюлгеров (К11сю111я) 11

чрез Кнл11фареоо. По у1,аза·
ние на Окръжния номнтет се
11ровеждат 11елеrал111, JC01rф,··
ренци11 за обсъждане съи,ш
ние10 на работата и шн.."1·nnн
не на нов11 зада•ш. ПрР:: HJ4:3
ruд11иа секретар на \>а?iошшн
1,ощ1тет етапа !\1nJЖ? IVInpкoв,
а негов за•1естнн,{ Хр11сто Ста
нев (Младен).

През суров,..., :?н11 11.1 1:ъ-
оръже11nта борliн 11рот1ш фа·
ШIIЗl'tta в, Е.т1ена н OI\0?1и,i ra се.
нзгража яташrш 11режа. Съз·
дават се нелегални иварт11\'11.
устройват се явки и та!\11,1
срещн. Над 80 К'ЬЩII в Еле11·
ска околия rостоприе?1но от·
парят врат11те си за 1Jарод11нт1,
борци.

По решеW!г 11а <}."!'ъ,nння
коnщrет ua парт?mта1 а крал
на м. 10ю1 1944 rодина се фор
?шра Еленската партизанска
•1ета като съставна част от
Горнооряховския партuзаисю1
отряд. През nt. август тл се
прехвърля в Еле11сн11я (iаш,щ1.
Подпоn10r11nта от парrи1i1111те
орrа1шзацш1 11 населението

, •1стnта развива активна боiiна
11 поm1т11ческа дейност. За
"'Ратно вреn,с се провешдат
11артизанск11 акцни в Чакали.
Костел Божевци, Бойковцп,
Кожух, Миi!JСовци. Навстn,де
парт11за11ите са посрещапн с
радост и оъодушев11еиие. В
•1етата се о?;лючвnт нови liop·
цн и тя нараства до 54 души.

На 7 септеn1вр11 1944 годи·
на прп с. Ко11ста11тин cтusa
пос.?едиата битка на 1tарт11за
1111тс с жандармерията. В то.
па тежко сражение паднаха 6
перни народ1111 синове 11аче:?о
с nол11ткоn111саря Пенчо Цо ·

нев (Moiiceii). Свободата оrрн
11ад Еде11сюш кpaii Ol(ъpвnne·
113.

В жестоката борба 11рот11n
фашизма населението но Еле-
на 11 paiioиa даде Сl!'ЬП!I жерт·
вн: Иван Миланов, Георr11
Еленски, Стоян Костадн11оn
(Цочо), Христо Станев (Мла·
ден), Стефан Петков (Алекси).
Стефан Иовчев (Вечвоii), Иван
Калчев (Тюшо). Вре?rето 1111-

нога няма да залнчи от съз-
11а1111ето на 11р11зиателш1те по·
1,оления техния подв11r. Ншi
nе?т?ичественнят паn1еr11ик Ja
увековечаване тяхната сн,10-
жертва са успехите на труде·
щите се от гр. Елена в соц?щ.
ЛИСТIIЧеснrто стрОИТСЛСТ8(1,

Хр. CTAI-IEB
секретар 1ш ГI{ на БНП

1·р. Е,1енu

ТАКА СЕ СЛОЖИ НАЧАЛОТО
fipeз 1 D2!J rо.щна в 15,тьс·

1юш111 ее завръщат l'eopr11
,рнс·тuв E.1Cl1Clill ll?l!ЛIOЧC'II
nr ?lor>ci;oтo уч1111ищс . Вар
на. 1 То;1ор Стоянов с,
;\Р}IТ, пр1111? днте lHO 11,\Ct::Л(;I ОТ'

r.офш1 'Гс се сnър.щат с Пор
д,L I Чую1нсю1 н Цочо ll1'C!1Jt.i\.·1

11 по?е,1ат lfШIЦIШTIII3U.T,l )'1

t ьз;?:ш::mс на opr,, ш3ацнн на
Pl\lC " rpa,1? 11:tб!' 1,. J1щт я
НО.11(0 м Н\,1Cil\ll, ВI\Л10ЧНrс 11111

:ш.:НL 11 J JOЧH,lT 1юд1·uт I

слна рабо1 ,\ ?а ор1·З.J1н . JM 1l'·

10 It? у11рс,1нтеJ1нат с()нJНнt.

В ;1,ш хубав npo:1< с 1 '(<',
ш, H)2Q го,, IШ\ цочо 1;..е ,с,11

,1а11.10 1чна n ръJ-.', н "11(' 7' ;IUД?ЖН, l\}X\1H\l 1О id ,H,llf
1llit??(II paбOTHllU , rfJ lH ОХ а?

щ nътя за Б,1ъс11овц.t Трл,1·
з ,щ, да напрnвн" вс11•11;0 n, ·,.

\IOЖIIO, Ja ;\3 !IC :1011ус11е.,. IO

11щшпа дu разбере за наш н:?
сбr?рка Затова тръгнах?tе нъ,1
м?сtността „Пухлека·, с ,,
+ова зав11х,1е наrоре къ?. ,,I,.,?
ч?та", npe<:Rl(OXMC дерето 11

о. ново н J 1•1.-юх;?,1е на Блъс
,.o?Cl<O"ro шосе. llpe·; ,,Енчоu
нн'" re 11э ..·очнх:"11с HЪ:'it „Стщ11-
щ1 c-rp?11a•. Сбнрната трпr,в,1 ·

111 да с? 11ро?едс на таз11
1ествоет. зщцото 01 ?·ам И)fа

1°1(.' HtlJ(H\fULГ по нснчии noco·

1.а-1 н нн,1т11с оt:ас.ност от нз-
11<УШди. Ile с:?сд ;1ъл1·0 на урс
'ICIIOTO )IЯСТО дой,1оха Георги
Е.1енсr;11, брат )1) Д11?1итър 11

Хрнсто Стоii1юв ы Блъсков·
цп. II1>11cт11rнa II l!ор;рн ч,·.
Н()IН'Юt С ОJЦе 5 (j ;\t'Ht•!i , I

Гр)'nа ре?1с11ст11 от Елепа - 1920 roд1mn

от Сто11ансното учи;111ще, ноа
ro бяха мю?алн през .'Юзн,n
noкpaii Горни Чунаю,.

Нсичrш се събра.,ше в t?I\·
лов1111ата, а Цочо остана ,1а
11аСлюдава. Разгледахм•, 11з·
n;,атеннте от Софнn матераа·
JI,, н ,·1rаза11ю1 за работата ни
!)l'\ICOt:JI re орrаННЗ;:\ЦИИ. с le;.(
1;рат1т ра.щскван11я ре11111х?1е
п· nf,paзyna\lc орrаннзацин,
,а сснретар на иоято опре·
. te.111x>1e Пор;?а 1 'Jу!(анrни, or
rа11н,щтор l\0•10 Неевснн. а
·щ11е 11атовар11ха с разnрос rp,·
lli!IIIIP () на печnтните \laTC·
p:ia:111. Таннпn с\,1 полу•r?вах
прс,1н uCJIЧJ\0 01 •rукансю1,
linlfrO npe;i?вax на оnреде.1ен11
,tp\'ГЩ)lt I с 1e;t тonn отново
t·1,ri11pax н арън(i1Х на Чуиан·
t1\II ИJШ ]{<)IIO,

Тащ· сннтю .въ:1рuд11хчf' rм·
rютата ш1 :\1 ·шдС'i1шото дР. а.:е
r rnn 1,nr,тo от 1 n I 7 год?н?а ,JO-

('T RП 1ш1?а.чото Jlc\ oprnHJl'!I(
pr11u .1:1:цежна дсiшост

!{оста Вnснпеп

f'tl U.rl КЪТ, в коiiто с.,ужехI I с;1ед поражеинето 11:i

Бъ.1rap1tn 1wез Първата cueтou
на война, се нзтеrл1t пос.тrеден
от Юж1111я фро111·.

?la ?- Х. 1918 rод1111а 11µ11·

ст11п1ахмс и К1ос-rе11д11п. Тук
11ау?111хме, 11с uоii1шшкото nъ·
с-rсн111е е. потушено. Б\1ржоаэ11Я':"""
т:1 11 ,,Сшщ>х11змът, след като
прежнояха с:\1ъ1пен стра.х. ус·
пяха да отбият пuроня vдар,
но борбата 11а 11аро,111ите ,1?\-

с11 11(юдължаоа111r.
От Кюстсн;11ш ш1 nпс11рат11ха

11 ПлСLн'11. Първото 11ещо. KOl;'-

Tt1 ?111 11:нчн1n11 с11„1но nпс?штле-
1111l' гра:(а. беше часова-та

•
Съда11овото ка

фене, в което
през 1918 год11

на е образувана
11артнйната оr-
1-шз?цня гр. Елс
на.

•
смъртност ср?щ населе1111е.

И;:0110м11ческото положение в
страната бе крайно тежко.
Липсваха хра1111rелн11 nродуктп.
Хлебната дажба се до11жеwе 01
2()() до 300 rpa ма. C11n1/o расте
IIIJC СК'ЬПОТIIЯТа. Спекулац11ят,1
11 безработнLtат.? се ширеха 11а-
uсякъде.

Положеннето се отежняпаше
още повече от окупацията нн
страната н от эад1:,:ржанет?) на
пonc'le от 100 х11ляд11 бъnrар·
t..·ки эаложншш от Съглаше-

HIIJ(oлn ГЕНОВСКИ

ПЪРВАТА СТЪПНА
нието. Това създаваше бл·,.
1·опр'1ят1111 услоnня за p;1::-rc.psшc
11а борбата.

,
-

.. За революшюшшн ,юдt':\1
RЛИllltC оказваха It IIЯKOII BЪll-
llfllO лолитическн събитня, най-
силно от които беше n,1ияю1ето
на Октомвр11йскатn 1)еволюц11н.
Борбата на русюпе работ111щ11
11 селяни срещу въ"Ц>ешиата
външна коr1трареволюц11я ги
идъхновяваше на борба npo·
т1ш каnнталнз\lа II у нас.

,.

На 31 ОКТОМВРИ 1918 ГОД\1·
на бях демобил11з11раи. У до·
ма, в махала Долни Геновц11,
nр11стиr11ах в първите днн на
ноември. От rщ,а Горна Оря·
хоонuа пътувах nеш и в къщн
np11cr11rиax през 11ошта. На
мерих домаш11нте с11 на леr·
ло, б0.1н11 от испанската бо-
лест. Maiiкa м111 кояrо бе :\IН
нала кризата пълзешком доiiдс
да ми отвор11, а брат щ, Ге·
орrи не бе n състояш1с да era·
ва.

Мигове из нашия живот
Бих ученичка в СтопанокР·

то учиJ1ище. Ila П'!>рвите рем·
сови събрания се сбт1жнх с
Хр11сто Стане11 от Чемш111»1 11

Стоя11 Коотадшюв от Ноюnц,1
и 11ва?1ата от Столарското уч11
л11ще. Не съм ?шс1111ла, че n
жнnnта ще craнu дpyrapl(a на
Цочо, а с Христо ще бъn?," .,?
едно nартиза1t11.

След завърuша11е на учиJ1•,
щето в Елена Хрнс,u продъ.1·
жн да учи в Русе, з 1111е оста-
11ахме в нашнn 11Е_ай. Цочо се
отдаде .всецяло 1'3 де11ото. Ра·
ботеше II по nарти!lна, 11 по
младежка линиn. Пъ,рвото му
арестуване е свързано с no·
срещането на Първи ма!! 19::Jl
година. Toll. с?tелчакът. поnн
червеното знаме на кю1бана·
рнята на гимназията, да се
развява и ра:талва 110-с1111н<>
кому1111стн11еск:11те иде11 в сър-
цuта на прогресивните гражда-
ни.

Щастието в ссме1!1111я 1ш
;кивот не помръ1шаше от несr<.
дите. Цочо често казваш?
.Все ще преживеем някаl(.
Ще изШ1раме за ед1111 залъ11.
Работата е да щ?еустронм н111 ·

вота така, •re да има хляб за
всични'". Работихме в София.
поа,1е в Сливен. На Цо•ю като
добър opra1111?.iтop поставя:,;,
щ,юrо rрудии задачи, но то,1
(е неуморим.

Спомням си онова време, !<о·
rато два.11ата с Хрис?о ,,е?ка·
ха в Слнвенскнл затвор_ Цu·
110 11злезе по-рано. Ilu тога
ваш1111те 11равиЛ11иц11 той няма·
ще право да ходи на авнждаие.
Вслка неделя отивах в Сливс11
11а занеса на Христо храна, ,,
още повече да му 1<ажа по ня ·

На!<'ЬВ начин ВеС'!'И За ПОдИТi-tе
•1есн11тс събития. Е;\11а шщелл
не зам1111ах. Моnт другар ме
смъмра строго nак съм моr
ла да допусн:? тановR 11?що.
Ноrато ПО·l('ЬСНО П<JПЭднах 11

аз в затвора, 11а11ълно го раз
брах. Тогава. получавах н ?шn·
ro nисма от 11ero от Eyr rac.
където Оеше моби;шзиран

Загубих рано моя c11'J>11 Цо·
чо. На 11. IX. l941 ruд. на·
тъкнал се на жандармер11я
1tpan Сливен, ранен. с noc.1e;1·
иня куршум изnъли11ва na!)'lllt·
занската 11летва. Не им се да
де шнn. А битката се разrа
r11ше жестона II свещена.

с.;.,сд една годи;?а r? ,оър
11?, в ро1,m1я си i;pari ;. 1\!ин
дл II там посрещнах два.,1ата.
партизани - Христо (Младен)
11 Марко Марков (Носта). На-
стоявах да тръгна с ?ях. llя·

маше решение.
През про.1с?та на 1 !).' i , ,

дина вече нос?х •toвo·1u н:\lе
Py\lЯl!a. Дру1·ар1(те ,,цто )IC
караха да пея. Поде,шх
цнлата си ;iy.ua 11ap1·11Ja11?1:1r·
те песвн. llo и 1 i)Ba :1? 111:'Ше

JlecllO В ОТ))Я !t:\ - ;\J lie ,\\J·
жеш да отn?·снсш 1·:1uс-

Трудно ?tоже да се забраш,
110сдедната 1111 схва11ка с вра·
ra. Предната нощ бихме нрu·
нелн а?щия в махалите кpali
с. Константин. На 6 септем·
вр11, среднощ, в двор;,? 11а ба·
ба Велика от Бо1!1<0вц11 се вз?
съдбонос11ото реше1111с, в 11ое-
то бяха надделели чувствата.
опиянението от nрибшш<ава·
щата свобода. Младен настоя·
ваше да ис се слиза в Нон
стантнн илн, ано тръ1·нс:\1 за
там четата да се двшю1 в ria.µ
тизаисl(а верига. А нпе се ка·
чихме на 7 8 каруци. Знае,·
)ate, че в сеJ1ото властта е зае·
та от нашите. Но1·ато го наб;ш
;них.\lе, куршущ1те 11овар11"
засвистяха о 11а.u111те редици
На първата кару11а бяха ;\Jл,?-
ден. Mo!lcell, Т1111ко II но?rnн
дирът. Падна убнт '1'1111110. От
третата каруца. с ноnто 11-ь·

туnах. r?уршумитс nоваш1х11
двете са,юводчета. Отосянъ11е
6ях?1е под о{стре.11. Започна
изтеглянето. В11.1ях по;титно·
мисаря Molicefi да леши n са:т
къ,ювата гора, без стоп, м,,.
,кестве11. Не искаше да разбс
рат другарите. че у,111ра, Пр11
б;rl!AIHX ?l.1:t;\eH. Tofi СЪЩ(>
?-риеше раните си. Тр11 11уршу·
.\la бяха nремннадн през 11ег1,

Когато се притул11х,1с II то11
едва 11ри0'1"Ьnяшс, опрял се на
рамото ми. разбрах, че чет·
яъртилт 1<уршу'1 се с вnпл ;,
СТО\13Х3 '1V И l(p1,nTa не cn11p1
ше Не nj,ei,тanaшc 11 11ражият
<>Острел. 110 добре, че нсек-1
нуршу" не хваща.

Четата се оттеглп n lia.1кa·
на привечер. Останах да отк?
рам Младен в града 11а „1ечс
ипе. Това значеше, че ,южс
да ме арестуват II повече д?
не видя другарите. Нръвта н,
М:таден изтичаше. Е;1и11 тур
чии от Свпос.1авц11 прие ;i,
го откара\lе в града. Потеs-
..,их"е. Беше късно. Tpябnarnc
да се простя II r М ,1а:1е11. П,
партизанския ?акон в?ех пие
толета му. Ст11с11ах го ;io сър·
iteтo сн, ?:i ла спре болката
,Грn6паше :1,а tш\tе-рл 11етат?.

Елена ПЕЛТЕКОВА
бивша парт11эа11ка от Елеиск?·

та чета ·

Сле.:t, IIЯКОЛКО ДHII отидох Rrрца. Група от 1 5 друrар11,
111.оч \le Rltдяx,1, със з:ноnо1-
с·rво ми сазк(i t•1axa, че ,1оето
ПP'1CT1tra11e К града t' ТЪК?tо 11:l·
BPCMl'. тъii като nc? 11onet1e 11.1-
зряnn.,н ,·с 10nш1та 111 nбраэу-
11ан(' на СО1tШ1.1д.1..·?ЮКРi1111ЧССК[!
орrа1111за1111я (т. с.). О г pa1rn·
1юrн1 разбрах. Ч(' 11\fa. noneчl'
от 15- -20 .зsшн жслаеш11 да се
включат n нея. Др,•гаrнtте че
yne;1,o,111x;i, че всчt: са щ1out•·

дени две събрания. на конто
Коста Минков (" говорил по
R'Ъпtюснте ш1 вътрешното и n1.,11·
шно положе1111е. Разбрах. че
събранията ra nооведенн в къ·
щата на J\t\11лан .Минчев.

С вдъхнове1t11t;> ,111 разказаха
н за nрооеде,шя на Д11м11тров·
ден ,111т11111·. 11n който Коста
М1111ков от 11,шров11з11ра11а три·
бvна на площада е пронз11есъ.1
реч относно ач1111ст11ята н ос-
nпбож1(ава11ето на заложнв11н-
rР Р('ЧТа е ПРIIDЛЯКЛа внн,1а-
1111ето 11а 11сп11я сбор и преднз·
n1tкала 6\'р1юто одобрение от
страна ва вс11чки пр11съст11,·nа-
щн.

