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Издава Градският комитет на Българската комунистическа партия и
Окръж. исторически музей в Плевен по случай 25-rодишнинаrа от герохчиата
смърт на антифашистите Слави Алексиев, Цветан Спасов и Бочо Станчев
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&ЕЗОIЪРТЕИПОIВИ.Г
Увлечени в ритъма на новия живот, в борбата эа

по-скорошното построяване на комунизма, ние не
преставаме да се обръщаме навад.. и· да си спомня-
ме за героичните сннове на нашия народ и нашия
град, които мечтаха, бориха се и загинаха за това
,,рекрасно време.

И в тази юбилейна 25-rодишнина от победата на
фашизма оживява споменът за оня мразовит фе-
вруарски деи на паметната 1944 година, когато
чести автоматични изстрели от полицейски шмайзе-
ри събудиха Плевен и разнесоха грозната весл
за загубата на трима верни на Партията и народа
синове. В този ден, сражавайки се геройски с по-
лицията, загинаха ·любимите ръководители на плс-
венските трудещи се - обичаният от всички член
на 01( на Бl(П и уважаван командир на Плевен-

• ския военно-оперативен район Слави Алексиев, се·
кретарят на ОК на РМС и.пояиткомисар на Бър-
кашката партизанска чета, мпадият 11 вдъхновен.
поет Цветан Спасов н техният- верен ятак - шиваш·
кият работник Бочо Станчев.

Преминали суровата школа на борбата, те свър-
заха завинаги съдбата си с тази на Партията.

1\\инаJ1 през арести, затвори и концлагери, живял
в постоянно преследване и безработица, Слави
Алексиев се утвърждава като неуморим партиен
организатор 11 голям масовик, който умее бързо и
задълrо да спечели сърцата на обикновените хора.
С изумителна издръжливост преодолява лишения-
та и трудностите на партизанския живот. Неговият
силен дух завладява всички. Неуморим, уважаван
и обичан, заради голямата си издръжливост той
получава името л.Гурисга". Винаги спокоен при опа-
сности и трудности Туристът вдъхва увереност 11

сполучливия изход на борбата. Неговата обаятел-
на усмивка, топлите и искрени думи го правят прия-
тен и обичан от всички. Действията му внасят стег-
патост и организация. Той е там. където е опасно·
10 11 трудното. Дц послецния си час Слави Алек-
сиев остана верен на Партията и народа. Отдава
живота с11 с вяра в светлото бъдеще.

С вяра· в победата над фашизма загива 11 Цветан
Спасов. Заедно с ьс Слави той обикаля селата и
градовете, печели нови борци за свобода. А слово-
то му е силно и вълнуващо. Силни и вълнуващи са
11 стиховете му. Цветан Спасов доказва силата на)
11еро1О и словото, съчетани с оръжието. Той изпол-
зува всяка почивка в паргизанския си живот, за да
ПИШС своите любими СТИХОВС.

Някога дейността на Цветан Спасов увличаше
.десстки и стотици. Днес името му е познато на всич·
"" 11 обичано. Неговият жизнен подвиг е вдъхно-
вяващ патриотичен пример за младите поколения,
които уверено проправят пътя към щастливото бъ-
деще, за което той жи11я;-'бори се, пя и загина.

На 14 февруари къщата на ятака Бочо Станчев
става последна барикада за Слави 11 Цветан. Заги-
ват трима верни на Партията и народа синове. Тях-
ната любов към свободата и 'силният им героичен
дух вдъхновяваха и крепяха продъажителите иа де·
лото 11м.

Техният героичен подвиг вдъхновява освободения
народ в иагражцане ю на социалистическото обще-
ство. За 25 години край паметниците, увековечили
подвига на геррите, иэвисиха снага нови заводи,
електроцентрали, жилищни блокове, нефтени кули,
ширнаха се кооперативни блокове, заблестяха язо-
вири. Живите осъществиха мечтите на героите. Сбъ-
днаха се думите на поета: •

,.Кръвта пролята в нефт ще се превърне,
а пулсът ни - в могъщ моторен шум... "
Да, техният пулс премина в новия живот и ще

продължава да живее заедно с пулса на нашето
време.

Коно l(OHOB - секретар на ГК,на БКП

въз
1(РЪС

ВАНЕ
} la поета-партваанин

Цветан Спасов
Убит на I 4. ll. I 944 год.

