
40 rо,ци ни
И3АЛВЛ:

Общrвсkият номвгет на БКП
и Оёшввсввял k().11111ttr на АКМС

с. Калчпо, Я.!1',болс:.kо

· На(nедници на бойна славаЮБИЛЕЕН .творци на побе11ни д?паВЕ L 1 НИК Преди 40 rодипп в жестоката борба против фа?пзма II капнталнзма се роди РМС, който по-късно се утвърди като бойнакласова органнаация на работническата, учащата1 11 цялататрудова младеж. Силите на РМС се кореняха в предпрнятияеа
н селата, в занаятчийските работилцвцн, уч11л11щат§ 11 др,И нашата община, в този период на люти нласови битки сфашизма 11 капитализма, даде своята дан. Начало на РМС в общннта поставя Георги Калчев (Ла111Ята), еня ма заможен ва времето с11 човек, който n1y създава възможност да живее спокоен
11 охолен жнвги при каавталнвив, по той плюе на личното си бла
годенствие II отива в Ьалкава. Това може да направи с.амо чо-век с високи морални 11 комуш1стнческ11 добродетели - вярпоеткьм коn1у11нст11ческото дело, към БКП, честен, предан на своянарод .Георгн Квлечв остави в паметта на хората прекрасни качества 11а човек с голяна култура, силна воля и любов към 118рода II Роцнвата.

Пъои11те ремсисти слеп Ггоогн J(!'д[.·н,г са XoФ".'tQ ГeQt'1?
?· it,t1. "'"·-•-· rt.? .. ·u .... , ? ...ui··? .......?·-·(?, L:i.Jjь\., .:. ,,.lfuts,Л..t11i

с10 Иванов, Христо Панев, Христо Днмнтров и Койчо Георгиев.По-късно се включват Христо Дичев Атанас Илчев МнтьоИванов, Вълчо Петков, Христо Ил•1ев', •
Ваенп Петро?. ХристоПетров, Добри Георrнев, Димитър Господ11Пов, Христо ДН'lев,Иван Добрев, Киро Тодоров, Включват се н цевопнитв., IV1нuкaГеоргиева, Мария Георгиева, Стояна Станчева, Мар11Я Станчева, Тина Иванова II Яна Вълчева - всички от с. Калчева: Из-граждат се ремсови rрупн II в друrите села па общинвга: Д11чоДичев, Ма11чо Илчев, Вълчо. Днмнгров от Кукорево; Х!!нстоГеоргиев„ Христов, Петър Чеиков II Крум Димитров o;r Кезаре-

Стрелят по всяко спокойствие
во; Панайот Куртев и Кръстьо Петров (Съветски) от Чарган.

.. Загиналите ремсисти Георги Калчев, Иван Костов и -Па-
с курtиумите на тревогата си. нанот Itуртев. служат if ще служат като идеал на нашата ыла
Изгарят в нас всяко бездушие цеж, защото те дадоха най-свидното, живота си. -

Борбата продължи и след 9. ЦС. 1944 годяна, в _!!IИРИОТОстронтелство на сециалиаиа. За този период станаха дълбокиполитическн. стопански, икопомичесна II сецнални -променн, Обликът 11а нашите села коренно се 11зме1111. Кооперат11вът ни заво
С червена очи от безсъние юва ссриозuн успехи. В стопанството 1111 к:{а 108 ордеповосцв.

гледат
Христо Георгиев е удостоен с най-високото отличие „Герой наеоциалиетичегния труд".

През .1967 r. бяха пренаведеии над 12,000 тона пшеuпца.Tona представлява прехраната па 60,000 души, колкото е населенното на нашия окръжен град. В стопанетвото пи се пронзвежпат 3 !ЮО т мляко, 1,250 т месо. Успехите на кооператива наэтогат да се видят в производството. J
Дял в тези високи трудови успехи имат и комсомолците,

конто изпълняват и преизпълняват плановеrе си във всвчкнге
отрасли на селското ни стопапство. Гор)lост за кооператива самладежката крафврма в с. Кукорево, мпацежната тракторна 'брн
гада в с. Козарево. М.чадн·,с-<механизатори, животновъди, поле
въпи, вдъхновени от делата 11а своите во-толеми братя - ?.ому
ввствте, работят с жар за зовоюваве па нови, по-голеетн трудо
в11 успехи. Показаното досеrа от тях радва - част от 108-те орденоносци са коисомолпя. Tona пламенно младо покоаеняе е ви
нагн там, където е най-трудното, раыо до рамо с ?.омуннстите.
Нашата комсоеюяска органивацпя завоюва сериозни успехи в
хупожесгвената самодейност 11- спорта.