На кnан на р;?згооора се
ДОГОВ()fНtХЫС В най·СКОJ)О вре·
,,е да про1н.:.1.е" 1..·рсща с нс11ч·
ю, ;кс?1аеш11 11 да обр;1зувачt:
орrаннзnt№я.

Тvябоа да с.:1ю,1е11:1. че още
nт 1910 rо:щна aJ чпе11vв:1х н
уч11тr.1ск;?та со1111:1.1.1е,1ок1,ап1·
ческ:1 оrга111п,11111я. А запознан
ството чн с ,tа?жснз\lа ста11,1
в 111, ме11. когато Учех n Пе;?:?-
1·оrн11ескотС1 у1шJ1нще. С някон
от посо1rе1111те другари бя:Оtt>
..:ъ11деii111щ11 от по?рано II тощ1
\ .·1ес1111 обрп:н·н,шсто 11<1 ор1·.1-
1111за1.1.11нп1.

Г11111 ,юnа среша с Коста
,\\1111коn, Хрн1·то Н11ко.1ов, Ко-
ста !-!. Koen. Ива11 Гcopr11cn.
Иван Н. Коев II др. обсъднхме
TOЗII RUПl)O(' 11 peUJll\?I(" да пvс
нс.м пок;1на за събрат1е. Н}\
нея er отзопаха 17 душн: К()('·
та М1111ков, Иван Н. Кое11.
Христо Н11ко.1ов. Коста Н. Ко
ев. Иван Георr11ев, Христо ,\\а·
р1'111юв Гу11еn. Uо11чо 11. Дж\'·
pon. Тодор П. Aron. Стоi\кп
I-In. Бояджиев. Mapn Н11ко,10·
н.? 11 ;ip. Събрахме ct: в С: ьд:1·
ковото кафене 11 след ()бе roiiнo
t16съжда11r н.1 11ы1роса Ja 11eot')·
\.,)д11,1остта от napт11ii11a opr;1
1111за111rя ел1111uдуш110 реш11х?1с
да полпжю1 щ·1юо11тr ш1 така-
11.-1. По то111 11ач1111 в nърват.n
rю„1nn1111.i 11а ,,. , 1m1..•ыщн1 1918
roдm1rJ 6е nбра1уnаш1 първа
т.: сош1.111t?\lократ1111("('к.1 (т . .- '
ор1-.н111зання н Еле11,1. За сскр.
тЩJ 11а щ1rа11111а?ншта бях 1п·
(ф.?н .?з. Т;?къn оt..·т:шах ;,.о "·
юли 1920 го;11111а. когато ,ш се
11а.1ож11 .1:i СС' откажа о, се·
крста1н·rвпто. ппнrже пре,1111н1?
,н, д1.ржс11111а с.,vжба - ста
11.JX \'IIIIГC.1 R ,,пха ..,.? П"Ьр1н.•оц11.
П111н1rщачално събрания 1 ;, npo
щ•н,;да х ,tr n ( :,.дnкоnотQ к.
фt•I!('. Пn·K1.«."IIO В ГOCTIIЛIIIЩa-
T,1 11.t Георr11 Иоа11оn Къ11чеn,
която сг почещаоашс в къщ:?
т.\ 11а Христо Ве.1чеn {на n.110·

шад „Хр. Нот\:11··). а с1ед това
в кафt>нr „11,,1,р" (or кр;ая на
1'118 ;ю нъ,, ·р,•,1.на 1111 1q22
ГО.!ННIП.1

Opr:iн11 ?аннята 11осте11е11110 на
?а(:тn.1ше Кан111.1ат11 з.t nap-
r11ft1111 11.11e11on1. нмаше ,шоrо, 110

ше се п,. 1111.i:нh:tX\ff> 01 масово
IIP\fe\l,IIIC "'·" края Iii\ 1918
rQдин.? тн нс1брояn:tшс 25 30
Ч.1t"Н11.

Paбnrex,,r прн т111,рде TCif{e
IOI VC.'tnRHЯ' л IIПCIJ[IШ(' рабоТНII·
'le<TB«. В града преоб.,адава·
шt• занаятчнikкннт елеиf;'11т.
R ОКО.1НIIТР \Н'IХ.1.111 11 t;:Cl,l
дреб1111тr. С('."1ск11 cmn:iш,. С11л
1ш 61..•iuc n 111я111н•тn на народни
НIIТС 11 11(1 друг11тr JIOЛIIТJIЧe("КII
парт1111. ко11тn ('е с rp('\tЯ?a д.l'
\"IШIНОЖ;IТ Ш!.111,1Г3 ()f)Г0111138е

1111я Но тя .,, 11ка:\а кnсте·
?,но )prx зн тях.

!
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ПО ВЕРИ Я ПЪТ ПА ПАРТИЯТА
rUPДOCT за нашия

край е, че Еленската
учителска социалдемоираги
чесна група е в редовете на
учредитеаите на учигелсната
социалдемократическа органи
эация (УСДО) в страната
Еленските учители са носели
възрожденския огън на нро
светителите борци: фамнлн«-
та Дойно, Андрей и стоян Ро
оовски, Никифор Попнонсгав-
тннов, Сава Натрафилов ll
ново време този огън, оёвенн
от Вуалуджансния конгрес. се
разгоря с аяени пламъци J
борбата на учвте.гнт,- соцча
листи.

1:;ленснаrа учителскь соци
алдемокрвтвчесна група, ?ЬЗ·
;111дена три години по-рьно, эа-»
става на твърди теспяшки по
анцин на 17. 11. 190.? година.
Тя е възстановена с 6 члена.
от конто б-те са учредители
те Александър Иванов
секретар-касиер, Стефан Да?
калов - дописник, Никола Г?•
uрrиев -- настоягел на вевг
ник „Учителска искра", Дим»
тър Стойнов и Вориз Радос
лавов 11 новата членка Нонка
Бояджиева. На първого съо
рание на групата е приет 11

план за работа (ЦI!А. ф. 8,
оп. 1, арх, единица J ::!3. лисг
19-20).

На второто сьёрание, със-
ТОН110 се на 25 март сенрета-
рят изнася реферат на тема-
"Трите учителски oprdШIJ.l-
11ю1·. в който очертава раалн-
чието в идейните им разёира-
ния. За вългарския учител-
ски съюз (БУС) пише, че
•търси мотнвнте на учител-
ската мизерия в отделниге ре-
жими и некултурността на ш,-
нистрите, а не в характера на
оуржuазиата държава, Що се
отнася до синдиката на учи: е-
лите анархо-лиёерали, той си
остава едно недоразумение
между буржоазното н социа-
листическото движение, което
пречи на борещото се народ
но учителство да овладее qщ-
лосаф_ията на собственото си
битие. . . Под анамето на
пролетарския интернационааи-
эъм нашата организация ще
сплотява народното учител-
ство ·и ще насочва неговата
професионална ёорба към ис-
торичесния идеал на работни
ческата класа".

През учебната 1910-11 го
дина групата нараства на 13
члена. В нейния състав са
uле3.1111 вече млади другари.
като Стефан Цонев, Носга
Миннов и др. Характерно св
учителската rрула е, че води
организационен живот само
през учебната година и всяка
есен се сформира наново от
наличните учители. Тя играе
.!!олята на околийска органи-
зация. Полага големи грижи
за раапростравение иа пар-
тийния печат и за отразяване
на характерни явления в учи·
пищния живот. Нойка 13оя;1-
жиева в допнскв за началното
училище село Яковци описва
мизерните условия. при кои -о
се работи в него От 19 lO r.
групата започва лразнуваисз с
на Първи май като ден на
международната птбот.ычес-
на солидарност В „Ра5от1111-

ческя аест: 111<" up. 13-? ОТ .!. I

I\. 1912 гол. е вуб.?:r"ув.1, ,
телеграма дu ЦК на партия.
от учителите в тодювцн. .,llo
случай междунаролнн» проле
тарски празник , Първи иай,
от тихия балкански нраn при
Ъ!\rстеува)1е манифесгирашот э
;?нес рабогничество", 1!0Д11н,
№сърова, Цонев, Стоянов ·.

Дразнннът на труда през таз«
ГОДКНа С чествуваи ОТ вснчк.т
групови членове по мсссз с
излети .эсдно с ученици ге ,
срещи на ; 0ште.111 re.

УСДО чувствувала като
свой ;?ъ:11· да оказва материал
на помощ на членовете. Н1-.ч
групите нейстеували бюра за

на I II конференция на ле-
: те цимервалци. За такава

лгн ацня командирът на 20
ги пехотен полк нека от про-
курора на дивизията да бъде
съден Стоян Осгровърхов,

Учнтелите тесни социа
чисти посрецвлаха с възторг
Октомврийгнат а революция
:\ когато ехото на Владайско
то въстание отекна и и наи
затънгените краища на сгря
нвта, рево.1юц11онното съэнн-
ш1с на народните ?,аси нарас·
на още попече. В Елена ue
назряла 11еобходю1остта ы
c1,1;ian,t.re на партнttна органи
з:?ция·. 'Гоuа става в средата
11а иое,шрн 1918 година. -?а

У•1ред11телюrщ протокол па учителската теснячес-
1ш rpyua.

безработни у 1нт?:1,1". ионто
през ли11.чата ва1tа1ц 1я н;,
ТЪ)N;ели ?1ecra. По ·юлб? 11,1

групата до Управn7?.IН'1ТО т„
ло е била отпу?аата сдио
нрат.на по,ющ от J ()0 JIR. на
Дш1итър Стой1,са :,а •,•1<уаю1Р
tJa болната )1У C"Ъ1l!JJTc1.

На събранията на учи rt· 1·

ската група се pнJ_..?·rt :к:{1Н
науЧJ!И те:1111 и про5.1очн: . ?·ia
тер11ал11стнческо о:\пснешrе на
.историята... . I 1иоnо)tичесr:о го
11 11олитнч.ссн·? J',\ rн1r»<? 11;.i

България и нoвfJr..) из.,1?11енис
на Закона за н..1;:ю.111аrа 11110·
света", .Трудовиrс ·,.:::1,щщ1 н1
народния уч11те;1 .. •t .1р. а , i>Y·
пата пе са търпе.1.1 •11eчu;.ic
е чужди на двн?«еч:1.ето yt 1·ji\
;;ения. За ттрщ·рео,ютю1 в1>з
г.1ед;1 са 1нзи..11очвани от не?
Никола Георгиев и Петно Ми
хайлов.

По вре."1е на воl!вн·rе учи-
те.1с1шта соцна.'1де?ю1,ратнчсс·
ка група во;?,11 умела прош,-
rандна дейност против оур
жоазната 110Jl'Ит11ка.

Февруарската рево:11<,1(11„ JJ
Русия раздвижи към ощ.? н -..
с?1е1111 деRств;щ члепонете на
rрулата. През лятото на 1!11 7
година те разясняват решен,т-

се?;рстар на оргаю1Jациаr„ е
и?ора11 Стефан Цонев. Ею1а
част от учи·rе:r.1те сшщалис'f!i
\1.1е 1уnат ?д1101ч:с:-?.,с1шо в своа
т:1 н а градената партийна ор·
ганюащш, а 11снчю1 без из-
1с1ючс,;ше учасrауnат в гра,:\-
с1:н, соцr1а:шс·. нческн нннцн?
Tl\!311.

l!mra акция 13 страната_. D
коятЬ с;?енските комунисти да
н? са взе.,и участие. В 11?60-

рше ·през 1919 rодина са из-
брани съветници ко?tунистите
Стефан Цонев и С тояи 1':>н-
фонов, а за учи.,ищен настоя·
re.ii Стоян П. Агов. Деня? Hi\
Онто)rврнйсната револкщ,rя
1920 година е отnраз;?уван с
годшю пуб.1ично съорание на
партийната организация II у•111
те:ште комунисти. След 11?1·0
учите.?сната група св!'юза
с.вое събрание, на което r,'во-
ри Л:шби Кандев по в1,про?а
„Днешният •nол11т11чесни )!О
мент и учите.,ството·. При·
състзуват оно.10 70 уч11те.1и.

Уч11те11ската група се ув1:-
.1ичава на 32 ч,1ена. От януз-
!>Н 1922 година тя се р„з;?еля
на Златаришка и Еленска, на·
нот !,пенс.ката от 13 сисро до·
стига 21 члена. През сЪiца·,·а
1одина всички членове на гру-
пата внасjjт 110 20 лв. )1есеч ·

110 110110щ за гладуеащr1тс n
Съветска Русия. <.:ъв?1естf(о с
!'радсната партийна орrаниза-
ция са изнасяни пиесите
„Чест" oi ·Зуд'!iрман, ,.Лес" от
Островсии, като средстоата ct·
предават все във фонда за
гладуващите. Но)1унистите no
това време •1уоствуват нaii.11:·
:наващата опасност ,1 в наве-
черието на Девети юии раз-
обличават за\шслите на б:•р-
жоазията. В огъня на септе,1-
11ри 1923 година учи1·е,1ството
?аrуби Стефан Ст. Попов. ръ
ководите.? на въстанието в
·3 •1атарица. Последваха арест;?
на учителите-комунист.и, а
С( тне II уво.1нен1:ето на Сте-
фан Цонев, Дн)rиТ'ьр Кара11на-
11ов. Носта Коев, Стефан Де-
•1ев, Нрум Терзиев, Иван Ав-
ра.,юв. Аленсаи;-.ър Май'r:ш-
с1ш. Мара Нмолова 11 ;1р.
Фашистите се помъчиха да
угасят всяна прогресиnна
свет.1ннна. Те запалнха юшги-
тс на учителя комунист Ни-
кола Георгие11.

Учителите с проrрсс11вни
идеи се орга.ч11з11рат д 11ооф·
опозицин. На ·нтората нонq,е·
ренция свииана през )!. де-
1<е)1врн 1931 rодина е 11:ыр:?-
тен делегат l{py?, Терзиев G
профо11озиц11ята от нашата
око.,ия членуват около 25 учи
тслн. Извършва се го:шма идс-
о:югичеСJiа работа сред ?·чи1е·
шпе no разпространението на
в. ,.Учителска борбз", снис·?-
вне „Наро.:.иа просвета" и др.
Дюштър Кара,шанов и Нrум
Терзиев поддържат вр'hЗК:t
лично с друr:?рите Т. С?1юд?

(llродъ,:1;1;ен11е от 1 стр.)

Редовно, uсяюJ сед.ющd.
определен ден нроuеждdХ)1е nn
едно събра1111е. Те се 11осеща-
uаха cpt\HIO uт 25 (IЛена, за
nочзаха в опредедено uрсме.
Всякога се правеше 11роверка
на 11рисъствуващ11те н ЗJ ur-
сцСтоннта re държеше

с?1е11<н. На uсякu с-ьбра:щс се
rrр:шсше лроrоко:1. който се че
тешс: 11 ПJНIС'Маше нn с.,?доа·

мое. С. Гановсни II К Др?
,tалиев

н нървавата фаш!·сна н;щ
народното учителство не rn11-
pa деRностты. 'Го не ведна-..1
издига гневен ,._,.,r. През tr1:J:,
rодина е уь:...r.и?,1 нн?rнтър 1,а
раиванов по •1J1. 70 or З,н:о-
на за народн'l ra просnет:,.. н?
пратен е протест. ,.У•ште.,итс
от Еленска околия проте··ч-
рат и искат С1'1!J)3Нето ва уво:r
неннето на у•т1е.1я Кар?;?µз
нов, о(винен, че с държ«л р,· :

с комунистиqL?на те11де,•ц111
на едно общоселс110 съ5рt• н:1с
Искат rраждаисна, ттотп.rчrr
ка и педагогическа свобо,1?
11ре)1ахване на чл. 70 - ur
профопозицията от Еленr1 •

uно.,ия" (..Учитедсно ?наме··
бр. 3 1. Vll. 1933 rодюm?
Нрум Терзиев като делегат 1ra
но.нгреса на БУС е критик)
вал ръководството, за ноr·10 ?
заплашен с търсене на отго-
ворност.

В последнн·rе 1·од1111н пpl'-дll
Девети септември фашистка-
та в.'lаст бе замислила да уоо.т
ни всичнн прогресивни у•1ите-
ли. За да .не вдигне обu1ест-
веното ?Шelllie изцяло срещу
себе си, тя сметна за 110-.цоб-
ре да извърши това на етапи.
През юли 1943 rо;?ина Ge а3-
дадеиа първата заповед, е,,о-
рец но?то по член 20 от ЗЗД
уво.'lш1ха учителите: Нрр!
Терзиев, Христо Недя.нюв.
Стефан 'Граш:шев, п?ти? По-
пов, Савина Pattиona и То;рр
Петев. Народният отпо„
събраните подписи н протсс
rн дu уч1шищните инс11е1щн,
н 1·раца и областта ттрин;- ·
ДJ1ха фашистките упраиитст,
да възвърнат учнтеmпе 110
,,естата '11?1.

Ноrато Е11енсната партизан·
ска чета преминава в Gоеи г.о-
ход през околията, нейни ята-
ци стават учителите Hpy,r и
Елена 'Герзиеви. Никола 11
Радка Нъдреви. Почти вснчки
прогресивни учители, членове
на профопознцнята се вклыч-
ват като помагачи в съпрот11-
щ1телното движение.

Учителите ио?1уннст11, пре-
,шнат1 лре:, изпитанията 11•)·

срещнаха дсш1 на свободата
като най скъп свой празник и
с голщrа вяра и твърдо реu•с-
нне новеж.:1ат родното j''!Н.'111-
ще към зората на ио\lую1сти ·

чесното утре.
Петно ПЕТКОВ

училищен инспектор

ПIЧ?Л? Hi JЧИifB[K?I?