Мъртъв е!
Във униформеното· утро
пняuата каруца
се люшкала н скърцала ....
Тежали страшно
свитите юмруци.
Мъртъв е!

А в тревожна бедна къща
скърцала и се люлеела
мойга люлка.
Прохождал съм
в деня на твойта смърт.

. Портретът ти изгря над мён,
високо над ръцете ми протегнати,
над моя ден,
високо -
показваше ми колко много
трябва д? порасна.
Завръщах се по пътя
с кървавите днри,

.задъхан коленичех- пиех
от извора на твоiiта вяра.
Аз гледам с твоите очи!
Говоря с твоите устни!
И само твой е моят стих!
Със твоите мечти мечтая! ...

... Къде е вечнпгп безс;нърrnе?
Къде е?
В портрет?
Във книга?
В обелиска сив?
Не зная..
Но поне докато аз живея,
ти също ще си жив!

Георги КОНСТАНТИНОВ



РАБОТНИКЪТ
ЗАКРИЛНИКЪТ,
ГЕРОЯТ.

Назад, в тежките години на войните,
таn,, rope в колибите на с.Сопот, Ловеш
но, преминало нерадостното детство на
една сирашка съдба. Едва десетгодишен
Бочо Сгапчев трябва сам да изкарва
прехраната с11. В бедната колнба за не
го няма хляб н той напусна родното се-
ло. Постъпва като чнрак в гр. Ловеч, нъ
дето попада в средата на рвботннцн-не-
мувнст11. Те го запозпават с идеите на
маркевэма-левивиэяв. От тях той науча-
ва, че Н:\Ш една партия, която органнаи-
ра и води работнншгте па борба. Става
член па въздържателното дружество и
работи актнвво, готви се да стапе кому·
ввст. Младш1т работник се задъхва под
бро1ето 11n непншлястпчесвата експлоа-
тация и търси пътя към освобождепието
на работняческата класа.

След като отбива военната сн служба
Бочо Станчев се преыества па работа в
гр. Плевен. Отначало работи като шап-
кар, а после във воеппото ивтендввтство
За участие в саботажп, полицията нянол
ко пъm ro арестува, по той не се отказ

11а от идеите си-заедно със саонте друга
ри 1rродължава да се бори. Влиза в ре-
довете на партията като скромен и твърд
боец за нейното право дело. Такъв оста
118 той ДО края на своя живот.

През годввнте на кървавата фашистка
диктатура, Бочо Станчев тайно, но шн-
роко отваря вратнге па своя дом за тия,
конто ерганиараха нелегално въоръжа-
ната съпротнва на народа в Плевенскня
край. Той укрива партнйннте в ремсовн
ръководителя Пело Пеловски, Борис По-
пов, Слави Алексиев, Цветан Спасов н
други.

14 февруари 1944 rоднна.
Къщата на Бочо Станчев е обградена,

а вътре са номаядярът на партпзансквя
отряд „Дунав" Славо Алексяев и поетът
паргнаавив Цветан Спасов. Вътре е в
техввят верен ятак. Да· може да' изведе
другарите en, да rн спаси, но как?' През
кордона от поаицап, агенти и войнпцо в
птичка не може дв ,wехвр:r,кве. И Бочо
излиза сан _cpelj\Y палачите.. Опитва се
да ги заблуJЩ; да отклони дулата на тех-

J:Ь,д? .....-
ннте пнстояегн. Между враговете н на·
родните синове застава еднн раёотник-
коиунвет и с тялото сн, с гърдите си, с
горещото en сърце нека да запазо от кур
шумнге живота на борците. Поmщаите
стрелят: алена кръв бликва в. . . 11а

прага па пътната врата той пада поко-
сен. Палачите минават през тялото nту.
В кратния миг, ntежду живота и смъртта,
Бочо дочува изстрели-друrарите •tY Спа
811 Алексиев и Цветан Спасов откриват
огън и приемат неравния бой.

СпОМеnи за Сnови
Тревожни бяха дните на фев

руари 1944 г. за Плевен. Бан-
дите 11а поп Стефанов и Банов
арестуваха. инквиаираха. без-
чинствуваха, убиваха. Ыс1шха
да всеят страх II респект във
всичко будно. Те1111ш дни бяха
11 за нас. нелегалните деятели
на Работническата партия. Бе-
ше зима. Нвартири трудно се на

мираха, Всени момент животът
ни беше пзло>«fН на рискове.
Живехме в голямо напрежение.