Гордост за общината 1111 е Петър Киров, европейски mu
пнон по борба, който вэлезе от пашите комсоммскн решщв,
Сернозни успехи постигна театралвпят самодеен колектив or
с. Чарган, битовата rрупа за народни песни в с. Кукорево, мъ•
кият танцов състав от с. Козарево, пненерекнят танцов състав
в с. Чарган н друrн. ·?

С комсомоnско дръзновение II творчески успехи младеж-
та ще притвори' в дела ндеалuте на rеронте.

Петко ИВАНОВ
секретар на Общинсният комитет на Партията

29 юьи 96? Г
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Реаrенст-rеройl Удържал веяч
..,. ИНВВНЗIЩНII на пелвцаята.

Сив на комунист. аакърмев с
идеите на 11ар.rсnзма-леJmннзма.
Орrанизаrор на ремсова rрупа а

I

е. Кавчево. Коrато баща му МИ!lа
аа в яслеrалност, Иван заема не
rовото QC'IO. В веrовата в:-ьща

I

ва11Нр&r поцслон -oro яеаетая-
вв. ПonaдJUUI в лаmпе ва потщ.;
па, той не издава яящо. Мъ.-
8еЯО n,рпв ВСЯЧИО Н f!IJIPa В ръ-

• 11ете .88 поmщвяn, с чесr 118 ре8
С11С'1' • repokno.'?????????..:.....?--??????????---???

... ..:?,..:..ч-..-t'?--.-· • •
(Ламята) е бил не само изключително смел II дал
новнден революционер, 110 той с притежався и без
спорен литературен талант.

Със съдействието и помощта на работниците
от Окръжния народен музей в Ямбол издирихме
много статии, рецензии и есета, написани от Геор
ги Ка.пчев и отпечатвани в ученическия вестник
„Подем". От запазените в музея броеве на вестни
ка избрахме статията „Ботев и Левски", от брой
27, 21 юни 1938 г. Тази статия доказва красноречи
во таланта и журналистическото майсторство на
пламенния революционер.

БОТЕВ И ЛЕВСКИ
В своето историческо стоят Ботев II Левски. Об-

развнтие народите дава.•г щото. което свързва съдби
простор на личности, кон- те на тези два великана на
то самоотвержено СJiужат нашия народ, които не са
на прогреса, на народа, на престанали :О.а бъдат вдъх
човечността. Нашият на- иовителн на нашето младо
род в своята история съ- поколение, пък и не само
що е отделил място на хп на нашето. е общата цел,
ляди именни и безименни на която те служиха, а

· герои-борци за nо-светл'I! иыенно извоюването t1a сво
дни. Трънливият път, по бодата на поробения и ек
който са вървели тези на- сплоатиран от бейове 11

родни герои не е бил в съ български чорбаджии бе-
стояние да ги отклони от ден български народ. Поч
единствената тяхна велню? вата, върху която се офор
цел да служат самоотqер- миха и двамата като рева
жено на поругания и по- дюциоиери, беше еднаква.
тъпкан народ. Безспорно, ._Тя беше същата онази, вър
в историята на нашите н·а ху която възникна цялото
циоиал-революционни бор онова поколение от рева-
би има плеада герои на дюционерн, които участв,а
първо място, между които (Сле,цва .иа, стр. 2)

Иван Костов динев

реквием
Будни са М'Ортвитеt
С пето11'0ч11и очи
ни гледат от вcJUC-r,дe

с пламъка на душите си.

Будни са М'Ортвитеt

високо изправени!
Недостижими!
Нека ne им се nок.ланямг!
Нека вдигнем глави
да ги стигнем!