[(ЦИIDИ[IКЧ[[!? П?ИЖfП?t
JIрез 1904 еодина станах учитс.t , роrJ,шт, 11 с 10

Вс.11<0оци, Работсх,1е при .?ноги трудщ, услов11я. />е iоони
re у•1иrели бяха .на.1ка. :Jащото r)ър апният изпит (Jeшt 11 ')Н
редно строz, ,, .11и.щина от :.ви на„ ц} го иэд1,р t1.\й и
пъроия път Прааuтt•.tстаото npaotrиt• гова, а 11,1 '?t: От,·
,Jar ди,юни no-or1coh.a :1ап.1ат11 V,тrел,·твото Щt.' то„аt.т
,шUt·m UupUt1 за прс.\иихванt..· ,щ държавни:, и ?и За
раитш?, 11J на 't:иоота :rап.шт,п(· на първонача.нштr Y'IUJC·
Ill Г,яхи крайно нискu. Заr1,1атит1· на учuтР„!11 t! а rJ'l1pвu1i•

·i-ри .щ•сеча ни учебната ,:одина се и.з11„?uщаха от о6щ11н11
It. 1 фt'ikансовото no.io„t"eнuc 11а nooe1tefo оVщини о ой(
но ни 6и.жанс,,итl.' Ut крайно н .с, a6u.rntJ. Ill» 6еше р Jко
1tu.1t нш· (Ju приж1ш.чиа:1t· ?,г.tадни ,,11сссци", u Ut tвъpdt:. T01t
ни ,и J'm1a ире,ме. За учите.1сюt c1uб11лtut r II cJy.wa Ht _IJfJ„

"ШС <la стииа. ,V?штслитс о6щеl'тuен?щи ияха прес. ейt.чтн,
уво.,няиани и.1и пре.,,сстаанu от едшш.ч на другия 1,ра,1 на
Б1,лгарин. Това Ue ·гъr, пар1;11ен11яr нкадрил на учите щте•.

}jъ11р('1.-11 това ние трябваше да 11oe.i1e.,i ор.:а,тзарани
1jupйu протиа йуржоазиата дър:?ава. По ин,щнатива иа у11и-
1 с.ш-сициаАдеАrохрати II техни съ,ш1шлснrщи t't: оснооави
Uкo.imlcкoтu у1шп·.1с1ш iJруж?:ство , пъриона•щ.1но сс•дали·
ще с. J.,атарица, а 110-м,сно в гр. Елена. То обхващате
Uвс трети or у1шн:лu1"t: о нашата u,ш.?и.ч. Дългогодишсп

1 скрстар на сlружеството беше у1111тс ш1-ащиа.1дс.нокра1
lfoш, Tpuфo1iot<. След раз11е1иениети а 11apn1,qra прс., 1901
година настъntю раздвоение u ср, 1 у,щrt:лuте на •т.ч стри
щ, аа застана· .

Като nоt.:едивателеп теtен соц,ш.шсr С[' очсртавашt'
tl.,e,;caнд-r,p lfианов от Хъне,щи. Ila дружr0т11е1щ 01,Ора-
н1ш u 1\·онференц1ш той c.1re.ro отстолоашt.· стан.ос щ о нu
БРС:111 (т. с.). l(ъ,, него се пр11с1,ед11н11ха Д11.11111ъ11 Сто,;
,оо ат .•шха.1а Дарац11 (Буйнов,111). Сн•фа" д. !lac a.toe
от К.онсrrщтин Нико.rа. Георгиев or Б.1ъскоаr,и и Борuс Ра
дос raouu от Златарrщи, като coc1uaл11cru11ecl\11 щпJжок-тш-
.11щ11:t t, околийското дру:"/IСССтво, t. же1еретt1• r}a , апусниг
Бъ.1,•арu;11л уч11те.?ск11 с·ьюз (6.l'C).

Ila м.шкденската сбирка, съсrоя,,а се о Соф11я на
29 и ЗО anptt.l 1905 cJO(J. се vсновава J'ttuтc.zcкa1a cnцuu.r
dе,1юкра 1 н11ес1?а организация. От вси•rко ·19 _tpltlT().JCKII h."/HJ·
J.LOliu с 553 1с1ена са би.ш 11реdстаисн11 ни c611p1шr{t ,10
,ръ о,:а с 43 делегата.

Лlсжду ос1аналите 19, I\OUro н? u:mparuxa де 1сгt1г,1,
но cr,of}"щflxa, че са съг.1а?.:1ш с решенията на сб11ркаrа, •

и Е11е·uк11нт кръжок. Nчuтf!.lc:?ura соц1ш.иJе.11ократа,,l»ска ,•ру
na в ?:рада се фор.нира ?а 25. IХ. с7,щата гodtma, хоги ro

11•• ('повете и наr?уснаха Е.1енското учите.?с,.-о дружестии и
11.зираха тое ръководство. Групата ,· броя.,а 9 rJyщu 11 ,.
np11cra а Уrштелската социа.1dеА1ократн,tсс1:а организаци
(11естн11к .,J<tителска ис,;ра", Gp. 12 от I. XI. 190.5 юи.).
,\1<tредите,тте са: Борщ· Радос,tавов у<t11те,1 о с. Э.?а-
и,рш?а, fl11кo,,a Георгиев - учител и д Харва.ювци, Д11-
.н11тър Стрй,;ов - у•штел в M11йкoolju А.?ександър Иванов

у•щте, u Хънс1щ11 11 Стефан д. Дас,;алоо --- у•ште., ,с Константин. Къ.11 тях .?югат да ,.:с пр1иис.1лт 11.1шнаrа 11

на Л1арп З?1атинова и Цончо Златшюtl, коитп същп ф1иу?
pupar а групата. Остана?ште два.Уа ауши не yu са изт:сrни.

ПъраиТ(' c1"t,r?кu на групата са ко?и'й.шви. l/1..•йнин• 11,1,,:.
ноае ,юпиднаха под о.1аян11е на. анархn.lшlера.ште. ? 1М1\-
сандър Н ,1анов в 1111с,ю до .Vправ11тел1iото T.'l,to от /.1. I.
1908 годш,а ,ic'J!cдy друг01•0 .1агатва111е и :т ·ъстоин11rго на
?рупата no онпаа вреАtе - ? ...С к.,?атущnансrо ни or µа-1-
цепление1'0 ни с либералtn'с ня,,ш защо да Ви зamotutJa ,,".

В горещи спороое нае търсихАtе исtШiския път - как
учите.1лт да служи на,1-вярно на народа.

Стоян Йорданов ОСТРОВЪРХОВ

тнйнн доку,1е11т11. Поддържа,-
\fе редовна връзка с ЦК, 11

О"ръжния кw,,1нп·т на nарrш1-
та. Връзкн'fе сн с UK бяхr
но-редовни. От там полvча-
нах?1е ca\lo нареждания, no·
:швн II дру1·11 материали, кон-
rо той 11э;?аоаше по свой по-
ч1111. На просветните събрания
за11ознавахме 11а,рт11йн11rе чле-
нове с теорията на марксиз-
ма и тактиката на марксистк11
те партии, 110-специа11110 БРСДП
(т. с.). Тук най-голямо внима-
ние обръщахме за разяснява-

не на ра:i„'1Нчият? между 'Гес-
ш1 н шнрокн соuиалнстн.

Особено в1111ма1111е обръщJХ·
ме за разпрос11ра11ение на
nа1,тнfi1шя печат. Вестник „Ра-
fiопшческн вестник1' се пласи·
раше я око.,о JO екземпляр.,,
а en. .,Ново вре."е" - 5-6
екземпляра. Голям 1штерес се
проявяваше и КЪ:\1 агиrацнон·
ната броwурна литература.

Най-много бя?а събранията
по политически въпроси.

През м. ноем84)и ,1 деке,rври

на !918 rодина по.,ожеrшето n
страната бе особено напрегна-
то. Това бе бурен период за
партията. На лице беше ре-
ul'люuнонна криза в страrшта.
В\:нчко тов" съзц.,вашс б.1а-
rоnриятн11 ус.,овня за развива-
не на активна политическа дeii·
,юст. KOIITO бях? У'lедо ИЗ/IОЛ-
:-t\'В3НН от организация ra Ja
нейното укрепване II разшири-
ванt: на връзките с :\tасите.

Стефа11 reopr11eв ЦО Ii ЕВ

ПЪFВИЯТ
'ГоR стъпи в социат1с1·ичсс

кото движение още .като у•Itо-
нии II Търновсиата гюrназия
С маrнчесl<а сила го привлн
чаха сбирките на ученнческш,
социалде.,юнрат11чесю1 нръ·
жон, ?,ар1(сичесннте книги "
него. Това ,,у увлечение :<:

засилваше през пьрва1а го;?и-
на на следване в София. БР
,rrшuъл да V'l!I право и за :rpa
вото излезе на студентска де
,юнстрация. Пос.1сдва 11зк?1r>q-
ване.

В учителските среди се от-
личавjlше със здравия с11
марксистки светоглед. Ед.ин
ствен от уч11те.'!'!1Те сощ1ал;1с,
мократ11, ве„иаrа след раэ·
цеплеиието на БРСДП лреа
1903 година, пре?rина на стра
иата .на тесннте соцна.,иr "
В споровете 11ротнв1111ците се
оказваха безс11.11m пред 11ero.
У?1ен II делови. общнтелен. с
прнятн11 обноски, тоR L"Ъу?rя
да спечели съ,шшленици. По
негова нн1щ11ат,1ва на 1 7 фев·
руари 1908 roд!U!a се съJд?-
де учите.'lсна социалде?юнра.
тнческа група на теснЯJJJНи rш
зищm.

Аленсан;;ър Иванов craнn
първият й секретар-касиер.

Жаден за з1rа.ния, през есен-
та на 1909 roд!U!a за,11ша11n
зн Женева Да <,ЛедБа прано.

Александър J1ва11ов none;;t•
учителите по верния път. но
воRuата пренъсиа неговия плn
,1еяе11 ЖJШот

щото.
Събранията б11ваха орrа11иза·

HltUIIИH, просве1ни И по ПОЛll-
'fНЧес:,и въпроси. На орrаниза·
циuнните раз1·,1еждахме :Уста-
uа и Програмата на 11арт11ята,
както II ок.ръжни и друпи пар-

ТЕ ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО
НЕГОВАТА ЖИТЕЙ?КА МЪДРОСТ

,.Не трябва да мине ден, ни час без да извърши,, не-
що. r което да д.окаже,1 своето битие, с&осто лухоьРо зиl f}CT1! • .J?щото 1.:амо они живее 11с"Гинск11. кщ·110 1щбот,1 11

?w.iщ, '·. (Леон С11кер)
1'ази ?rнсъ:, е записана n

дневника му н е била ръно
водна през цс.111 му 11G1вот.

Дю111тър Стойнов бе учи·
rе.1-аТJостол. Дълги rодннн "
нен и с уд той ходеше в Дух, певци и Танурн. Там го по-
срещаха нолибарчетата II ru
с.1ушаха със зяпналн уста.
-:,·чеше н възрастните. Дожи·
вя., своGодата на Девети ceri
тt=.1шр11, -roll ръ1ювод11 иаро.:1·
,шя ,ъве,· в с. Буйновци.

НJкво богатство са запазе·
ните отнъси от иеrовия днсr.
11ин• Въ.,нуват го 1(онтрастн-
те в живота, безра(отнцата.
Ра"?шсля върху резултатите
uт постиженията на науnата.
тревоJ.:и се да:rи те не отиъс-
ва,· човеиа от естествената )1У
природна среда. Споделя ?rn?
ю11е. че с неооходимо сито за
rtресива11е на многото нннr11.
Разсъж:дава за дълголсn1ето
11 заи.,ючава, че човешкият ?ш
вот се ИЗ)tерва не с ГОДИНII, I

.- де.'13. Не е чудно, че той с

писа., н разкази.
Дюштър Стоl\nов яе вднга

ше шу?,. •1у,нди му бяха n?-
ра:щнте фрази. ПОСJIОВИЧН()
трудо.1юб11е II у;щвителн,? 11,-
рпдъчност. Оригннална житей-
ска мъдрост!

Останала е частнца o-r 11P.rn
вата библиоте1<а. Но частш1и·
та е голю1а, що,r е от нещо
ГО.'lШIО. Запа?ни са !15 ЮШ·
,·и 11 230 учебници.

н .а;,н •iacnщa е с1<·ьтан 1

образът на <!д1111 у•ппел-е1щ11·
HJJOПCДIIC1', Пс,вече от ПOIIOBIIIJ
nен е С'ьбирал Ниио.,а Геор-
гиев на!! ценното, 11po1·pcrиn-
JJOTO за своето вре?rе. З;.nазс-
иа са ощ? фн:юсофсrш, 1шо1,?·
щ1чесн11 11 иедаrоr11чесю1 тру-
дове. Учебннцнтс по nрщ1одо·
,1ат<1,1атичесннте науки са ц11-
.1а 11стория на учебното де;ю.
Toi! бе в.1юбе11 в ыате?1ат1111а-
rа. В едни негов доклад чете.,,:
„l\l.нозн11а н? и обичат, d

ф •

още 110-?ш01·0 не я познаnат.
но в очите на ·всич1111 б·?з из
нлючение rя е окръжена с rа-
иъв орео:1 иа непогреши?tос, .

който възбужда всеобщо 1ю-
читание". Негс,ва обич tяха 11

чуж.;;нте ез11ц11 - френс1ш.
не)1сни и р.11гл111\скн, които из
у •1а.ва самостоятелно. В друж
ба с rоле111ш специалист А
[,езеишеи уС'ьвъвршенствува

стенографията.
Фашистите се страхува.,а

от оръЖ'Ието на Н. Георr·ие„
(Гьонзата). 'Ге струпаха )1арr.-
снческ11те му книги на ила;?;,
в двора на OHOЛIIЙCIIOTO уnрав
ле.чие през 1923 година. 3?-
палнха ги, за да светят no-cнJr
но в душите ни. А пленнинъr
на науката сяr<аш я днес стон
на пост краR кладата.

Пепреkлонната
Началото на вена. Ту1< ·ra?1

ще срещ11<1ш името на жена 11

ре„овете на соцналистнческu ·

ТО ДВl!Же!!Нt:.
Подписът на Hottнa Бояд

жиеnа се оrироява в учреди
телннн nротокод на уч11теJ1-

( с1шт<1 ГР.1?1а на тесните. сощ,а
· 1- листи. Нос я ;1оведе II оргаi низацията? НраRната беднота
\t1 в rолююто им семейство 11

.:; щашдата за наука. Ня,1;?ха
средства, но имаха чуден се
,1ее11 rю.r!eнrnri, НаR-големилт
брат завърШ:Ва )f поема ,?з-
дръжиата на по-,1алкия д<1
уч.и, 110-малният - на сестра·
't.i, а n?·rоле,ште - на пи
ма.,ката сестра НоRна. Тр,ша
у•нпели р това семейство 11

вснчюr виуашш от rорч.иm<,• ·

та на жи?ота.
Стнrиа.п ли си no таr<ъв п·ы

до .идеите на социалr?зма. т,·
тн става,! скъпи за цял живот.

Хората о,· Яновци си спо" свързват с HO\t)'IIИCTa Ата.нас
нлт скрфша·rа II смела У''" Иванов от Варна, иогото т:?
телиа. ПЬмll!ят I<ан тя 11снашr, загуби n събитията през 1925
да се създадат добри усло?ш1 rодн11а. Уволнена 1;ато но?1у
за обуче;ше ш бална11дж1111ч, шrстна тя остава оез paon7·,
тата. с ;?ве деца. Нейният път про-

Е;?,,??В;;• ?а,·;;?;·;?" ;?ай
.. Не 11сна,1 да живея в грз;.

На се.,о ?- по-близно до хо·
рата и rqтродата· - така ра J
еъжд?вц Борис Радославоч
,;:e;i ?.1изю1 11 другари и ост,,-
са ве?,ез на това схващан,•
Учнте.,ствува в Добруджа,

Свнщовсно. ?а да се върне в
Е.'lенс1111я нраR като уч11те11 u
Разиоповци, а после в родно-
то сн село З.1атар11ца, нъдети
;?оживява дъ.1боюr старини.

Социалистичесю1те идеи ro
придружават през целия ?,у

шивот. През 1908 година 10/i
е един От основате:ште на
Учлтелоиата социалдемонрат11-
•1есиа ГJ1:>'па в Елс11с1шя иpaii.
ПО-l(ЪСНО у•?аствува u ОС·
иоваването на партийната ор·
1·ан11зация в родното с11 сещ,.
'Гой JI другарите ,1у съСиrат
r·оля.ма сума. която предават
за стронтелстnото иа партий-
ния дом в София.

Голям любнтед на природ?
·га, ,ial!cтop пчелар, дългоrо·
дишен ловец, активен органи-
затор на ловците II пчеларите
н родния си ирай.

Обществената дейнос·r е би-
Jlа втората ,1у профес.ня. On-

щественин го познават 13 Раз-
11011овц1<. такъв го знаят II не·
1·011ите съселяни.

дъ:u-а II дъ.чбона е след11-
та от Борис Радос.,авов. Го-
д1ы11rте 11? ,югат я заличи.

По стръмната пътека
на истината

и ТОЙ израсна в ?DIOГOJIIOД
но семейство. Ос?юто от де
се,1'е деца на Дюштър Да?-
на.:ю11. След като завършва о?-
новното с.н образование в род
11ото си село Но11ста.н111nr, ст;;
на 1n1cap в общината. Ис11а.1
да уЧJ1, но не стигали сред·
ства. Най-големият брат се Зd·
?., да му ПО)!ОГНе.

След три години децата и
възрастните от Нонезлери по·
срещат с голяма радост мла-
днн уч11те11, завършил СJХ•д·
ното зе.,1еде.1сно училище ы
Плевен. Скоро той спечелва
сърцата ю1.

Даскалов е неспокоен дух.
Той иска винаги да се доtерс•
до лартиfurата нстнна в 11деR-
1111те борбн на времето. Нами-
ра я при един от ръновuднте·
111те на tългарсюпе тесняцн-
Георrи Ннрнов, с иогото се
сб.1ишава. Парт11R11ата му чш,н
ска книжна № 4-190Н г. но,
си 1111чшrя подпис на Ниркоы.
секретар на орган11зац11ят;1.
През 1910 11 г. Стефан Дас-
калов работи като член на У 1

равите:nшя комиТ<.'Т на 11артflя
та в София.