Укривахме се в квартирата
на Христо Тодоров, зад военния
клуб - най-сигурното място, къ
дето в момента можеше да се
остане. Стаята беше 11а втория
етаж, с широк прозорец, от кой
то се виждаха елентрическата

Цветан Спасов, Иван Вълов н Асен Стоянов
след получаване на дналоинте сн през 1938 rод.

Uветаи
централа, градината. илощад'ьт
и улицата, Беше Зарезан. Ня-
1<011 подранили отиваха да ааряз
ват позата. Интересно е за ,,с-
легален да гледа продължител-
110 живота о центъра на града.

Нъм 9 часа другарят ми ме
повика да видя нещо по-особе-
но - група полнцаи, въоръже-
ни със шмайзери минават. След,
тлх втора, трета. Бързат, тре
вожни са. Ослушахме.се. Откъм
LX квартал се чува честа стрел-
ба на шмайзер и картечница.
• Па1( става нещо!

С кого lie може нищо да се
разбере. ·

Мъчителни мигове на очаква
не. В 11 часа дойде жената на
бай Христо 11 1111 съобщи. Още
една къща в IX кв. е запалена.
трима души уб11,11. Слави, Цвс
таи и Бочо.

Никога в живота. ми не ми е
ставало така мъчно, така теж-
но. както в момента. ногата ми
съобщиха това.

Двама от най-добрите и после
ловатслни партийни работници.
двама от най-преданите синово
на народното дело в нашия
нрай, най-добрите :1111 личнн
другари загинаха.

Загина II раёотникът. който
ti? дръзнал да даде подслон на
прснрасннте наши другари.

Със Слави бяхме комсомол-
ци още от 1-Н33 r. Превратът на
19 ,iaii 1934 н. и ударът над
работническите оргавзаации ни
раздели. Toii остана свободен 11

продължи да работи. От затво-
"? през 1937 г. научихме, че е
интерниран във връзка с пар-
эамешарните избори. Срещнах
1·0 отново през HJ39 г. в София.
Tnii работеше в една работил-
ница, Чрез него установих връз
на с централното .J)Ъ!<Оводстnо
на РМС. Следваше и работеше
главно в партийната органиэа-
r111я. Тун той се оформи като
добър комунист.

През 1941 г. дойде в Плевен
11 «стана на партийна работа.
ногато немците обявиха война
на Съветския съюз II България
бе оплетена в мрежите на неи-
Сl<l!Л фашизъм. Слави се отпа-

ОБУ8ЧИЦИТЕ ДА БЪДАТ
ПАК ТАКА ЧИСТIИ

През 19,11 г., ногато немците
обявиха войната, ?1061шнз11рах<1
Бочо в Сърбия. Оттам се върна
11 нрая на 1942 год1111а II нро·
дължи да работи вън BOCI-IНOTO
ннтендантстnо. Още u Ловеч
тoii се бе cnъpзaJI с 11рогресив·
нн работници и кому1111ст11- меж
ду които п Васш1 Георrне!I То-
ш-1;1сни. Тун в интендантството,
той в1111за често в препнршr по
rю;штнческн въпросн с другите
р11ботющ11 11 зарад11 топа, че го
вори прот11в царя, ,шого •1сс·
то е затварян в ареста. Ноrато
през зимата на 1944 r. аачестн
ха англо·амерю<анс1ште бомбар
дироnюr над София, мноrо жн·
телн на гр. Плевен· бяха еваку·
ираин в близките се11а. Бочо ос

I

тана да работи в града, а аз и
дъщеря '"" се 1111еместнхме да
шнвеем в родното )>И село I'ри·
ВИ1(8.

Аз си идвах през ден през
.r.ва в града. В eltJПI так-ьв дев
отцдо·: прн S0•10 n интсндантст·
nото за кточоветс. Той нещо
се засуети и позабави. което ме
о:шдачн. Наза ми. че у дома има
ед11н rосте111111 и чс предупреди,
че другн xopil не трябва да зi.ia
ят това. В иъ1ци тозн човен пот
върдн. че е от селото на Бочо.
Изглеждаше не добре здраnос-
1ювно. много блед н изтощен.
Обясни ;-i11t. ?1е с бнJJ на лагер н
пече освободен, трябва да >1<11-

nee n таilпа нвартнра.
Така се запознах с Борис По

лов, името на 1югото научих по·
късно.