Георrи Братаnов

село Кап'!ево

rеор·и к,лчев- n?мяrо nпнойот Jtupтeв
Запознава се с нденrе на

Маркс и Леияя, прие111а rи присъ
рцс и се включва в борбата про-
тив капитализма. Младия юноша
разбира, че капитализма е враr
иа paбoтllll'leCКa"ra класа и на бец
вото сеnячество. Още като ученик
се включва в редовете на РМС и
ве жали сялн за разобличаване
ва леrnоиеряте II кубрат11стите.
Завършил rи111Я83ЯЯ с отличен ус
пех, той записва право. ltaтo сту
11еяr той се включва още по-актив
ао в борба"rа, което става при'lв
ав да бъце изключен ? )'И11Верси
!ета, а поспе. юrrерянрая. Това не
ro плашн. ЗuръщаJlкя се в Я•·
lion той се зае11а ца работв още
1»-упорято. Става един от п,.рви·
те парt'!Сlаяи на зоната.

EдlDI беден селя:ния·ратай, во
с прекрасии разбвраяия за маркс-
ле1шнск11те нцеи. Голе родолю-
бец, с висою, моралвн н яравстве
пи качества. Разбираянята му за
тежкия жпвот на трудови:rе хора
ro отвеждат в общвя поток на бо
рбата. Панайот заживява с зап?•
напнте революцнонин ?ятяя.
За него ЯRМа умора - то!$ е на
всякъде ва среща с отrоворнв па
ртЯЙНII д.еятеля, fltPИВa партнэа
ни у дома си, рабО'IН за идейното
нзрастввве на трУдещяте се от е.
Чарган. По-RЪСНо DpellJIJ!Ult в DY
рида на Георrа Халчеа. И та• е
неуморим.
Умира верен на Пap'l'IIJIТa в nарта
завсаата uena '- с:а.оуб'вва ее
с последва: ВJPDIJ'8.



РЕМСИСТИ1Е

РА3Кд3ВАТ
Две кратки
интервюта

ПРЕЗ 1942 година едно
-седемнадесетrодишно мом
че встъпи в редове:rе на
РМС. завладяно от свет-
лите идеи за елин по-сппа
ведлнв и хубав живот. Го
дините на борбата, а след
-тях и годините на строите
лството закалиха този
млад и ве.рен войник на
llартията.

Някоrаш1юто селско бо
сеното момче сега е пред
свпател на един от челни
-ге кооперативи в Бъдrар11я- ТКЗС „Иван Костов" -
-с. Калчева.

НА ВЪПРОСА:
,,В какво беше обаяние·

-то на РМС?"
АТАНАС ИЛЧЕВ ОТ·

ТОВОРИ:- Ние търсихме 11стииа-
та. Мо11те по-големи бра·
-тя вече се бяха свързали
с много пемсисти. У нас ил
11аш1> 11 Георги Калчев. Те
lio пели нощи говореха.
мечтаеха за бъдещето.· N
когато човек има пред се
бе с11 цел, голяма II смела
цел, той е способен на под
виг. Да стигнем до истина

сега члену- ена със сребърен медел.
1968 година - истинско

общите ус- изпитание на силите и вя
рата на младото поколе-
ние. Продължителното за
сушаване при други усло·
вия би нанесло неизмери-
ми щети на селското сто
панство. Но на това при·
родно бедствие ние проти
вопоставнхме нашия коо-

В Каn'lевската общинска орrашmацня
ват вал. 320 мпадежи и девойки

Мпадите хора - със своя личен дял в
пехи на коператорнте

Комсомолът боеви резерв на Партията

комсомолска организация
беше удостоена с . първото
място в страната по живот
новъдство. У нас се съэпа
де 1 радиция да бъдем на
едно от челните места, и
1111 е трудно когато изо-
ставаме. През 1967 годи-
11а също се постигнаха се
рнозни успехи. Окръжен
първенец по добив на пше
вица в бригадата на ком
сомолеца Георги Пенев,
която подучи ПО 600 кr ОТ
дка. А ЖИВОТНОВ!Ьдката Ни
колина Вълчева fie удосто

перативен строи, нашата
техника, нашия всеотдаен
труд, нашата увереност. И
хубавите резултати вече
са на лице.