Хората от неговия край 1·0

110,шят не са)Ю като до61,р
учител. Той е 11 създате.,ят па
нооперацилта 13 Нонстантин.
ДЪJ!l'\1 ГO;u!HII с? IIО;!ВIЫава
като артист на чнта;шщнат?
сцена.



,,ОТ ТВОЙТО СЕМЕ ЩЕ ПОНИКНАТ" ...

с злале .f в
192:J I В нея
ши. ·1 олор (
джаров, Ве.111
р?м ? c·;t? ,.

J еорги Хрис Jo
Христов.

След кървапия

( 011КОВ,
0° I 11 мп , I

о 1, 1,ското И сгопаискг
11 \ чилици 11 занаятчнйск l' 'I

младеж. Т.1,1 1 ,?ражд<ТI 11 ,t \.' н•r
11,1 марксич ·к11 кръжопи. i?1-
11 нреш., рит 111.t раош а т.т-
л„ 1 \t.:.1on1ш през пролети •?

1?2?, олипа на местно ·na .,С 1

!08.t СТО IJ .. " да о ьдс с ълдадеиа
рсмсова оргзнизация I lµн ОС!!,}·
в ••него 1н1 Р.\\(.. са )11?ct1\01-
...111 !\.·ор1 11 Е.1е11сю1. Стт111 l\(!C·
тнд '''°"· 1 l•>рдан l\1 к 111 кf1, К,
с га Васнлсп, < танк« В и.гсвн.
В{•, .1111 1 Рн· в зесегьыа ,1ш1·

J;,.i кретнр 611.1
If\ h311CКII 11 \;\

Ч'f Кvст,1д1111 н·

иа !'''IO I сле 1

1
, \.: HJ 11

· е .101 µ.: 11 овори
<"ТIII 1 до 1ч:;неmн.•.rо от съши с

.lP\ 4 1 1 1.·t· 11Jr?c-1,t11 Р<!?о•
1,1рr1ш н 1·.•лена. I JН,,

p.ii.",oт11 11щ„ а I По:
11 к ,?·к

По-късно. под влияние на НЯ·

К 111 m,pTИlll!II ф) иь .•ионери l'L'

:?.цвнжu:1 11 \l.t<1;J.\'iIOШrC. t'P\'·
,11. [ [род1.,;1,1.аuат д.1 се разпрг»

CT''i:!IНIН,IT илеит« Hi! ма жсизма
зан .ягчийската ,1.1а юж,r 1

L--Im... t ч„ 1.t: \1 1ai1.as1p1н:, к""·

то 1 ,р тан К -еаровски 11 Иор-
'taa ч? кащ·ю1 са раз110:1а:-з.ш

лоста щ10rrt::.е1шиа лигера-
гура. конто се с поязуеала н

(;"! ос ?Ill 1 \Т(? \1.'НIД.С'Ж\{. l J0.1.

u.111я:lllt' н.1 п:1ртнят:1 {' н вс
Чl'Р ТО H11t3Яf\lll„H.'KO \tJH .illlt• ·

}3 'I това H•Pt.",H' 11 по-къс-
но започна г да се провеждат

СПОМЕНИ ЗА [I?Фi! l\?i??i
11За беэулшеrо на С.Аtелатс
ний пеедt песюl'·

М. ?Горки

Валеше тих монотонек дъжд. Нощта беше тъмна II сту
дена. Тrн сенки внямателно се промъкнаха в двора на
мъжка ra гимназия в гр. Варна, тихичко отвориха открех-
натия прозорец II безшумио се вмъкнаха в училншнатв
сграда. Макар ремсистите да предупредиха пазача, че ни-
що лошо гяма да му сторят, тоi< упорито се съпротивая-
ваше на завързването му и успя да нарани с нож ръката
на ръководителя на групата - Стефан П. Йовчев.

Кратки разпореждания и младежите се за?10011ха за
работа. Ед111111ят от тях остана да наблюдава пазача, а ос·
таналите двама се качиха бързо в канцеларията, намервха
пишешите машини, сложиха rм в чувал и ги снеха при
входа. Христо Узунов остана при тях. а Стефан Иовчев от·
ново се качи на втория етаж, този път в учителскага стая.
Унищожава списъка на учениците. заподозрени като кому·
нисти На папката обозначена с ll?AiGl.c „Бра1111к" написа:
11Каз1iо1111а орrашtэ?ция, в която насила вкарват българска·
та ыладеж". На стената Стефан написа с червена бол:
.Честно 11арод110 учигелство, обединязаи се 11а борба ер;·
щу фашивма!" и на стената, между етажите: .,На борба
срещу фашивма, за хляб II мир!".

Недовършил фразата, от двора дочу подозрителен ш, м.
Вземайки по няколко стъпала надолу, гой се намери при
своите другари. Наново кратки ра .пореж.аания II смелите
младежи се прехвърлиха отбратно през прозореца. Гъмни ·

ната ги погълва. С тревога Стефан видя, че наближава no·
лицеиският час и ю1,1.1. та успеят да прс гссаг машините в
скривалишето, което те с толкова труд II огромен риск )С·
пяха на направят.

В борбата 11рuт11в фаш11эма партията II РМС в rr,.
Варна се нуждас;<а от нс.1е1·а.1на неча111шца. Окръ1жният
ко,шrет 11? РМС се зае със създаването на такава. За
11е,1та още нрез .1ято10 на 1943 година Стефан ходи в
Соф.Jя и нe.·1ill'a:1110 лр?несе цн/\..11Ос1ч1:1. За монтирането
, а 11?1rапшцата бе' необходимо с.кр11ва?1нще. В цродълже-
.,:?е 11.i месец Стефан Новчев II Х11. Узунов копаеха през
нощта скр1шапище в кьошка 11а А... Узунов, 11зхвърпяха
пръстта с чуоапн н я разпръсваха 11::\ .1озята, за да 11е на·
11µао11 вnечат.1ен,1е на съседите. l la?1·nocлe скр11ва?1ището
бе готово, колкото една ?1:J.1 ка сrаичка. В нето ?южсха д,t
с? 1юберат 2- 3 душ11, пишещите машш111 и не(1атшщата.
Стсфс111 nрrdннзнра снабдяuането на 11счат?шцата с не(tа·
т.1рсю1 6\lilill, мастило и хартия. Прн 1u1·авашните драко·

1}13СК11 33КОН11, това б?ше НЗКЛIОЧНТСJIНО рнскоuана р:160·
та. Снабдяn:шето с печатарски матернапн стаnаше само с
раJреш?11ието на Военното мш1ис·rерство. Но на партията
и Р1\\С бяха 1\paiiнo необходнын за издаване на поз1шн.
н11фоJ)Мtщ11оннн бю.1?::тш111, кон 1·0 да отра1юн1т nобt>днте 11а

Червената армия на ф{)он ?"З II въпреки опас1101..:тта, Стефан
не се поколеба да набэвн такива. Двете 1шшещ11 машшш
допъ.,оаха съоръ;кавансrо щ.1 тайна n<:чатнН[\а. Стефан, ка·
ro ч:1сн на Окръжния r.о\11tтет на Pj\\C, бе се нагърбил 11

t? тази трудна JЭда(ш.
, ?ъждът пр01J.ъ.1жаваш?:: да ры.ш, uремсто течеше. Как

вu да се прави? Набпшо се ••У·"' гпасовс·. 11;1.11ат хор?. Crt··
Фt?н бързо ре111н: в кнартирата на !\\ария Ба;кдароnа!

Часът беше 11 през нощта 11а 11 деке,ш1111 I !J t:J I ощ1
на, коrато lta ораrата на сrуд? тската ш1 квартнра се ПОЧ\'
ка бързо и припря1ю. Отворих Стефан, в едната 11ъка
ъс зар ·ден пистолет. а в Дf)уrата тежък чува;,. От РЪ

ръката щ 1<а11сшс кръв. Набързо щн?вързах ръката М\' 11

rкрнхмt:: чуоала с маuшннrс u rо..1я,1ата К\'ПtlИИЗ с11ънчо·
г.,едовн .1юс11.н, конто хазаи re изnолзu.1ха оместо rop1100
( IL бЯХil 13\tJШЗЛII за IIЗDCCПIO нре:\(С Н .\\.1к??о1111я)

1.lн.,а нощ бодърстuуnах"с. 1 с -· ;inaтa I Хр. Уэ1·щщ
CII Gr-Ul? отншъ„1) със Hll)l'ДCIШ ПНСТО.'1СПI 11 ръка, l'C,l,·
на.111 .10 11ро:Jо1н.ща. 1·отоuн осгкн момент n с.аучай нн 1ц
ва1н ,1 1?о.11щ1ш, ,1н (;tре.1ят II ta се опн1.1r да 11збягат.

l [п1ъчс1ш от 11 11рt•ж:еюн: н 011аквш1f..• ш1 110щщ11ята ао·
ч:1,.,Jх?1? зазорsшансн, •• п;шгането 11;1 11uтщс11сfшя час.
С..: [(;фан OCT,tGII р.нат IIIICT0.11.: I ,t 11р11. МСIН.: да ги CKPIНI 11

безn.t? 11ю 11зчез.ttах.1 ,\ р.шнат.1 yrp_1111. Пншещнт? ,1аш11на
още сt.1Ц.J.та П(?Чер <..н:фан 11 Х1щсто Щ>снtсоха в скрно:1
.111щс10 в .юзнтn На Стефан it 11.:1 мене бе 11арсдсно or
н11ртшп ,1 д;1 111.: с1111ч сд.11, t{·дчнца п кnартирнтс сн. Qqaк

1 '-·I с?-- щ1сстн 11а ко?t\ 1111с111. Арестите ;roirдoxa една с?:д
IЩ, 11Q·K J. КОГ,)ТО HIit.: Ctlt'TQXM 'IC DСЧ(' опа?носrт.1 С

1.111 .,а. ,1. коr то 11срuсна,а армин 11а11а?яше 1.:д.1111 с.,сд
,p)t' съкр} шнrс„шн} арн на 11емсю1н п1}.1ч11ща, :,oraro бъ 1

v ·ю1nт t•aw11зъ?t. nаж;?,аАкн 11 м1111? м11?1 сн кра1сt. бясно
, t не IJit.: nрн обш? блок,1;?а 1 14\ де· ?ЧЩ)11 1913 годт1.а
С,тt.. а sd\:д.Ho с м11nt<1 др\rН .1ri, ,1р11 щ•111е щк·стуоан 11

о<:ъд н ш с?1ърт.
\lpe ра,:1111яr 11емс11с Стеф.111 Н?в•1ев беше борец 11

IIUC.:T. t: ЦЯ,lОТО сн С1 !Щ? 1( ДVШ1 TOIi с ..,,жсш(' Ila ое?111ко
то J.С'Ло 11.1 11ар111пт.1. В ча.,кото ст11хоu(', пн?.нш n :iarno·
pJ, лъха партш\на ..:трас1 и ?r11?nстн. tнirн1 л бтнк:-?rа
мбеn I at\ nропетарната.

,,lJo IIДU3T Д!III кpJCIIЗII, '"""
J ... nс1t11кн хор.1 по света.
?\t11p.1 t о трс11ст11,1 а,1ая
1ю теб, д зонко СВОБОДА'"

1авършмше Стефа11 с110'1тu , Нзпоосд на обсс?1111я·•
В разцвета 11.1 )1,,uдocn.1 сн, е.:а.8а !() rод1шщ11 тон за·

rннn със смъ1чтu 11а храбрнrс. Но ост.11:1 11.J нас, жн011тс.
)an?r.:1 - д браним rnnбo't тn, ко 6в:t ti с цс. 1зта
r:t ЖИDQТ \.Н!

Мар11я 1,ажд.ароаа

... бщжн н, ,1„1а..1.еж11н• по "Пан
соrиров11и r1ю6", .. [11,?опскmп
дер ", ,,( "I :1Ю1Ы "rl)<t НI, П() !\1JЗ!>·
т,rр JI др J ... I :t 11JНIСЪСТВ\ nат
t'тщ111 Бнок? lt.'H, \р?1сто Рп:.ев,
Хрнt· п KKW"11кuu. Стnян Кn,ш
1uв, Л.1€'КL"',Шд1,,р f(p1111 .1eu
К11,,11.1 Кнrwв, I lop;1a11 I 11
Л:.JРО II д.lJ

През l!J?? • с- 111к ·1юч1.:н: r
11."!.t-'UСНСК.ата 111,11 з Bl ,\\ар111:
1?u БаЖдаров. 1,1 1п11011;1 ре,?1
t.'OlЩ. 1eli11ocr Ти ж;нu·. в.1ня
нне върх,· .\1 1 \\а.шrв 1, ( ufi
ка " 1щ11ов (1 фк i l)ак1,•1
,(il,Jteнc II р

В.111юн1с1 н р111ят?1
ра 1прост11ра н в г11,шзJш1,.
Jtщ.:iшo OфЩJ\l\:IВI .J l1t.'IIC ]н
чнn..р Ьа 1аров II Стt•ф[111 Ио:1
Чt' J Iltн• 1 НJ.Ш rnдн11а 11;1 J(I
I U,.11ШШ t ВЬЗР.Jt' п• 3ollllk ..1.1
г.,РНСК. Т Гlf\1 J НIЯ II Пе гъ
К11сьоа. коr110 or 1938 1·он111·1 ·

Jr"ОВЩНСНК 113 f)t.'\ICOB3Г Ц}\'11'1
u дt'.:I.НJЩII Още :) ньрвнтс
t.·r,1,пщи 11;1 \чебн; т.? rn.11111:i r11и
,1р ram1 t'C .н:11оз11шн r. f I, l' н.?·
щ11 с 1 нх .\\flрнн Бсtтщ1рова

1ю:tt..·дн 601·ат11я с11 nprш1111:i
анонен онн r от 8.1:рнснската 11

ll.1еut;}нгката :·н?шазнн. I In то
ш 11а(1нн се с l>:S,tanar vc 1oвi1f.
ЦJt-.J октомщт 19:19 ro;щi1a с„1е..1.

110 ..,у,rщн.?не на 8. ..Младежка
искра" и неговото групово ра·"'
· леж:?.анt· ?ta С"г 1t::1rpaл.l1 пъг
ria1 а pt:чcona гр) 11а н п1мtt,iЗЮ1
та в състпо: Д11,нпuр Бю1,д:?
·10?. С1ефа11 Пов•1еu, Пс,т1,р [( •
('Ь08, Дoli'IO ЧерГР."IС:IНОО 11 \1;:1.11ко
rrо·к-ъсно Рlордан Борнсов ;1

1(нрщ1 Кисьов. Ук;1Jшше, за 11 ,.
•1Jаж.1а11е на РМС Д11щ1тър
Баждароu no.ivчaвa or l!na11
Трухч?в Мат<о по·t\ъс1ю (j,,.
ше \•станове11:1 връзка t. ъс сто·
nанското \'ч11„1шцС'. къц(' ro е ,.що
беше създаден:? pc\1cu11,t r·py·
пн, за която отrощ1ряха j\\11:1·
кn l(ънева II Анка Дoreua.

РС:\{СОВОТО РЪКОВОД('ТRn r11
rюставн определени opta11 1 за·
ююннн задачи: вербоваш· на
нов11 членоuе.. създаван<· ка ro
.1егал11а форма на РМС лн
тсратурсн кръжок „Христо Бо
т?n", събнране чл?нск·н внос.
пар11 за бнб.111отека. подпn?rа·
1·а11е 11.1 nол11тзатnоrш11ц11 11

бед1111 другар11. Сы·ласуваио с
щфтttят;? бнха събранн сrедст·
ва 11 от КНIIЖЦJ)НИЦЗТа „Hon
свя r11 н .1руг11 .\lес.та бяха на-
бавени около I 00 тома юшп,
До кран на учr6ната rод1111,1 ор·
,·аннзацнята броеше nко110 I 3
,, ..,t.·•1a. Литерат, рннят кр·ьжок
извърши rолп,1а просветна .1ci1
ноrт. Голя:\13 част от \'1rе111щн-
те п гимназияrа II стопанско rn
,·ч11.111ше t5яха спече..,ени з;,
н;?шето де..,n.

В начало. о
\ 111:'бна ГОДЮ11

на ::Т<'Л.Rащ:па
1940 - 11 ,·n:t. се

ЖCtflll' IIЗHt."l'(
HOU.

П 1?да11 Го.,r-ча·

И ДИЕС ЕПИИ ОТ ПЪРВИТЕ
,,

ли това осте на1ы.ш1r ,. ,1ис ден на януари 19-12 toiJ·,нa ти
трябваиtе да 11e1tc.11a •т и съ·

1 pa:JUpa нп,mтп о дruнd ra на
.ниш.?сници. fl .,,о· (' щ1 11.ш:нно

I
парти ·т,1 ,)а ct• n6paзt1,ra,

тиърiJоrттс, npuo.:, •1,· а trьрви· .ttaAIШ, но 1юrJ011-,,,:на mrpтiшнtt
1с ра)т{н 1п,11ш,1а у1тс1н1щп в груrш II nm r,•, енни аа l"(' oft,1t1-
(lнuжeнue10 и cтo.rapcкnro и , дява ,актт.:ати Hll If(' eta.JНar,1
t тиt1ш1скиr•J у•ш.JJШ(е, ur ..·и.1tна· бор6а. C1,щt1ra ?orJuнa npr.·1
з1ити, от <:aнa<1т•111tic1,,ata .,i.m- про.н•1 а 1 ('! "iv,11щ· 1/а приютиш
Uе-ж. A1.1afJ1•нa, ,т,ото t1011щейс1,.·те

/;щиiата II wшюrът на.шжи- кучета пт:тп.•rнно a.·(J11c1;u uз
хи ню.:011 от fi.шз,mтt: llpy.-apu Русенс,,:о.
да нащJсна-, ipatJa: 0 ,.vu .ш If кп(•ато въорь-..rената бор-
край на родuната пн.,ш 6а.?1,.·п,1. ба re раз?--оря 11 , родния та
fl..,,,1111 от F.tl'нcл:o u ,,·ъдс .ru 1(.. храй, ти µи (j111, че 1апо•ши
Ht' са ,ju.ш u."'t.,tC'ЖiJц п ьрииN· наt1-ст,тштt? . но пос.1еднилr
Ти rрчf;паше Па

·
nporJr,.i'llt'шu бой . .Jнт•tш, 11 110 r,щ,1чта Т1.."