Следният нът пр11 идването
ми, в къщи беше и Пело Пелов
снп. Той също имаше такъв из,
морен вид. Беше с11 събул чора
пнте да съхнат. Запалих печка-
та, изпрах чорапите М)', бяха
мокри II каJ1ни. По време на обе
да говорихме за 10рка. съпру-
га'rа на Слави Алекс11ев. Оста
нала сама, тя често идваше у
нас с момиченцето си или с май
[(3 с11 да слушаме радио. Но
аз 1-пшога не съм энаела, че те-
зи двама другари са имали об·
ща работа със съпругата на

С:шв11 11 с Цвеrан Спасов II че
последните също се укривали у
нас. А преди да дойда, у дома
б1шн четиримата. СJ1авн II Цве
таи эамвна11И и в нъщн остана
,111 само Пело и Бор11с Попов.
Вечерта Бочо купи мноrо неща
аа ядене. Наглас11хме раницата
на Борис Попов, който замина
нрн сигналното почукеане на
нрозореца. Малко по-късно с ра
ница на гърба замина II Пело
облечен в балкаиджнйскн поту-
рн н наметнат с опанджан.

1 lнкоrа не с·ьм укорявала So
чо за тазн негова дейност. нan-
JJOTИR помагала съм му. Но с дъ
щеря си много често пр11казвах
ме. че може да го загубим. Изо
бщо живеехме n очанване да
стане нещо лошо в нашия дом..
· На нът за Гривица сирените
възвестиха· въздушна тревога.
Jlloceтo бе препълненq с хора.
Там, където се отделя пътят за
Нинопол ме настигна Sочо. Ре

I
шил да върви с мене докато ми
не тревогата. Обеща ,ш. че ще
дойде пр11 нас u събота вечер н
се върна. Но вместо тогава, дой
де в неделя. Разбрах. че у дома
имало хора и той не можел да
1·11 остави ?ами. Донесе подарък
на дъщерята - един чифт обув
ки с черна и червена кожа. Тя
веднага ги обу. Взема мноrо
хляб, месо II продукти н· ведна-
га, се върна. Дъщеря мя го 11з
прати чан до железопътната
,шн11я. Hrt раздяла той я целу-
нал и поръчал. когато дойде
след някой ден. обувчнцнте да
бъдат пак та[(а ч11ст11.

Ние не знаехме. че тази ве-
чер го оншдаме за последен път.
Нъм 11 часа на другия ден от
друг11 хора 11ауч11х за станалото.

2 5годюш минаха от тогава..
С дъщеря ми често ходим до

Гр1шица. По пътя тя вннаги ще
же: ..До тун изпратих за после-
ден път татко" 11 ще си прнпом
ю1 думите му: ,.Ногато дойда
след 11я1юй ден, обувч11ц11те да
бъдат пан така чисти".

Петкана Нн?;олова СТАНЧЕ.ВА

де всецшю на народната борба.
Той пренебрегна ,,ичното сн

щастие.
На 12 сспте?,ори през денл

той прави сватба, вечерта дой-
де пр11 нас по ра(iота и четири
д11и след това мина в нелегал-
ност.

Създаване нв бой1111 rруп11,
у1tрепванс на партийната орга-
низация в града, в Дъбнишкня.
Бърнаш[(1111. Ральовс1шя н Пе-
J1111uатс1ш11 райони, създаване
на на отделните чети на отряд
..Дунав··, ]iь[(оводенс 11а боnнн
те груни в онръга - ето това
беше неговият живот през тия
години ,сато член на онрыкното
ръководство на Партията II но·
манднр на отряд „Дунав··.

Доста. време през иелеrалн11я
си живот прекарахме заедно. С
него човек не можеше да сн)-1-
час н,ш да бъде мрачно настро-
ен. И в наil-трудннте моменти.
n11наги ще намери нещо смеш-
но да развсс?лн 11р11друшаващ11
те го, да ги за?·онори.

Ногато отслдах·\tе в 1шарт11ра.
достатъt1е11 бе един tшс. за да
спечели сърцата на хората. По
с11е вратите 1ш тия квартири би·
ваха винаги отворени за него.
Обичаха ro партиэаните от Бал
нана, обичаха го партийците от
t"с11ата. обичаха го всич,ш, с нои
тп той юшше възможност да
се срещне. Здрав, силен, опи-
тен нонспиратор. то!\ неуморно
обикаляше. Винахмс му Ту-
риста.