Младежката кравефер„
ма в с. Кукорево - При
годишен план за обща про
дукция 440 430 лв. има из
пълнение до сега 223 052
лв.; план материални раз
ходи 240 330, разходено
113 085 лв.; ЧИСТ доход ?
план 60 036 лв. изпълне-
ние 57 032 лева.

За труда на младежката
комплексна бригада мо„
жем да говорим тогава, ко
гато преберем реколтата -·
добивите ще ни говорят
най-красноречиво за тях.

В калчевския коопера-
тив расте едно здраво и
сплотено младо поколение- боеви резерв на Партия
та, верен продължител на
щафетата на времето към
комунизма.

-га, много ни помагаше и ли ме на младото поколение.
-тературвтв. Книгата „Mail То е достоен продължител
ка" от Максим Горки бе- на нашия път. '

Младото поколение е би Калчево - окръжен първе
110 винаги рамо до рамо нец в препконгресното съ
с Партията 11 нароца, от- ревнова\ше. МJ)адежката
кликвало е на Партията II тракторна бригада в с. Ко
народния зов. Когато Пар зар?во завоюва първото ок
тията го призова на бой -1 ръжно място и през 1965

ше 11ст1111ско евангелие за ?:.????:л:?т?т п????::а н: ??ди:ЛЭ?с{р:р:? ?;??or?;:???
ремсистите. От нелегални? сърцата изгря нашата сво в страната в съревнование
вестник „Народен другар бода. Дълг 113 днешното то „Техниката с пълна
научавахме за победите „ умладо поколение е да ут· мощ . спехите на младеж
на Червената армия и то вържпаваме тая свобода, да ката кравеферма в село
ва още повече 1111 окриля- бъде достоен продължител Кукорево също не са мал
ше. РМС беше обаятелен на делото, за което загива· ки. През 1964, 1965, 1966
и с това, че с него ние ис- ха преди четвърт век re- година те бяха окръжни
тински чувствувахме си·

1

роите. първенци. а през 1966 го-
лата на дружбата. вврно-

1 Сега, когато чествуваме дина завоюваха и второ
стта. на дълга. 40-rодишнината от съзпа- място в страната. През

нането на РМС. можем с 1966 година обшииската- КАКВО ЩЕ КАЖЕ· открито сърце да кажем,
ТЕ ЗА ДНЕШНОТО МЛА че комсомолската органи
ДО ПОКОЛЕНИЕ? - бе- эация в село Калчево с
we вторият въпрос към чест продължава подвига
Атанас Илчев. ) на славните ремсисти. Ние
- Ние се гордеем с на- постигнахм., радващи ус

шите млади хора. Новият пехи както в труда, така
живот им създаде чупес- и в останалите страни на

ни условия за труд, за уче новия социалистически жи

ние, за спорт.: Днешните
I

вот. · ·

младежи имат повече зна През 1964 rодин.а младе
вия, защото имат възиож

1.

жкото звено в село Чарган
пост за тяхното

.

получава II младежката тракторна
бригада в с. Козарево ста

не. Те ще постигнат непре- наха окръжни първенци
менно и още по-големи ус

а младежкото звено сел?
пехи, защото рааполагвт
с нова техника, орrаниза
цията на труда 11?1 се усъ
вършенствува. Ние вярва

и дичо ДИЧЕВ ВСТЪ·
,111 в редовете на РМС, ко
гато беше на седемнадесет
години. Това стана през
1938 година. Много rоди-

1-111 иаминаха ·· оттогава. Вре
·мето започна да заличава
ония незабравими дни.- Чнракувах по разни
коларски работилници, -
спомня си с?га Д1tч9 Ди-
чев - работех; колкото за
ттарчето хляб. В Ямбол се
срещнах с много прогре-
с11в1111 младежи. От тях
слушах как рецитираха
стихове на Шандор Петьо
фи и Христо Ботев. От уста
та на Георги Калчев за

• • •
пръв път чух думите „ка

\питаливъм" и „11мпер11аю1

I

эъм". Нашата ремсова гру
па пишеше ловунги и пози
ви за дружбата със СССР,
против мръсната война на
Германия. По-късно аз оти
дох войник. В казармата
също имахме ремсова rpy
па. Аз служих на една ра
диосганция. Тайно слушах-
ме емисиите на радио Мое
ква II разпространявахме