1·у1, 1 fiemt• tl(.''lt' IЮ·Т/ЩОно. CAl!дtt JHt1tШ{', 11{! TfIOIITl' до
фашист ,.:ати и.tа{ 1 { 1.<1,•ши, 01'). си?та rr Oбщt•crnrn • f;1•10,rac-
pъ1m, нръ;1юu( , op,•aнtt'lmflllt нает 11аб1>1iпаrа. нп 1щ .а и
re tJ <жо.шята и ощн.,,"'а ставаха другоrп Re1rC'p 1и1t1· 1pury„
11щ1еч..: 11 Т/Jябпатt ,Ja се под„ лeнtlTt' 1;т,тцrто т..о 10 •pmJa и
,Jържат. Трябваш,· iJa fiыJe,u u .waxa.mтt•, на f1речсн1111.• fl8Юl,

::".??.?рtи,н.?Шl а на к,тф,•ренца. ?:!'???:???-\.;:' C/;t:::??t?n;c?·:??- ''if
11.. , Ct'.lйTU на OKO,Ul Ttl Ht' ((' t/,tl0f1II. Дъ.1tпг Т('та, а •1есто и tro-,J11.1e11. Тряб„ т:ш{ но111·?,с о осичкп, той п11ватс да er срещти със ,.,f'i. редr.?яrш· 11 ,umpao.rявaruC' 1\·й

ретаря па Окр1,жни.'( ко,,щ· ствинта ти. Трпбt1ашr да '"
rer Пt>тор Панайотов, с Кщ: pa:mшp.?1mr щ11,экиr1• на 11eraru
ю1ю1. , Тотю Capa.tm•a и f't'O/J- с нacr.1t'.'Шt'In, тряпfiаш?· rJa се
гu l(ачаунои. Трябвашt• да се сьэдава р1?пп.tюциоют па·
прганизuрп предиэбпрната бор· t троениr. тp.1finaшr да 6-11дerr
fia, да се oriцчanar и възпита- ?nтоrщ r}a uocprщнr1c caoNn·
иат нощ? l\.arJ/щ. !lяволс,т труд дата. If ки?агп r•i изгр•t ,, цт·
1ю ficrm: всичко тпва, а на.ш ротп на 110.,н•r,m•r дrн на сс11·
чтбааше u да се я.iJe. тl',4tBpa 1944 .·т?ина тебе те

И К"ЛКО радостно ти fieшe, nчllKtIOlllt' не t ниJ,..а 11n•tt101".a, а
1шгато ошждтие как и други nnfi,•fJnнm ('н ,тµт r1: o,-.·n,1tt.1.
иечс поде.мат борбата н навли- ra. ;т t1a устанооиш народнага
.,ат във водовъртежа ua кон· а.шст. и то < a.1rn т С'дuн дr,t.
стtратионата работа. Собо.rе- дrчirтu t,•nн•.шspu 1!114 .·oi}ll-
naтa mщия 61.> за тебе и дру· на. Парти.,анс1-.11rа •tета в.н•.t,• tf
?арите истинско и.1питанис с, Г:.rf!на. напусна.,а пµ.,тшт?• tнс•-:
rme уд'Ържахте. l)u на ба.,кана. R 11 hpнttтr рс·Зпасtие...жертви ще u.wa. На 3 дици, ,Jo кn,uaнrJupa на чrтат·,.юни 194,/ гnдt/1/а бпсзн1щите кра•шш 11 ,11 с l/t111<·,Jrнa .'.?ам.,драво сковаха ръцете m. И:,·

Да.!11 rкrн,6т "'' ,атна.111т,· "trpaтuxa та в КОНl(ЛйZера Gil ,inr.iNlнrш •tac cJ1,y.-•t,µu . ,? <'н1··

:с?а?;???;:> ???п из"::t;????:18;1 ??: тu. ,)а.щ а:1.1шна.1t1те бmти го·

Аени Тук пау,ш .,а смърттп На itшш тс,'иа1 пър,·ц rr.,rщurc 1tt.
най·блиэкип - на 10 сентс.,.,ври u.ru ,,тr.тш ·,а roaa, ,.:т•т()

19·11 юдrта падr,а Uo'IO. См1,пr прrдстпи.
1а на дf]угаря Н<' 'те yriлauiu. нп:!чr::?п, н:оL·,,;;,::11?:?7,:1;:?и ,..??;;-П11е.Аtестиха те в „Гонда вода''. ни ти IJIJ'ft't)шu h'O.lK(} n,yr)нo r
С какnn ЯРОСТ ll,1C1'IIC'{0QXП ОТ да'" ii?,t)i•m нtma,•u ,1tt'\l(iltJ 111•/J·

7i;?rц;,?::.???1 J?;и?од? =?л;??tе1:? tтте. 11 ;ia тттпа. л·n?нп са
.1ml011Ha.1tl nti(l' ()f HU'lll.l0T·1, f!,'l•

110.меи?ениt1, а .дазето, гАадувп· ма .,tясто н ,юr ,r<Jum с рсд11·
ха другари. Ти н.11 се поколеб·t

t(fl. H."i?pawcJaнeтn на 1:о.1щн111?- с нпжот,а прсf]яза пода, за dда 11,,l дадеrс най·необходu,но· .ма е САОЖЖJ с.ю, НЕ' тър1111 и::·

то x.i:,6 и ,,ай. пстапанс. perJm{нu• ur бипа да
rt.• n?ъпат. ,\loЖ't' 1:ра,1каrа да

В 1,·1ю:1 на 1941 ;,т)ина ти cu се ппзпбапи, HfJ ouнaru Пt't' un·
от,шrю на сrюбода. Н оrнопо
11ъроата p1J601·a е да се свъ114

пред. ·

П.1е1чите t1t.''le са прит r)енижаш с llpy,•apurc. .Знаеше, ра· от rсwссттп иа ttз.>1cr1t1янr,:·o„бо1·а не е с11ряАа, но събитu:1
Сщ)(>:чс t' rюctma.l ,.._,апата Т·!.та в света в1,1тяха тоАковп бъr /lo ти:ю -трябащщ" u в Г:.1N1а rJa оuнаги ?·р:??1;,1:1111;; ??д:щ?:.

нсrс 11

се 61,рза. На срещата с Пе-
тър Паиайотов R .нразаоитuя

-''ЕВОЖ!IИ (/ дUJ<O.wtl'!H(I
U са дни,._. и нощите на

r,тш ,- 62 .!о,Jини С-ьбереи1 .ш
np,,11(11LJ.ЧHOIU Ii ll.JU'ЬplUL'JIOII)
1 /1, , Т:I.\, .IIOЖt' ,ju ll(l' l Т'lf ?u(' ,l
fJ1111 ЧUtJ('llll<U 'fCШIOTtl,

,t не fi ·и,• .•,но о nн)mflm
I Ipc:(Ju омио П ??шJииu 111 tje
111с cro.,apt. .:и pafior11щ. n Нпна
3а,•ора. )Ka.1,iu_·t, по ppiJcн 1;pai1.
u· принуди 11 1928 .'Одпна ,Ja
с,• 'fj ?,р?еш II Ht?кn.•a 11с,1е r}a

?Шi!ft'ltl!Ш. T1mero m'tllO·
,,тiни , VPlft' 6 ър:ю 1tan.1c.1c н
щ:.т• а 1m pi u;.rюц1шшю10 rJuu-
'ICcю, . If 1.0,·а,о "(Jt•,1 rrрп.rетта
иа 192.Q .?mJll1m чuрщш,аrа л.,а-
1).• I рщJ,т , ,ршJ Ct' п·?еUини
и Р \IC 1и r,ана lft'ttH рък.оао
rJ11тe.1.

(); r у1. ·1тт1тtп щ•с11()кrJr1ни·
ft' години.

Н.чашr щ•рнu ll/1!1,·apu. (; Uo
•m ( Стоян J(щ тидиноtf) ш,ехrе
p·ькotшiJrr,щu, на .11.uu}e-,, 111. r.:
Гeop;,•rJ E.lt'Ж1:u и Тос)ор С1оп
,юи 11pr1 /9.'Jn ,•o,)uua и:,.·,пн)их·
г,: 01июн11:тцщr 110 !'а6отшиu·-
о<ата пщп un 11 /;'.1ена. Това era
н.а а 1)ъp110,Je.10,ara tu paf>ort1.l·
lllll(O. Кш,ао rъппщJеuщ• пt
t1ърт1.•1r с,•щн·тар на РА1С ti .ча
паµr11йшио пр?·пни:ищия, а ри·
6оти.11шцаrа-flъf,r1ил1 1101,тuе 1

н.1уб. If ко.11.:0 рr.оншю llП.Jl'Xrt'
гоаа 11ъ1тснст,щ, Та на.ш 1)0
1942 гoiJ. ги Бешr сL'кретщ, на
napтutlнaтa оргштзаt{ия. а ра6о·
Гll.1HIU(llTU .1l.'lCT() .'Ju IШltCIIUpa·
цuя, потаен 1.1,т, 11 кпйто re ка-
.1яваха душага и сърцrто на и1•
един iJ,:yгnp. 1/ак f}n u.,(•рева ю1
ц106одата. В нея 1ю.1у•тхt1 и1,р·
вите ctt урици катп рс.?lсш:т11 u
l\OJ.eyнucтu ll Xpucrn Станеп, и
Стоян Костайинпа nо·1.·ъсно
Стпнн Бyю/\.llU'a u .11н.о,•п ,Jpy·
,•и.

l"f1!l(Jca й('щ,· Е.,енскинт рп·
йон ?ю работа. Ма.1,....п бетс
оформената работн.tl'trска ,иш.:а.
1'fa.1кu иасе?11·ни .:tl'rrn, а .\fltn,•o
на 6р01?. Трябваше наас.чкът.•
1Ja Ct' птиде. По.нощ ис,.:аха 1с

,\lum}я, а Crapa река. Пътят 1u
:шнинаuu• през Бefipoao fl Knn·
стантин., Чака.111 и Кшшло:Jс.
С Uo•ro не щадехrс дт, и
нощи. ,\11,ирата JJЛс}ко ви с нarJ.
тти.щ и аие mtнa,•u бяхте та.1t,
"ыJсго тряnrини?·.

ClJ'l:.flШ/Olllll(! С(' С11й(!С1'Т(l на
иарпd,. fl Е.;с•1скп. Срещи Пъ/J·
au .,m,"i /:''JI соПина ;ш нatl·(Jr,-
ижuru c,•1uuJa 11 Е.1rна С(? ра.,-
•:Я •и·,п11е1тrо :ma.ll<' В 110.1и·
цейrкия !f•mстък tщ посрещна
ха, rt•61• 11 cJpy.•(ir,uтe 1·u, не с
fJC1t1t1m,·a, но yrJ11p.'.raxrc, :ющо·
то rря6т:ше l)(l Cl' уд1,р}/<·и. На-

,

Никола Ннкифоров

11·11·,адв peM,'OR() ('IЪJ:nnn.,?TBO В
h?·.·.наэията в с1.стаn · П!'ТЪi'
1<11сьов - сеlфетар, Ива11 f<o·
,штов - отrоворник 1.1 \'·т() к..,а
rове. Коста Кънчев - oтroRop·
1шк за IV·тe к„1асnне. AJ1excai1·
дър l(p. Терзиев nrrовориик
,а 1\1 б кпас. Дюнпъr Ив. Пn
wаджиев - 1а \?·Тt: кл::?совt.·.
;!авзети бяха rъков<Jдства;': ""
масовите организации. ? ? 11.1('·

110 се четеше прогресивна л:итс
pa'typa „П1>0б11вът" и „Мирът·'
от Кръстю Белев фиJ1ософс,КIL
те брошури иа Тодор Павлон;
,,Майка" от Горки II др. Ма·
rовнте псснн , ?9и танкиста".
„Чубчнк" 11 np. препетели от
скъпата страна на съветиrе, се
пееха с жар по и:t.rtети ft раз·
ходкн. По такъв начин къ"
кра11 на 1940 год1111а РМС: •
rимназият.:1 ·наброяваше окоJ10
60 члена. В актива на речсова-
та организация vчаствуоаха
Драган Г. Дра,·аноа. Нсnяпко
Стан?в. йорда11 Иn. Раев, ,l\11
ха1111 Иu. Коза.1ъков, Стефан
Ипнев Шабаркоп. Коста Левов
Тарасов, Петър Д. Неnевс,<11.
Стойчо Атанасов, И.111п Гl'ЦОВ.
Петко Ча.1ы<0R. !!пан йорда·
нов. 1\ва11 Ив,11юв II np. Нелr·
г:1лннт? cъf)J>.ЗIIШI се ПРОD()ЖДЗ

ха по квартнрн, н ч, к:шrките .,n
:1я 11 11 Бvков до,'1 lоля,1а (Jeer
беше за ре:\1с11с rите коr:-1то им
r,} 110ставяха залачн от отrо„
BЩIIIJI :IP\'r3p11. П() IН'ЛII IIOЩil
<'е прrпнсnах? пn111n11. кт·ато
се постаnнш(' заднч:11 а от С rоян
Б\'IOKЛll("B. КОЙТО ПJ)(''-{ ТЗ::\11 Гfl-
ДHl!a nnдn,,pж?UJ(' nrъ:iк.i r ор-
rа11нзшн?ята 1rpc·i Пtrrъp K11ct100.
НР11аnр:ззно се ПJ1аше:х;r eлert·
ските фашнrтки vnp?R11и1t11, кон
то са?ш н?рекоха п1ч11;?1нята
..чrрn?на 11•

През то:ш пе-n1юд 11арт11ят.1 н
Р:\1С t•n \'('таноnnвплн АJ)Ъ1Ка
с Иоrдан Го.,е„анов. Мария
Бю1\.1<1рова. Xrшcrn r,т.en от
Стаr1п река. Кънчо Драгnстн
нов 11 др .. KOIIТO са !ЮСН/IН Jlll·
тсратvра н дру:·11 чате1)11я:111,
СВЪРЗ(]НН (.' ДСЙIIОСТ'."а JI.I нар
т11ята На 7 !\' 19.0 г. 11а \leri
носrта „1(1пкат,1·• беш? пров(:'·

('На Oh x111iic:кa коtrфере1щня на
11щ>пн1т.t ?1 Р.\\С. на която до·
к.1ад j::J ?1cж.1ty1r· 1юдноrо 1ю:ю

В tф:1n н:1 i<tlQ н 11a(1c.1:НJro
IIU 1941 го;щна 110?1 fJЪKOUo.1·
с-т11t то 11.1 пщн111111:1'J:'I nµr.Jltн
1а?шя 11 Р.\\С t' с1н.•х бl'Шt' 11:ю

t.>,.11 на Собо..-11.:u;1та <IКltftн. Са·
,ю з rн}щззнят·, бrix:i събп.11111
11:i;t 11.11.1 подп11с.1 Лыоаят:, t'\:
11рu1н:дt.: 11 l'Pt.'.'1, ·шнсн11ч11fiскаrа
\1.."13..1.?Ж. Добра JIO?IOЩ OKc)J(I
( r{'ф:1.1 l lепшн. 1.;01iто нn това
вре\lс Сн?ше н r:.,\.'Шt.

I f?}ЛIЩIIЯl ,1 l'l' ?IЪ\l('Ш{' Дtl IП
113\tt:pH 11080.l ;.lfl ll<IIIC('C \ ;1а1,
Н t,J)X\ Jll;,,1l l',1 '111<1 . 1 J1t'\1COBa 0;1

.111из,1ш1н. I f;ювокащtо1111ото
p11,tll(JOl' I \>.:1няп:111e на познuн
.J11·кa)IC Х.'1Лб 11 \.'!Юбода·· Н,1
15 срещу 16 Mil\H 1911 HJ;\.
t rан<-: 11р11111111а за :-J<1.1ърж;111е 11

11!tко1п11ранс 1ra I lcri.p Кн
{'!,OR, Иоаш \.т.1щ·11. Д11щ1тъµ
ll(>lllн:tжиeu, Koo;i li.ъ11•1ев, Зо·
ря \p11a\•,1ona, от Сто11анското
} ч11.1нщс

-
\\11.1ка Кън?ва 11 Л11ю'I

:to. е11а, а така също 11 Порд:ш
>1,р11ссш. l(руч .1\аршюu II др.

Чпенон?те на ръкооо.1стпuто 11

rнм11а·нн1rа н Сто11анС"Коrо учи·
.IIIЩ(? 11 З .t Ъ fl iК а Х а Hd Hit
1-:в11знц:н:r11 11 това -,а11а1н 1tя
,н:ira орrз11нз;щш1. Петър l(.11·
сы.ш, кuiно бе1щ• 111к.1ю(Jl'tt пr
1·101назията, Uc 11одJ1ожен 1-1«

с11ст?м110 прсс.'lсдванс н от
се11'tсмвр11 1941 ,·од11на до 9
cen rемврн 1944 ,·од. пре?ара 110
so1щ.1arep11. За секретар на Уч
ко?ш бе 11эд11гнат Иван Коt.ш·
тов, който rючшtа от туберку
лоза вс 1е.:.1.ств1tе побой от ле1·110·
нер11 11 Търново. Cлeдuawa"ta
година работата на РМС ?еше
uглаос11а от Коста Къ11чев. Пре·t
rозн пер1ю.1. Pi\\C u t'И\1t1аз11н rн
,. •1увствува., опора в у'IИТе/111
КО\\УШ!ст II ван Петро11 11 11porp, ·

с11в1ю иас1'рое1111я днректоf'}; Ст1·
фаи l(ръсте11.