С Цветан бяха б1шз1ш и ин-
тямнн прннтелн. Нелегалният
шивот гн свърза. В ра!\0111111те.
в нонто Слави градеше 11артиii-
11ите орга11нзаu11и, Цветан гра-
11еше младеш1ште.

Цветан ВJ1езе R РМС през
1938 г .. тону-що завърш11л гим-
назия. поет. любимец на сред-
ношнолсиата младеж. Със своя
та култура н трудошобпе. то!!
даде много за младежната opra
•нзацня, на иоято остана верен

до 1tрая на живота си.
Да работи в ч11та1111щето. в

т1тературн11я нръ111он, в турпс-
тнчесиото дружество. да пише
статии за прогресивните вестни

цн и стнхоое за младеж·г.а, да
Оъ!{е ?!етнш< - ето с това Цве-
тан осмнс;1яше и запълваше свон
живот. Той бе ръиоводнте11 па
градската II окръшната органнза
цип на РЫС и 1101111тиом на ед-
на от четнте на отряд ,.В. Лев-
..;ни··.

Сдед .ш1аденшш1 провал 11рез
1942 година 113бяга в София.
Kaw нелегален сътрудничеше
на в. ..Зарл .. и в . .,lvшp". Сре-
щахме се често. Струваше м11
се, че трудно ще жнuее не11егал
l!O. Беше нежен. слаб фпзнчес-
ш1. Но навикна. Навикна, защо
,·о твърдо бе избрал дътл иа ре
шителната борба, защото вярва
ше в силите на наншя народ.

През февруари 1943 г. г11 за-
варих със Слави в една иварrn-
ра. Преобуваше си цървул11те.
1...;?ави му чистеше полушубка-
та от осил. Отседнали на „квар-
тира ·· в един плев1111к, казаха
те. По ,rова време той градеше
младе>1шата орган11зация в Ра-
льовсния II llелишатсния ра-
йони.

ПО·НЪСIIО MIi се случн да жи-
вея повече с него. На студ, на
r л а д, и а в с я н а н в и л н-
ше1111я издържаше повече от
всички нн. Шнрона душа беше,
общителен и обпча11.

Винаги работеше нещо. Чете
или пише.рисува. беседва или
мечтае.

Та1шва другари нзгуб11хме. Та
нива борц11 убиха фашистите.
П11ачеха много майни II близ-
ни за свидните, снъпн чеда на
Плевен. Отвръwаваше се проле
тарският Плевен от фаш11сТ1<ото
варварство.

Тежко, беше на комуннстнте
и ремсистите, които загубиха
своите ръковод11тели.

Тежно беше II на мене. I !яма
ше да видя ииноrа другарите, с
които рас11ах и живях. споделях
1'рудностнте на не.JJ.егалння жн-
вот, обсъждахме въпросите 11а
народната борба за- нашия 1срай,
водехме тая борба. другарите.
с 1ю11то мехтаех;?е за свободата.

Васил П. ТОПАЛСКИ
в.•СептемвриiiсRВ JloбeAa",

бр. 21. от 19. 11. 1945 г.



СDDИfИИ ЗА Т9РИСТА··
Н първите дни на ю1111 1942
година у нас доllде ятакът на
Пело пеловскн Андрей
Цветков Трилювс1ш. По1шн11

ме да отида у тях. че ме ча
кал човек. Тръrнах незабав
но. Ila входната врата за вто

рия стаж n 111,щата на Ан-

дреli ме чаиашс Пело Пелов
ски ?риготnеи за път. личе
we.' че бърза. защото преди
да ro поздравя ми зададе
въпрос:

i\toJКeШ ли да си наме-
J>IIШ нянаJ<ва работа на ваша
та нолиба н „Роrочово" за

два дllll и то още утре?

I
It

Mora - отговорих
_ ще я белосвам.

Ела колното се може
по-рано II вземи храна за
тр11-чет11р11 души.

Нолибата ни е на 5-6 11м.

от селото. Пристигнах рано
сутрннта и подготвих всичко
необходимо за белосване.

След като отпратих мап-
кия син на брат 11111. едва
14-rодишен. да пасе волове-
те. реших, че трябва да 1:е
обадя на другарите. намира-
щ-и се на тавана.