\новините сред останалите
войници. След победата

Iпо поръчение на Партията
дълги години бях на ра

Iбота в армията, като нар
тиен работник.
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БОТЕВ и- ЛЕВСКИ(Продължение от стр. l)
ха в най-наситената с ре-
11олюц1101111ост епоха на 70-
тех rод111111. До убежцение-
то, че единственият път
към свободата е само чрез
революция, Ботев и Лев·
ски идват по различни пъ
тиша. Левски иде по пътя
на своя опит II практика. а
Ботев повече по у\101р11те-
лен, теоретически път под
в.тиянието на руската про
гресивна преса. ръководе
на ог руските II ПО.1СК11 пи
сатЕ>.'111, ката Добро.побов.
Ч<'р111ш1евск11. Писарев 11

гр. В пача.тото на своята
дейност Левски с 611.1 за
Ч<'Т1111'11'СТВ0Т() 11 ТОЙ .111ЧНО
е участвувал като знамв-
НОС('ц в четата на Панайот
Хигов, Ботев също е 611.1
за чстннчсскага гакттка и
дори се ка1111.1 да вземе уча
стие В чета-в 113 Желя вoit

Ботев е посветил стихотво
рението, в което кара ро-
дина и природа да плачи
на беси.пото на великия

вода, която по липса на подвиг е rръмен удар II за (воята революцнонна дей апостод на свободата.
средства не е могла да се Турция и България; на ност, Ботев остана до края Ботев II Левски отдавна
сформира. Тогава той оста първата извести падането, на живота с

н
и верен на тая принадлежат на историята.

n1м ? песента „ а проща на втората - възраждане Левскиева идея и 1875 Об
ване , която Левски cиrv.р то". то·

в r. щото, на което се служи
11 излага като една необ ха, свързва навеки техните

но е знаl'л на?tзуст. По· Идеята. че осnобожлс- холнмост, за да се подrот ю1е11а. По обаяние. въз-
къс?ю. кога1о револющюн- 1111<'то на България е въз 1ш час по-скоро деня на на торr от л11чносп1те им и
ната тактнка б1tла проме- 1tожно само чрез револю- родното въстание, онова, любов към тех, те немат
?ена, .т.. е.. чет1н1чествоrо· 1111я и то чрез предварит<'.1 1<оето е върш11.1 Левски. съпер111щи в паметта на
011·10 .1а ..tенено н 11зместено 110 организиране на про· Toft п11ше „ да се създаде идещите с.1е" тех поколе-
от обш11р11ата •

б
"

т;нша рево I реснвно-о ществените си- една такава корпорация. 111ш. В българския пантеон
юо1що1111а орrа1111зац11я в ли в тайни революционни к<чtто да покрие Балкан на безо1,,ртисто на тех е
недрата на сам11н народ комнтети. които да замре- <.1<ия по.1уостров с ??режа- опреле.1ено първо место.
Ботl.'в II Левскн правят пре жат ня.,ата страна, е чн· та на р1>во.1ю1tио11на пропа Г. Калчев, VII кл.
ценки на чет1111чеството и ·сто Левскиевска идея, а не

rанда, да прибере нейните
no повод Хаджи Димитро, 113 Каравелова, както по

ж1щн в една галваническа Юбuлеiiпнят вестник уре
1111я подв11г Ботев пише,· че

батерия и по тех, като по диха:грешно се твърдеше до се
е „Славно събитие. което пс11хичесю1 телеграф да

t а. На Караве.1ова тя лъ.1е 1нвър11111.10" епоха. както лава тон II направление на
жи .донякъде своето mп<' всека б

n 11стор11ята на нашата е;,1·1
· една о ?111слена на-

" ратурно офор?1яване, Ito родна-
грация. та1<а и в историята самата -нлея е чисто Лев . постъпt<а и на все
Ра нriueтo по."?tт??ческо· 11 П

ко Р?JЗумио човешко стре?,
, ,ю,ева. о-после, когато

) ,,ствеио възраждане. Тоя К
· .,t>ние по пътя на истинска

аравелов .111кв1tдира със б "
J-1"-----=----??------....-----==============

та сво ода. ( евски:-=-=? ) ...........=-======-====....======-?-
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