Пu това вре?,е в работ11лн11
ца'Т'а на Чукансюr се провежца,
,:б111J1\11 на ч.1а,.1еж11 н ее съJ.lЗ
нат pe\tCOISII ЯДКII, ШI KOll"ТO IIPII
състuуват йор.1..111 Гаf1дарu,1.
\:i. li.рнкудеu, Хр. Русев. х,,.
К1н.·ю1,оа 11 .1.р. C:1t.•:t 11.н,?1ув;1.1,·
на фашнстюпr ор.111 о род.111?а

1 а на соц11а„111л1(1, партнята :1

Р,\\С приеха 1,\·рс на nъоръжс1-1.1
борба. Почтп .във 11с11чк11 er."'
на Е„1енсю1я край ..1.ействуu1\,1
ре\1сов11 ядкн. [Jэк?1ючс11 or Ва11
11Рс1ската rю,шазнн се заnръ1щ1
11 Елена Д11\111тъr Баждар,,,,.
Заедно с Коста К.ънчсu, l(11n11.,
Кнсьоu II йорда II Борисо11 "'
н ьзстаноояо:?т 0РЪ::J1ште с ре:чсо·
,.,пе кадр11.

(С.1едва на стр. 4)

ТЕ ИЗЛИТАХА Or ЕЛЕНСКОТО ГНЕЗДО
D ДЪЛБОКИТЕ дебри и:1а AIIIHЗ.?OTO ТУК бооа11n

Кършо войвода. С11rур1ю той
t· nоставнл начапото. Х:1д.ю1
\Опда11 Брада'tа, u)атя Кър·
.uюnск11, Сава Катрафнм? 11

т??1111те друrар11 зшц1\t !lpno·
--во·п1 гнездо-;?· -

От м11налото буржоа;аr.та
11рнзна по своему само Елен·
с·ката ,,даскалолионица11• Тя се
помъчи да изгори rнездоtо от
народната паые-т. Искаше д?1

остави възрожденска Елена
nъв -nластта на чорбаджи11те.

Но раждаха се 11ов11 боР·
цв. които подемаха ревопющtоfl
н111·е 1'JJадиц1ш н стъпuаха сме·
JIO В CQЦllaЛHCTИtfPCKOTO ДBII
жешн·. Те доказаха, че Елrна
<' на народа II има синове up·
лв.

11 vч11телс.кат" соцна.пдемо-
кпатическа rpyn::i зшточна жи·
вот;1 сн в р(>довете на учреди·
телкнт? на УСДО. Петдссеr Гl•·
дшш градската партнfiна (1f)!'a·
ннзацин жнnее с бопн:11тс 11я ш1

r10да, петдесет rод1111н FJ'l'!,ЛH 1·

ояоа t1естнн1 е xop:i 11а fiolf с
npara If на МИРНО CT(101JYt.'.1{? ГD'J.
Стотннн к:омv1111rт11 са H·"'t liJНt 11

носят ларт11й1?ото знn\lе. · :ред
·п1х десетки ro щ1?вя1J.\i внс,1·
кп из fюдн.1тn стрння н з:?д Hf'•i
ннте 11рсде.1и.

Фамнтшта Ра.J11воев11
ш·жд;1 ноиото JIOl(f)J"[P\IИt' (}щ,

ш,. Тя откърчн не едn11 с,,.
шн1.•шст. Ошг през }899 гол.
А:1с•хса1цър прнRетствува LlK
эс1 Пърш1 ,1:?й с те.'lr-1·ращ1;

"Братrкн позлрав по rJl\'Ч:ti(
празника. 11l·lего11нят бrат Нп·
кn ·ia Иванов Раднnоеп е сд1111

nт ,сътруДЮЩ\1'1Т(' ШI [(cЩIIIO
п:1 ra 1,ИсК1ра", де.ТJеrат на де·
петня' ко11грес на БРСДI I от
J;<'р.1внската студентска 1·µу-
Пi1. Toii с·,шr1тра щ>ез QKenнa

А'!ер11к;1, където участвува

БУР.Q
На с.11е.111тс в бnрбаrа другар11...

Бубот111: тътени в нощта
сред !!рака страшен II бсздън,
cтшrnilпa бури с 11ав'Ьн.
Проб1111съцн от светлина
разднрат вечната тъ?1а,
зова1: - на бунт 1f на борба!

'lcpтali се 11ът сред пътя стар
11 в вихър бурен, 11е11uзuат
з.1овещ11 рухва гром палат,
1111 вре111е пово - 11011 о,nтар
rрадн се туп. И нему в nap
(; възторr отдаli аа?вота жар!

Куршу111 страхотно ;ш 11poпeii,
11 вnuli се в 11лаn1ешшта гръд,
11л11 с ме•1 те прободат...
Не nyc1шi1 а11а111ето - 11eдeii I
Вдяnш ro rope, 11ск се net! -
оuр'Ьска11ата кръв ще гре11!

След теб в рец1щ11 11дват с>1ело
,1pyrap11 вер1111, с 11лаn1 в оч11.
1'? в11шдат светлите Л'ЬЧ11
n борбата nътn cnoii поет,...

(стИ11:от1юреннето с недовършено)
Стеф1111 FЮВЧЕВ (ВЕЧВОЯ)

11 редаm1111.ането иа 011...Работ·
ннческа мисъл". издаван в
Детро11т. Другият брат док·
тор Тодор Рад11воеn, също ко·
:,.1уннст, ;,ами1-1аоа за Франция 11

там е 11з6п:щ за к,1еr на еднн
градец 01 11мето t1a комnартня·
·re. Те?ш1ят братовчед Страш11·
м11р Мнпанов Радивоев загива
u Ип11нденС1<оrо въстание.

Сред 11ме11ата на Гръ11чаров11
re откроява Юрдан IO. ГrРън·
,,аров, се1<ретар на Бl(МС спед
Първата световна война. Епен·
ск11ят „Гаврош", както ro на·
р11чаха, не спря пред терора
11а фашистките n::?лачн. Tofi ста·
оа редактор 11а леrа.,ню1 ПЗf'·
тнен opra11 n. ,,Ноотш". започ·
11ал да 11зл11за на 29. 1. 1926 г
В уnодната статия на п11рв11я
брой е отбе;1яза11а неговата прu·
грама: "Вестник ,1Ноn1ш111• ще
с? стрем11 да бъде IICTIOICК:O or·
лед:1J,о на положението. бш1кн·

по·

Tf' 11 страдш111ята н:? н;?шия
ро:!''.

Лстя.11 Иuа11 Л-\1111а1юи със са·
молста Cit. и i\НICЛIITC М\' бllJIII
01елн к?то ррофеснята "I'· !'о·
ЛСМIIИТ щ11р1ют раТ\'113 -:ш 113·

?·раждането tta Ед1шню1 Ф.ршп.
Враговете nрЬс,,релял11 011.ма n
ты11111те нощн на 1925 rодииа.

Jlnaмa от основатепите на
РМС в града - Георги Хр.
Епс11сю1 11 Тодор С'tоя1юв от
Бпъсковuн стават профес11011ап·
1111 ревопюuиQ.нери. Епс11ск11 ра·
бo'PII като сек,,етар на Окоп11i\·
сю1 кщ111тет на Бl(П п Казан·
лък II член на Окръжквя ко·
м111'<'т в Габрово. Дnс эадоt11ш
С"'ЬРТНН пр11съд11 СТОЯЛ!! над
главата мv. През 1934 rод.
той еш1rр11р;1 11 СССР. Т. С'tоя·
ноn като пратеник: на UK на
РМС, а сетне II на Г\арrияrа,
не nел11аж ндnа в родннn
сн край II с.rюоото на nЛa\leH·
ниn опат()() завладява с,,рн:?.та.

Усилни ДIIН 11..t TPCB()l'a Н

rордuст лрежиоя нашпят на·
род по време 11а Лзi1пнигскиn
процес. Тогава менскнnт пн·
,·,1теп Т. Геноn. ка'tо реда1пор
на в. ,, Вик", орrан11з11ра

рока кампа1111н в 1аш11та н.?
1·. Димитров. Стат11пт;1 „Н
Бъл1·арня майките 11r \toraт д,1

,,;роtrс,с.,.нрат за снноветс с11"

11зл.11rа гневен г„1ас срещу тсзн.
конто забра1111х:1 на баба Па-
рашкео11 щr rооорн ,,а събра„
ние. дnvбоят межцv р.1"111троп
11 Г1,орщ1г се предава със rl'f)acт
на парт11i111ос1' 11 полробно в ко·
1ощ1те на вестника.

В редовете на 1111тернац1ю
нал1111'1'е бр11rад11, по бар11кад11·
те на Испання, се сражава

- байедин скро1.1е11 еле11ча 1ш11

Дончо Дянков.
От гнездото 11э:r11rar м ..,а 111

орп11 из парт11ята. Х1111сто Ста·
1Jeo работи n Русе н с чпе11 11а

ОК 11а РМС. а nо,късно II на
Oli. на БКП. \1р11 провал на
11елеrа.лната печатинца nоез
1936 rод. е осъден на смърт.
Присъдата му с заменена с JS,

години затвор, Той капява ду·

на·

шн·

Стоян Костод1111ов и Христо Станев, като-учешщн
n Столарскоrо уч11лR1t\е ?· Е,nена - 1928 rодшщ.

род1111я с11 r11ад. Геяера., Нн·
ю1форов е 11:?ш. 1ащо10 е вн,·к
11а rолещш пъа1н,ждеf1е1t
у1111те.1. 6сноиател на rрадско·
ro чнталнще 11 11„11е11 tla \fetr1111n
rевол10нио11сн комип·r - Нн·
ю,фор п?11ко11ста11т1111ов. Ге·
11с11с1лът от нарската арм11n. за
кornro с щ1ir·скъпа .:Х.{Н'жбата
11н с р\.тк11я щ1род. 110<· опаr1111я
ПЪТ IOI 60€'1( ОТ CЪBCTCi-l;t.)TO J)(IЗ·
уз11аоа11е. r орден11п• \I\'

..t·ъв-етсю1н „Чrовенn JJШ)lt' н
.. l-lаролна pcnyf>.111Kil Бъ.1r·1р11я"
l·J11:1. <·тenr11 Cl' rop.1.('c н ро,1·
IIIIHT \I\' rpa.i.

В ор.тово1 о r11ез to на l::.ie11·
rк:ня 6а.1ка11 раси:? 11 писате.,я г
1:чн.шян Станев. Tosw, тук 0611" i

11а хора, 110?1уnст11упа :1ъха :1·l

11а род1нн .1С'\tЯ. нн.111 1:?зурно
то щ·бе съ,· ,, 1t.•:111тt 11 t' ор.111·
те. ТУК тoli tT Ь1111 П f}t." .J,OBCT?

,m r10:111:1та ко,1?·11ш·111чt•1..·ка 11ар·
rю1 11 1н.·1111ко това 1111 1·0 11ъ11·

11::i н \\·до11..:сстве11а щ,.аnда, 11Jн11

t'II 1·u n 11ац11онат1?1 ra l.'IIOПefl
,,И11а11 Кондарев". Л. 11. Фур·
н:1д.жш·н казоitшс: ,.11? 1.'Ъ?t се
родн.1 в Еле11а, но т) к се 11од11х
\атn нает",

?\.11с1да 11.JДl,IIKa llil KO\t)'JIIIC
та Kocra l\1111ко11 е д·р Н11ко
mm .\\1111коо. И той 11Jpac11a не·
iабс н:жнч u то?1 6.1пка11сю1 гра·
дt:Jt. 1\ К IIOC 111>1 SI Ila lfl'?'ПIШI
кому1111с1·. Днt'С той. "кромс11 11

ПОСЛ0811'1110 ГJl\ ,to. 1061111, l' IIPO•
юшате.,ен \ \1 11 злат1111 ръц!!
nро611ва n 1,т n б1••11гарската ,,с·

.....а сн u Jанд..анн 1е на
1 J.lt:01.:11 Н L.ilНU!.:tl, .Ja ,.t.u IV -,('II!.:

il HДIIHI? ,u.:щн11 IIU 11,ll)IH,j.lH
<.:hHI'c нъr?htt. \.... н1..:1v .,?жн u
LJlltUCШ.:KIIH Jiilt?UV llplШГt.:,ШI
,\I} (.)Т Дt.:l\;l'UUIU - l.rонн 1\0
с1 (ц111юu, ..i.11t:..:1) ii.Iii нрн 11,,uua.1

u Luцшн, .1щ1ад.11 \ l\\шu,1111..: 11.1

?НIТС\)11.!,Ш U1 11.1.:.'ICI iJ,'ШII Н: lit:
чатшщн 11,t Цt\. 1...:1ед .1м?шс111>1

Ttl в Hl,>I fU,1.Hlla µaбoTtlll•l?\:КII
Lлиuсн нu??H..\Щil Цочu u 1..:нuн

IC uup;ti.:H 11 1'0 IIJ,1Jll,\ Ч,11.:И ,,,!
ul, на а'1р r1111 ra. ! 011 Ut:. ?:д1ш

от 11 uµuн 1 L, t,:Qltl'U D?1JIJOЛa »

к1,puaua1 а. CЛlld пщ ? uµi11·a.

1\ран (...;1нuс11, 11..11 ъю1?1:1 1.:t: на
Jа...:ада, rе,кю..> р,шен, .Juлa11Di.J

Дj'JIOГO 113. НIICTOJlt.:HI.

.J.с1н?1 HcJдLч..:t.:r Н>д11шt.:11.

;?.?ж Стефан Пс,коu pauu
1н u L.uф11и ка1u 11;1сн щ1 lit,µ·
нн ранuн?::н кuш11с1 на 1-',,\L.

н прс.J, I ?HJ год. 11u.1ап1 U.JIHII·
эа11с.ка к.1?1nа u чсtа „Ьа1ю
К11ро" 11а orµt:.дa „Чau1-tc1p··.

..J.t:Ut.:Тll;t.J,(;t°I: L I O.].Jllll\.:.11 ?1.1;,-1

ДCih, ((1.Ч pdUOTИIIK, ч.асв. Hit

UК. на P,\\l: въu 1:!ар11а, uprd·
ннзнра 1>або r111щн 1 t;: и учащн·
re се на onac.шt ..?.кц1111. И Jбp..1J1 \'It
с 11мс „Всчuой" н·111аJ щ1

11рО'rеста 11а нсrопото гщн.:що
сърце. Въ1.1 вач?1сщ;ЮIИ затuщ1,
коr:.1то о\н1Коа u<:?11 ?1u,1t?11т да
ro 11оu?дат кы,, бсс11.11,атн, roa
пише:

Не ny(кaii з11а?н·то 11cд.t•ii:

Днг1111 ro rope, 11ек се ue11
опръсканата кръв ще грей!

!1э .Б![ря"
Млад поет с много 11ензпет11

11?с1111, пре.късuатн 01' J1р1в1ка
та. но б.lflКlfaJЩ в нооня ЖIIROt'

Много от ж11в11тс npvrap11 110

Цочо, Мпаден, Л 1екс11, Всчвоil
11 Тинко, nремнналн прс: ,., rno·
р11те Н д.руrнте ПЪТIIШ;J. !Iii IIC

легалната борба. .111ес на11щ)::1т
у?, 11 съrще в 11аvка.та н ,·niн1·\
1с1шето на стuаната.

м.1а·

JHЩIIШ'kd 11:1\ lic.1

11 \ хnр;на 11\1 ;i Ht.' що ...:а то
ор:штс ко1 :нn 111.,стят

у
or

rне,·-4.1.nто ;1 се 11Jд11r ,1т о лnзу-
(НIП'? :хnър.1s1т 11оrпед КЪ)t llt.'ГO.

Не го забравят IIIIJ.:OГ<I It П4 IIП·

кпr;1 се ,·сrрг,ш1н1т къ,1 111.: о
катu 1\1,,1 щ_>щ,1 11.11i·скъпо. Л
1аrюн1111ТС ор.111'! ·1 CX.IIIITC кос·
тн с1..: n-1ижд.ат о старото r11i:J·

Има C.'J.Иn нмс. което .ша?н1
много. Жур1111. Ние го смятаме
11аш, макэр ;,.? не с работнп в

до.
П?rко Д. ПБТJ(ОВ



СЪГРf\ЖДf\ СЕ Пf\.М.ЕТНИК
ПЪРВИТЕ, които заго шестата ивгнлегна. тя да дос дането 11 11ац110нашrоосвободн- мещення 11а Ловн1111 дом, ще

вврнхв преди попече т11r11е над 40 милиона лева, в гелннте борби „Илар11он Ма се направи подобрение, а ,10

от 80 rод111111 в Елена II Елен- тази перспскт11ва трябва дn "" кар11опо11ск11" дn разшири •1 же 611 11 разширение и па ту-

ския край за социалиаъвт. 3d дим укрешщли 11 модерно u,io обогати своите експознц1111, осо ристнчвсната хижа на връх

братство II равенство, за по- рудвыш съществуващите "Р" Gено на нац11011а,111оосвободн Чумврва. Трябва да се създа-

добър живот - живот ёез ыншлени предприят11я, реши тслната II аншфаш11стка бор- дат места за отдих и 110•111в1ш

експлоатация 118 човек от чо- те11110 отишло напред машино- ба, на културното и просвет- и другаде в красивата прирп

века, може би не с11 прецств- строенето, а Заводът за строи но минало, изполавайкн вече да на Е;?енския балкан.

вяха как би се осъществило телно, спец11а11110 11 техвическе рестоврпр:шата Даска11ол11вш1· Развитието но селското

всичко. може 611 не внждаха стъило да дава продукция or ца, 11а Корт111111ата галерия с стопанство ще става главно

тсжкага II жестока кървава първия етап 113 изгражцанего 111;011оrраф11ята, 11а етвографнн чрез Държавного аемеделсно

борба, която 11м предстоеше. В 110вн, светли II просторни ?" та 11 др. Ще продължи рестав- стопанство и 1111•1ното стопап-

Но те вярваха в своята побе л11 ще работят хората от Звво риранего на архитектурните ,1 ство на работниците 11 слуя.н

да, в победата 11а великото де да за те;1шото11аи,1111 ремарне псторнческн 11м1ет111щ11 в гра- телите, водпомагани от Осво

по, което подемвт. та, ДИП „Училищно мвбед •1 да, конто наброяват повече от щарско опитно поле II Сорто-

Техните редици с всяка из пособия", от mai.ap;ioвoтo про 100. Ще започне възстановя иапнтателния участък.

мипата rодшш се множат, Со вэводство, Маши11отрактор110 ването на яного ценните ere- Сега ДЗС внася решитедпи

циалнсгичесннте идеи се оре- то прсдпрнятне 11 др. нописн в палката църнвнца 11зn1е11е1111я в структурата 11u

гръщаха от все повече хора Няма да бъде далеч денят. ,.Св. Н111щ11а". Обсъжда се въ- производството. То развива

Революц110111111те традиции когато дефилето на Боаза за просът за създаване в гра щ рентабидно овощарство 11 жн-

nт 11ац1101ш,1110- освоёодигелш- едно с ввто,1обнл1111те сирени национален музей на борбата вотновъдсгво и во-колкрети»

те борб11 на трудещите се 01 ще се огласи II от сирените 11а за църковна неэавнсимосг. овцевъдството II говедовъц

Елена II Еленския край се по mелсзопътпнте локоn?отшш. Ико11оnшчес1юто раавитие ството, което позволява по-

яемат от не малка част на ин Ще продълнш строитепството 11а града, нврастващият 1111те· голяпа концентрацнп II меха

телнгенцията, занаятчийство 118 пътя Ляскооец - Е.лена · рее нъм културните н нето- 1111з11ра11е на производствените

то, зараждащата се роботни с.пивен, Елена-Търново преэ рпчески ценностн у нашите II процеси. Cera предстои да се

ческа класа, се11я1111те 11 осо- Среднн нояиби п др. чужди туристи, особено преми отиде по-смело 11а вроиишас-

бе110 от младежта. Те тръгва Ще завърши строежът на наването към б-дневнв рабат- на основа в нравсфермнте, ка-

ха по трудния и кървав път язовир „Иовковцп", един от на седмица, ивискват решител то се уедрят 11 11а11ъ11Но меха-

на борба с капигалиама. сре- големите oбel!TII о района на но поцобряване в снабдява- 1111з11рат, с цел един човек ;1а

щу омразния фашизъм. град Елена. нето II в увелнчавацего nice гледа 50-60 11 повече крави.

Арестите, жестоките побои- Строи се нов да.1е1юnрово,1 тага за отдих 11 почнвнв 11:1 В близките години селскосто-

ща, концлагерите II затворя с пвдстапция, която ще оснгу трудещите се. Ще се подоб- панскага продукция трябва да

те, бесилките, разстрелите не р11 елентрическа евергия на рят н разширят ааведениявн цостигав над 2 милиона лева,

спряха борбата на бълrарсю111 бъдещето развитие на про- за обществено хранене чрез като се уве1111чава стоковият 11

народ, В тази борба 11аш11ят мншлеността н ще задово;ш нов11rе ресторанти, столове II хара!!тер.

к.'>аl\ даде 11еn1алко, 11с е nta· напъ,11110 ку11турио-б11тов11те пu др., ко11то ще ос11гурят па Грижата за хората в селено-

лък броят на героите, конто треб1юст11 11а хората. 1·ражда11ите II гостите ?·ют11а н то сто11а11ство е 11вд всич1ю.

проляха кръвта, дадоха II ж11- Пр11 наш11те услов11я от Де пр1шт11а обстановка II евт1111а Из1·ра:кд1111ето на столове за

вота с11. И правото им дело вети септеnшри до сега се на- качествена храна. За щобите тях ще nродълж11. Беле;кат

възтържествува - народът пн 11рав11 11е n1ално II в блаrоу· лите на пр11родата ще се uu се n1ср1ш за подобряване на би

под ръководството на своята строяването 11а града, в строн· добри II разшири хвн•1ето n товнте II други услуги, за по-

коn?у1111ст11ческа партия победи. телството на обществен11 crpa Боаза, ще се построи ресто постоянна 11улrурно -?1осова

И сега, бл11зо двадесет и дн, ж1ш11ща II др. Тс)IПовете в рант 11 увел11чат спалните 110· работа.

пет rод111111, народът гради ве бъдеще трябва да бъдат още
л11честве1шя паn1етн11к. ua- пo-roлe)III - това се изнскв.?
mетющ на тези, които не знае II от по-бързото 11нопоnшчес1ш

ха yn1opa, за ноито нямаше развитие 11а града. В ж11л11щ·

препятствне в пропаrа11д11ра- 11ото строителство по-пълно
нето на соцна11нст11чесю1те ще се нзпо,пзват 11ъзnrож11ост11·

11де11, конто проляха кръпта те, които предоставят дърша-
сн в борбата с коварния враr. вата II личните спестnва111111 н,1

Изд11rв паntетннк в mщето хората. Предсто11 да се строят
11в повия m11вот, осъществЯD:? повече ведо?1стве1ш mилнща,
стъпка по стъпl!а 11якоrаШ11И· ца се изrражцат адn1111111стр,

те II б1111зю1те ндеа1111 на со- т11в110-б11тов11 сrрад11 на ДЗС
цнnл11ст11ческото п ноn?уи11сп1 на МВР II протнвоnожар1?а ох

•1есно общество. рана, 11а Наркооп с ДЗИ 11

Тоз11 паn1етн11к в града II Спестовна i.aca, на Горско е,·о

palloпa все повече се откро11 па11ство. 1ш Градсн11 коnштс r

ва, за да заблести с цялата 1,11 11а БКП. 1ш Пром1:nn1бшшт 11

вел11ч1111а в бъдещето. цруrн.
Теnшовете 118 IIКOIIOnшчer.- В б11113К11 ГОДНIIИ 1/ОВа П\1ll•

11ото разв11т11е особено в nor стор11а читап11щ11а сграда
лед1111те rод111111 говорят за ilu· културен 11оnш11еис ще краен
щ,mската грижа на nарт1шта града 11н. За постоп11но уnе.ти-
11 народната власт къn? труда чаващ11тс се 11аuш 11 •1у11;д11

щите се. Вече 11ад четири xi•· туристи ще започне строите:,
11яд11 трудови хора работят в ство 11а хотс.ч, ресторант, c;ra 1

предприятията, адn1111111страт11g !!арюща II други на Балканту-
1111те II обс,лужващн учрежд?:· рнст, модерно обзаведеш?, с-ьз

1111я. при не повече от 500 до даваu.u1 пр11ят11а ()бстановка
Девети септеn1вр11 1944 rодн- 11а посетителите.
на. Ще осъщестnnваn1е нъn1 ;1•>

Произведената промишлена сеrаш11ото строителство ново.
продукция през тазн rод1111а съчетано със старшшата бъл·

ще дост11r11е над 15 ?111111101ш 1·арс11а архнтею)·ра, с което
лв., а се чертае в перспе11т11- нашият град ще придобие ощ,?

ва пр11 развитието на проnшш- по-красив вид.
11?11остта вк.люч11тепно н ,а Предстои n1узеят на възраж-

[ЪI?Уn?ик HI DfUH?[?IIA „И[Кf1"Грюката за n1пздото ноко·
,леш1е. за децата в1111оrн е 611

па на преден план. Налоши
тел1ю с да се подобри работа-
та в детсю1те ясли, Це11однео-
11ато детсна rрадшш н пред11
вс11ч1ю да се 11апъ1111ят с деца
просторннте с11ънчев11 поNеще
н11я на тези сrрnди. Heoбxo,111-
nio е да се подобри II уИ}!еnи
работата в нача111111те II к;111-
мат11ч1111 учи.111ща. В Средното
уч11m1ще ще з:10ърш11 стро11-
те11стаото 1ш спорт1111я кu,1-
п11екс, ще ее дообзавс.:1ат ка·
б1шет11те, ще се построи обще-
житие с всичките n1y 11з11сквn-
н11я. В града е 11алож11тел11n
вече от11рнването на проф?
с11011а11110 у•1111111ще 1т11 те,ш11-
нум за подготовка 1ш пронз·
водстве1111 11 други ка:1р11.

В областта ни наро:11юто
здраве предсто11 задачащ ;щ
се комплектоnа бо.,11и1щта със
здряв1111 кадр11. :1 шестата 11с-

·пt?1:?11ш да :заuърш•. с и Jrpna;
;,·111ето 118 IJOBЛ бOlllillll а, обза-
оеде11а по нзнсква?шят:? па СЪ·

вреn1енната ?1ед1111111111.

Вс11чко, което е създаде11u
дос?га н ще се създава в б .,.
деще, е в и?1ето на трудовия
•1овек. Тоз11 чове!!, зашшен в
жестоките б,11т1·н. об1ш1·оро-
;,ен в с1ро11телството, израст-
ва JIOD 11 ul) 1,t1'?J:ct1

Бъдещето, за 1;octo ,1е·11 а·

ха първите вестнте,1111 на со·
цнал11стнчесю1те 11ден и за кое
то заrн11аха плеада борци, е
наше настояще и още по-СЕ!'Т
.?о утре.

Ще съзиждаме огромен 11а-

:нет1111к - паметник на 1ш!\1у-
н11зn1аl

Стоян БУЮКЛИЕВ
111,рви секретар на ГК на Бl{ll

rp. Елена

Произхожда от семейството
,,а дребния търговец Иван Го·
дорпв Рад11воев, а негов •шчо
,. в7,зрожденск11ят у•,ител Ми·
.1ан Тодоров Рад11воев, от ко·
юто е нас.,едзил .1юбознан11ето
ll чувстоото за COlfUOЛHQ прав-
да. С успех у•ш.t п r:.1сно,отr
у•ш.ниче u :rщ1-ърш1и !)с.шко·
тъpнOOCf{flTll .\t'ЬЖIШ гr,.нmlЗll!l ti
.mduнtlТ(', /\n?атп тт;, r I\Ъ,JH:i.ln

t-nц?ш,11,с1ическ.Qто доижение.
От I rсптеА1ор11 /896 г. с

назнач.:н за опАнонас.,,ен учит:!.:
пр11 /.iрянооскотп трсток.,асно
у•ш.шще. Но поради дрмка
11роява (отказал да даде •111·

та.111щн11 стплов,• на оф11цi!р11)
61;.1 !f80.1нен пт у•штелската
r}.Z'ЫKHOCT

На с.,едващата lfЧСбна годи-
на ::1а.штал эа Русия да прп
rJъ.1ж11 пбраэооанието Ctl. За-
писва се студент във Btnmu.ч
лесовъден институт в Г/ете,,-
f,цf)г. Сво6одолю611011ят 11 11pn·

гресивно ориентиран ,11.1аде1-r

fiър:ю на..иерrи средата на ре-
,юлюционнпто рус,.-п студентст-
по.

Неговата сестра Пенка Pa-
r1tшoeoa - Грозева а 1шс.1t0 пт
,10 апщст 1966 год11на п11ше.

..д ,minтtJ сш1.ш:а, която on ..·

" оси-иш ни· интrресуаа. за ?.Н·

ля.нп съжа.1еm1с r tJз11с.1нала.

lfo тпя(,fи? i'ta знайтР. rtf' е ни
пъ.uю аотенти,та. Лъ.,60,т ti
с'l.Jзнаниетп .,ш се е .1а11<?1tата.:"'!

и ct..•<a пш?да.1, лснл т,111 пбра-
·m на ка6инен•н dюр.на·r
Ленин. брат .,,,, 11 rin средата
П.1ехпноо. Бпот ,н,, пV.,е11ен п

рцска р116ашка с Ш(•tшца пп-
край врата. рък11011т1• 11 птдп-
.щ, превързанf1 с шнир. Ленtт
с черкезка фор.?а.

·
or. Плеха·

нов r,н1,тно cu С1JО.\1н:в1 за 06·
ACKAOTQ, но J.lll с остана.ю ня-
1.аква т7,,Шl.й унифор„?а. Та:ш
сн111,1ка е направена п .1апю11а.
по времето на стцдентскнл
бунт."

/.iр11гпта ,1111 cct7 ра Зорка
Радиооева - ПePna п ,шсАю от
25 се11тел1ври 1961 гадина твър·
iJ11:

,.Сnрtттелява се г Ленин и
11пд негово р7>ководство се за
познава с цеJ?ите II организа·
t?uята на TtlЯ грут,, става тr·
хен 1t.reн и впоследствие се 11з-Изrлсц от 1111дустр11а.7ната част на Елена

бяхме R Костс.1 се изтеrлн:хме
заедно u'Ъс сл11nенци къ?,
пµ11х „Чvмерш.1" н чак cJJeл.

.авн д1111 отново се съорах?1Р
останалите другари, Про

нежданеrо 1ta тази акuня пон·
:щгна 1настроението в то:-т
rаио11

Устанопих?н? се ш1 дагер н
rорит? 1;ш:1.1.110 от с Бой1швнн.
Т\'К 1;)ЪКОВО.11":ТВ01\О ПО;t')абот-
паtш? нов п.-1ан за акции, съо
бразен с обстановката на Из-
точния фронт, където Черве·
ната армия напредваше бързо.
Предвиждаше се една съвмест·
на акuия с Ки.,ифарската чета
за завземане 11а rp. Елена, как·
то 11 акuии в nо·гопемнте се.,а.
Подготвено бе на б септе\lвр11
r.,ед обrл. да се 11onncд<' СJКЦШ1

n 11<1к?)1ко ,1ахал11 Божеn
ш1. fioiiкrнщи, Kmh.yx II Ско11·
ш1 t'. П ( :1c}I, ·t:mcrn 11а rаз11

Посрещане на парт11заш1те в Елена 10. IX. 1944 r.

решсн11е да се проведе ак,щя
11 тези две села н изземе разда
деf!ото uръжне.

Рзз,1е1Еша иа 2 rp\ n,1, на 2б аа
Г\ ст вечерта четзта н;энnед.е ак
11нята в теJ11 села. По e!i.JIO сън
п.ще1111е о същото в'реж· ui:
nенскнят отряд „Хаджн Д11

щпър..
, Н..IО.1НЗЗЙЮ1 В наШ,1 f

v?1йо11, организира It щюое>t-
да ан:uня о с?.,о Ко ... Гt"'.'1 i,
ш не11рt:;щнде11н обrтоя r?л Е ?;1
11? позnо.,иха шн.• да изпъ..1111. ,t
lli..lб('.'1ЯЭ3HIIT(' Cll 3:.tдd-t,I, • :i
h3To ,шогu време rr ora? J11•

ка10 t·e разОерем с .1.1 ,rdo 1•

Т(', Това недоразг.?енн?· нос-
nаш? смъртта на c;J.1111 партн-
1:1111щ ОТ C.1ttвtШCIOIЯ OTJ)Я:t 1\

един ра11е11 от наt·
J рупата ПЩП.lt33ШI. KOH'In

акц11я се превърна във вълну
паша среща между партизани
и насе.УJенне. Вях,1е отрупани r
чного продукт11, а в с. Божев·
1111 6е орга1111зирана II народна
трапеза. Тук стана 11звестно, ,,с
11а S септември съветското ПJ>•·

1111т?лство с обявило война на
Бъ.1rар11я я че Червената :ip·
,ши с на нашата граюша

След акц11ята четата се съб
,,а u Бойковu11 в дома на Ни·
sолай Ганчев. Ръководстпото
,аседава II реши на 7 се,псч-
nрн С\ тр1111та да се 11зпрат11
rpyn от 5 душн, която да слс
·н! ts Констант11н II да завземР-
nпастта Групата паrтиэанн, во
дена от Тодор )(ъдрев, слезе в
с?·.,ото. Кметът II напнчнн-
,.е ntт по.,1щаи предават ор-ъ-

ИЗ ДЕИНОСТТА НА ЕЛЕНСКАТА ПАРТИЗАНСКА ЧЕТА

п РОЛЕТТА на 1944 ro·
днна no решение на

Окръжния ко:'1-штет на nаа>тия-
та в разл11•11111 райо1111 на Г. Оря·
ховсю1я r1арп1ен окръг се фор
мнрат няко.r,ко партнзанск11 че·
тн.

Една от тези чст•t бе 11

Еленската. Нейнот,о форыиран.,-
стана през anp11л-?1ail в раiю
на на горнтс, югозападно or
село )(ашнюво. За ядро на
нuвосформнращата се чета бя·
ха нзпратенн няко.,ко 11sш11
11артнзаю1 от Г Орнхоnскии
u1 µяд. Тезн др\тг,,,11 бяха
Uоню Лаф•111с11 (!l.нмu) .,а ко·
ма11д11р. 1 \uан )(а.,чса (Т1111ко),
Иваи Тuю1ак•111ев (Пе? so).
Райчо I Iаиаiютон (Дядо I fn,111).
)(а.,чо 4:?нев (Калин) 11 др
Основн11ят ?ъ?тав бе ur кuм\'·
ш1стн н ре?1сист11 от К11д11фаре-
nо, Дебелеu. Г О1>яхов1iш1 и
дµ. В про,1ъ.,же1111с на ед1111

,1есl'ц се фор?щрашr. rъзд.1
ВЗНI? ВРЪЗКII, ПОДГОТВЯШ{' (.'L'

6ъдfщ11 акцнн
През юнн or тази чет, .-с· •т

.1е.1нха ошс две - К11.111ф.1

\.'КЗТЗ (' KOMЗIIДII') Г ( .u·нt.HIL
11 ilpЯIIOBL'I,. 1 ii (' t,;()\l[ 11.':НIJ) 11

..'JаФчнеu. Т r..io:i 1..1 к \1 11.11 .•?

11:1 L:пенскатн 'lf.'13 бе 11::п?:1тt 1

t Xa:tЖIIKl)Ъtl,.m i I lн.:IIН1!JI

Bpe\lt 6ешf.' в1.•11t· ti го·,:1 р·

ЙLHt д.1 се нока ...ы·. 11t· 1,."1,щt?.. 1

J
u, ва 11арт11.нш.:ката i:;i11нiщ.i, .i.a
t·e в;?ъхшt вира .i 11aci.:.1rшi...- о.

llчнш1а акц11н, i-.oяrU •1ет.ата 111щ

ве.\е бt: u с Be?1Чt:-RO (.\\ap1ti11ю1
Г„1:.?в1tат;.1 цеJ, 11..1 акtшята tн·

;J.:t ('t: n:JeMe оръ;.Юlt' UT O!JIIIJ

ната н xpЗIIIITt:,'IHII нpo;.t\'h.TII
\кцнята се проведе успешно
орrаннзиранu бе събрuш1е. 11

което nо.1н1кuм11t:,11}ЯТ Пе11ч1,
Цоне• (Moйceit) ГUBOPII
це..,нте II задачнн- ш1 nа1ниэс, ,.
ското двнже1ше 11 ,а nобед1111и
ход нп Ч?)Ве11:1т,1 а!1м11я

t.:..,ед тази акtщя ,,етатJ 111

,, ...•стн своята местостоянка бт1-
10 Д.О С з.,атарнца От ТОЗI! ."13·

,·е.р се 11одrотвн II nooвe;ie .?н

11нята u с \\L•рданя И1зеп1
ьяха няко.1ко пушкн, е;ща пи
шуща машнва I хращпелю, npn
,1укт11. На орга11нэ11р, аО'То съ
бра1111е rоворн Ив Бъчваоон
(Ютко).

Провежданt..-то 11&1 Tt:JИ .tur
ма.,ък райо11ЗКl\1111 Б ТОЗ311

\.·1.здаде оп.1с11ост за 11ет.:,та.
Взе,-1атn бе pCWf:HIIC ;а.а се npr
XBЪPЛll)I 11 ?-1t!НСКНЯ район
Това ста11а 11р1,з м. авrуст 194?

rод1111а. Прех,1ърпя11ето Оеше
свързано с взвестнн трудноспс.

Липсата на връзки 11 ятаци 33·
1 р?·дняваше снабдяването :iя
това се предприеха мeJJIOt
активното участие на Хонсто
Станев (Младен), Тодоv Къд-
рев, конто са от тозн край.
както 11 легални парт111i1111 дР\'
гари. като f'\ордан Чукансю,.
KPI" Терзиев II др. за създава
не ва връзки 11 ятаци. бе? кон
то с не„шсд1в10 съшесто,•ването
на четата.

Такива бяла вашите я rauн
О'Т Костеп- Стойко Русев, от
Бойковu11 - Н. Ганчев и него·
вата другарка Велнка н ?шu·
ro други.

Изпо.пувайкн nръзк11те си,
устаноuнхме, че в с е л а т а
i<остел II Чака.111 нма разда·
J.te1111 много 11\ 111к11 .•ита.111ашш··
на хооата от (1Gшестnената сн
.1.1. И 11011(' Kt UСГ ()Щ? ВЪ{}J}1,
iЮ.'lllll.T 11:1 6t'Ш1..' 1.::1; (ю t'\.' B:tt'

;кието си. Груна?а заема об·
щнната. пощата и 11эход1ште
пунктове. Взе'1аrото оръжие
Къдрев изпраша до команди-
ра на четата с бележка, че се·
.,ато е заето II се очакн:1 слн·
зането на четата. По.11учаnаr1ю1
Uслсжката ние се по;.J.rотвнхм?
за слнэане. кпто взс,1ахме 8
кг1>уц11 от Бойковци. I lo през
това вре'1е, докато групата "
с. Константин си сиърш11 па·
ботата, докато донесат uръ·
жнето п бележкатн нп 1<оман ·

111ра J! Бойкооuи, докато ,,ета
та се 110дrотви, от с. Констан
тин с колело до Бебцовu отива
сн11ът на Симеон Патев и nn
телефона с1,обшавн па жандар-
мерията u Елеш1 за станало
то в Ко11стаппш. давайки точ
но откъде се очаква и с.111.·ш·

11ето на четата. Веднага от
Е 1<ЧН1 по 1:1:фe11\;tai1? на коман

днра 11а ж.111дщ"1срип1 а се пз

llf):НЦa ротr1 Н,lЧСЛ() С ltOP)"НIK

Гvжr\.·доn. И 1?вайкн до селото,
Г;! Щ;('КЪСНёl пътя ,,ежду К011·

ст;?нnш н l)ойковнн II в :ншъ:>·

1алата с1..· престрелка групата
Jli1}H11Jaн11 ct.? IIЗТ?ГЛЯ О t•eneJHIЭ

пое к t, бrз :ta нм.1 н 1?.в1ож·

11ост да 1111 \ rн·до?111 11\ ·1ндар·
М("ЧIЯТа tarчa \ll!OГO [O\J!tlt

n нщ1ш 11 11·,чакnа н;р}:'IJН·т, на

ч гзта.
<'11\ Ch<lllhlf ((' Н, 1, \I CL.'IUTO !IO

11а..: б"IШ.? Откр11Т BHCЗ::\llt'II ("I·

.1r11 П\'IJСЧСН 11 кaPTC'lt.'11 U1 ън.

Пя} ,1с н ?.ню:- 1 11t·11·1ro,t1111 по·

ЗiltHII! l'<\?IO една IOHt:tnl\'1 11;1

11 ыs1 Освен rona cъoт110UJ('JJ1lt'·

то 11а 1•ъоръжс11111.:то (kше
нu.,?а 11а вр.:rа l l11c щ>н?х
,1с бuя II същевремtн,t·, се

n?редлрис 1нтсглянс 11 заем;?-
Нt; на 11р удобнн 110:шцин. Поо!!
•1е от чЬс и половш1а непрекъс
11ато с каотечници, шмайзери 11

пушки fе снпеше огън no нас
Осноо11ата част от чет3та успя
да се яэтеrпи n Бойковци. да
nрецеш\ обстановката· 11 про·
дължи борбата.

В тоэ11 неравен бoii, ед1111

,ен преди изгрева на свобода·
та ние даДОХ\IС CBl!ДHII 1( скъпи
же,ртвн. За мен н останалите
ж11в11 друrар11 никога няма да
,·е за.111ч11 спомеяът за прекрас·
ннте 11арод111i синове Пенчо
Цонев, Иван )(алчев, Хрнсто
Станев, Иван )(ъндев, Иnан
Г.1ушков, Н11ко11а Драганов. да
„'flt ж11воrа си за делото на nap
т11ята II народа.

Радуп 11\ИНЧЕВ
бивш парт11зан1111 от Еленската
чета

Достоен внук
)(ой бн отгатнал в този скµомеи лик героя? Героите .:с

раждат незабележ11мн и понякога умират 11езабележ11м11.
Той 1юс11 •1ещо от духа на Странджата.

За някои е чудно, че генерал от 11арската армия, об-
кръжен r 11оч11т, издигнал се на най-в11сок11те стъпала на
военната нерарх11я, е поел опасния път на бое11 от съв?,-
ското разузнаване.

Генерад l111ю1Фо1, Йорданов Ннкнфоров, роден n Еле
на iioeз 1890 год., е знкърмен с любовта към руск1111 на·
Род още u детските сн год111111. I leroo дядо е Н11кнфор
Попкоflстантшюв, ?rtшл в Одеса, дългогод11ше11 у,штел. ос-
новател на 1?ита;шщето и член на ,1естн11я революционен
комитет :?т 1871 r. Обичта иа внука към Р,•сня заплам-
тява с идеите на юнкерсю1я соцна.rrнст1111еск11 кръжок на
А1екса11дър Пеев. За rенералi.1 Страната шJ съветите ста-
ваше близка н родна.

Първи март 194 I год. J-!емският ботуш нагази в бъл·
гарска земя. Генерал НнкнфQРов t:: началm1к на В0е11но-
с1.дебния отдел н 11Лен на В11сшил военен съвет на 1'\11111r-

стсрството на nойната. Той е решил да 11эпо;1зва ос11чю1
ВЪЗ„ЮЖНОСТII,

Не!\иднма днря от радиоrра„ш се ornpauя от Босвоii
към Го.1ямат;1 земя н от тю,t къ\1 Боевой.

Боево"у, 8. 9. 1941 СК 134
.Очакваме р?у)lта1ч1 от 0611ко.·1юп?1 на I l11к11фuрщ1

в района на Я\tбол. Необхощt!\Ш са 110,1ср:1та щ1 гср,1а11
скнrе часта'1•

Босвому, 19. 9. 1941 СК 96 Ч. 16. :!5
,.Нн,ричайге Ннкифороu Журин...

Дубок, 20. 9 .1941, CJ( 142 Ч. 15,55

. i.
.от сuеденне на ?чоnсх б.rшзъ1< на iК\·;шн. о.хр;1т1т:1

11.1 Iерноморското кранбрежнс се 11зn1фшоа нзця.·ю or
i1.'J)\1а?-1с.кнте войсю1, :\юрящ1, артн.,срнс-г11 11 аnн.аторн".

'lyfioK. 22. 9. 1\14 ! СК 180 LI. 15. :\8.
JKyp1111 ни уверява, че българското вое,1110 ко,1а1щу·

1н111r 11? Rъзнамсряоа н не допуща, че може д,1 бъде нз
11ратс11а бълrарскнта войска срещу СССР".

поено""· 1. io. 1941 ек 94 ч. 16,15
.Прrдайте J}CЗV.'JTaтa от пътуването 11а няря в Б(•r

.11111. на\ 11\·те чрез )l(урнн".
Боево"у, 14,12, 1941 СК 93 4. 15,00

. . Поискайте от )l(yp1111 конкретни сведення .н1 rt•p·
,1а1щ11 re н за положението на турската гра11itш.1··

С?1('доат още труднн задачи през 1942 11 ЕН.3 0.1.1111,,

дvбок, 19. Э. 1943 CJ< 142 Ч. 15,37
"Журин е най-подходящ за мой замес111нк
6оевому. 23. з. 1943 ек 108 ч. 15,38
И последната прекъсната рад1югрм,1а: Журш1 (ЪU6·

щава, че no11 своето посещс1111е в Гер?tа1111я гrн('рал .-\\11-

хов е бил...
Ръкозод11те.1ят 11а групата Боевоil д-µ ,\л fleen е за·

;ювен. Той пое?tа цялата отговорност върху С'е6с сн Бнло
с H\'ЖIIO ,..'?пямо мъжество от Журнн да се яви на дР\'ГШ!

де11 17. !\ . 1943 r. на 11звъ11ред110 засед"1111с на В11сш11я
11оснен съвет и да чака всеки ?шг 6е.1сз111щ11тt·. Toit t• бш?
готов да rн посрещне с nрсзре1111ето си· .. Господа, вашнтt·
.:.1.ю1 са преброе.1111. 1'\11слете за това''.

Скромен noд.BJtr II заслужено п::н1з11аш1? 11а Ж урнн
съветски орден „Чеj)вено зиаме" 11 българсю1 Hapn11,a
рсП\'б.111кэ България„ 1-ва степен

" · ·

Род1111ят т11 град се rордее с тебе, дР\'Г.?рю )!(\•µш?'

II. 11.

д11га до водач на група. На
товарен е бUJI с опасната зода-
•?а, заедно с-,,с своu другар11, да
основе тайни революц,юнни яд-
ра в по-да.1е•1нитr губсрн1111.
Под пр11кр11rисто на t?ружест-
пп . .Чtрасн кръс ·"' ,nl'rn то,..а-
щ пГJразува.tо отр:нJи t1r «JOO·

рпво.щ11 :1а под1ю.1,п.•анс ?.,адц
тицпт(I нace.tl'Htlt' о t•tJнa об-
,rаст на Русия. се е пърши ra
1и•tт.1юцtю11на прmm?анди ,,е
cJ11 стуdснтите.

Руската тайна nn.11щt1:1 r а
техните дири rt а1•дна,•а c ,,ctJ
завръщането .чу t' арестуван.
.,птппрен. и:,тезаоан и т?ослед-
стm1r е1;стерm1ран от Русия..

1/111;0.111 Радшюе,, 11porJъ.1Jca

а" своето в11сше 11есов-,,дно об·
рп юtшнис о Бср.шн. Движи се
в срсд11та ни руr,;ата стj11алде·
.1юкрати11еска е.ниграция, сб.1111·

жаоа er с т?днитс ri. 11реdста
01/ТС.1/1. С.1ед гр11:ЖЛ11вО 11рОуЧ-
оане пидни.чт съветски uсторш;
Шнит.,?он посо11оа данни, 1Н? 11

редтщионната npcnticкa на не
.,егалн11я парт11с11 орган .. lfc-

.. ?ра" и.,т ll,'lr о на бъ.,гарина
Н11кола Иванов Рад11восо

IDнитАсан тиие:
,.В бр. 6 о 6е.1ежката „Б-,,,1

гария" ,,ленът на бер„шнск.ата
<'P!Jlla на ..Искра" liъ.,гарск11яr
rтудент Радщюеа тшспа от-
11разнупането на 25-;,одишни·
ната на в1,станиrи, през
1876 година" ( .. В.111.•н11сто на
руското ревплюц1шнно движе-
ние нърху рево.rюципннпто дви·
-.rен11с о Бъ.1гар11.ч IRЯS- !9П,1"

С. 1949).
За .11ючите.rната ро.,я

11ш;п.,а Иваноо Рад11во1•в
Бер.тн .може.н да съdи.лt, 1t'

Гру11ата на бъ.1гар111 с студен
1·u спш4а.1f-Jе.,юкрати са го упъ.1-
н1м,пm,1л11 Па бъде техен де-

.,rгат на IХ 1-.онгрес на
БРСД/7, прпосден оъа Ве,шко
Т-,,рнапп 11рсз ю.111-авгцст 1902 r.
От 11нфор,?ац11ята на „Работ-
нr11fесю1 пестнш{r бр. 17 пт 2n
пп,цrт 1902 год11на нау•?аваш
,,r

·
кпнгресът с ,сд разискване

110 11рсд.южен11е на секретаря
но llK Гаора11л Гепрг11с,,
!1таърдt1.1 пълномощията на r1e·

u1 ...nтn Нико,10 Радивпео.
Эа n.ill.fKllT(' upЪ;IKll на нll·

1:rua Ипаноп Рад,ию.•о с Дt1·
111,rr,p Б.ra?nen говори а фактъr
ц(' о en. ..Ново вре,,tе\ год.
\1/-19U'l, кн 8--9 с птпе•1ата11
н.с?п? прNюд пт Парпиr „OtlOfJ·
ттниЭЪАt на практика... наt:о·
•1ен срещу Едуар,) Бернщайн.

Работи катп лссоаъn извест-
11п npf'it,• ,, !Пу.нен. Ка.1ан„1ък
и liyp,•ac По нN?nтп1,рдсн11 дон
н11 с f ... 1 tJ'h11 п1п.11;а с Bartl.I
Ko.iapnq.

I/pt'" 191n ?. (1.шРр11рu 11 А,,,е-
рш;а ,?пради r1рес.tеднанr
пп.нщията.

Ii А,wер11ка Рад11воео не
стоu пасrшен. Активно участ-
вува о 11эдаоанетп и разпро-
странсн11ето на с11. .,Работниче·
rжа .11llC7>Л'r - орган на ttнду·
стр11алн11те работнutj11 в света.
щмизал в Детроит.

Последн11тс год111111 от жи·
вота ,iy носят белег от „с-,,д-
бато на нае,11нип работник.
Общественият строй гарантира
на работника саА10 нес11гурнос1

и страдан11е,, като се 11зхв-,,рлu

пт проиэводството11 11етем •1

1r1ослсдното лщ пuс„ио
ПоР.д· Бор. Грънчаров

на

от

,.11 IB?IШ [(М(

Щ[ П?П?КН\1" ...
(Продмжава от стр. J)

Особен т.1аrъs па ре"сова, а
работа се 110?1учава с.1ед идва·
нето на Марко Марков прс •

1943 го.?ипа кзто сътрудник па

ОК на Б)(П. През .,ятото н,,
1943 ro:11111a о присъствието на

Пстьр Панаi?отов 11 .\\арко Мап·
ков б? юградеи ОК. на РМС и

,..ьстаn: Дюштър Баждаров
секретар II членове !\нкз MaJ
нева 11 Христо Стояноu. Това
cтanu на честно.::rта .,ИH'J.ЖeKf1U

"Ран"
В трvдната борба с фашнз""

Р\\С II Е.1снск11я кpail 1ържа
IJ11COl<.O 11 t!IICTO эна IСТО Ш.1 ·?(')

:-.1уш1з,1а. \'\1101·0 си :1,tе11ата
nr.,1сн?·т11 re. конrо t?Xa у11;н

;·ие в таз11 борба. О ·ue11 11лсноn ...
•

, с на ОК на P.'>IC. soitтo раЗВ"
1·0:1я ,н1 не.1ега.111а .J.t>irнo..: г Ja нu •

.1.ъ?;1.;а,1(· 11а яташr:ата ,1реж..1
,.:н"i:tяn.шt.? 11а атря1.а L' r1po1111·

н111, .1.ре,.х11, оръж11с, oco(,pJIO се·

открояоат иштата на нар, нза
1111re рещ11ст?1 Иnаи Калчеи,
1 lстко Георrнеn, Стефан Шабар·
ков. :\\11хан.1 Коэалъков. Ннколn
I !ет1<ов, Христо Ст. Христов. Л
т1шmJ лсйнос-т

, развиха ятан111г
,1 по-.1а.гачнте Драган Георrнt»
н J-!е.1н.1ко Станев от Заi,чар ...
Д11 ,111тър II Uена Поща 1ж11еn11
от Ilо..1111щи, йор 1анк:1 11.:оргн,·
"" uт Дър:?еuщ,. Хо11 то Коисv
.,ов 01 То.1юnц11 и·

1.J). А тазн
nорба заrнна е.11111 от ос1101шп·
тпе нri Р.МС в E.1t11a СтефtР•
Иоnче:?, обес II въ» Вар11енск,1я
ч1тнор като член на ОК н..?

Р,\\С, заг1111а Стефан Петков
nнрт113аю111 от ,отряда Чав;?аn
н rtослед?ште, .1ш1 запшаха Ин·1а
К.а.1че8 11 I l11кo.1a Петl(оn.

Ре1юлюц11ош111ят ;1ух, поддъ •

жа.,, 1ъ.1го npe\lfi оrьнs1 на бо:1
nата u Е:1енскшr край, слло. 11

,1т1:tt:жта ,? <"ТJЮiша окопиiн:t.
рс,1сощ.1 орган.па1щя, чнйто ка .

р I се ш1у<...,1аха е „ICТIIHCK I Ж<1Р

н н„граж.1ането на сnет„1ат .. ,

ар11 J,H 11а ко,1v1111з?,?.
Петър К11сьов-

Юбипсfuшят вест1111к .по вер1111я път", ,1еке,шр11
1968 година е нздаш1е на ГК на БКП - Елена.
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