Пръв срещу мене застана
миадеж на моята възраст,
облечен в блед, кариран спор
тен костюм. с голф II шокола
дови туристически обуща.
Посрещна ме засмян и пода
вайкн ръката си за поздрав
каза: "Турнета". след което
се поздравихме с Пело 11

Фердннад Александров. с
когото се познавахме от по·
рано. ,f

Спец краткия разговор ос·
тавих храната, вода н вест-
ници. Захванах работата по
белосване на колибата. като
работех бавно. за да мога
два дни да се навъртам там.
колкото беше необходи•ю за
друrарите спокойно да обсъ-
дят възложените им партий
ни задачи в ония тежки дни
на нелегалната борба.

аз

тя. ·rук да доliдат. За тях
винаги ще се намери храна
11 прикритие

Свободен " държанието си.
разговорлив, с благ харак
тер н приятна подкупваща
усмнвна. Слави Алексиев на
бързо се хареса 11 на втория
хазаин Тодор Минчев
Стоев. В неговия дом няма
we специално скривалище..

По-голямата част от времето
с11. през деня нелегалните пре
караха в сеновала. Нъс1ю ве.
черта. ногато движението по
улиците намаля. отидох при
тях. Усетил това. пристигна
и бaii Тодор, След •\1аJ1ън
разговор трябваше да эаве
да дру1·арите 'На среща с Пе-
ловени и Цвятко Георгиев
(Нирчо).

Слави Алекснев
другаря си Марин Ко-

жухаров.

гага, която НОС('ШС. От
вата бавно се надигнаха 11

направиха с цял ръст пвама
другари. Те се прегръщаха
11 целуваха с Пвло. Вместо
няканъв поздрав. чух да си
назват „ Честито, честито"!
Когато дойдаха по-близо до
мёне. познах друrаритс Сла- ·

ви Алексиев и Любчо Цвс-
танов, с когото се бяхме виж
дали на една конференция
на Р??С в с. Долни Дъбник
пр?з 1937 ,·. От разговора.
които подеха Пело II Слави.
разбрах че те си честитеяи
смъртнитс присъди. произнс
сет, от Плевенския съд през
март ИJIИ април 1943 rод.
Весели II щастливи, че след
[lълrа раздяла се срещат
живи и здрави те тръгнаха
напред. а 1111е с Любчо Цве-
танов - след тях в обратна
посока към нашето село.

През лятото на 1943 r.
Слави проведе нонференция.
на която освен другари от
Пелоuо. присъствува и друга
рят Пешо· Нинов Шиновс1(11
.от с. Нойнаре. Работата на
нонферснпнята протече под
знака на укрепване на nap·
гийните организации. из-
граждане на бойни групи за

fii саботажни действия II разви-
тие на партизанското движе-
ние. От тая конференция раз
брах. че Слави Алексиев с
командир на изградения Пле
вснски партизансни отряд.

Основен цял в организира-
нето на партизансното дви-
жепие в Ппевенския край
имат командирът на XI ВОЗ- Пело Пеловсни II Слави

· Алексиев -- номандир.. на
Плевенския партизански от·
ряд, по-нъсно нанменован
,,Дунав·'. Те като апостоли
обикаляха селата, укрепваха
съществуващитс партийни
организации II изграждаха
нови такива. изграждаха бой
ни групи и поставяха задачи
за прсмннаване към по-акти-
вни бойни деiiствин.

Ногата на 14 февруари
1944 r. се разнесе страшната
вест. че Слави Алексиев за
едно с други двама другари
c;re;? упорита съпротива с
убит и къщата. в която en се
укривали е изгорена. ние
Пе.10. Цвятко II други. кон·
то добре 1·0 познавахме. не
повнрвахме. Не може да ,1:\1?

ре неуморният апостол. 'от·
дал целия си живот 11 лично
щастие в служба на Партия-
та II народа. ·

Христо Цеков ДАШЕВ
Бивш к-р на Плевенскня
партиз. отряд „Дунав"

с

' ? . - - ' - -, -
.. , '. . . . , - - :

--,

••

ДА СЕ УЧИМ

ОТ ПРИМЕРА НА JIEBCKИ1
Беше лятото на 1939 година. Тук на това място тoii ми по

Нашият футболен отбор „СП стави задачата да пренасям не
39" -- Плевен. трябваше да про легални материали - в. .Ра-
uеде среща за първенство в Со- ботническо дело". листовки, по
фия, с футбопиния отбор на ливи II друга литература от Со ·

1 гавлинони „Хаджн Славчев". фия за Плевен. Тази задача из- ,
Пътувахме цял ден с рейс по пълнявах до кран на 1941 г..
разбития път Плевен - Софпя. ногато бях арестуван от полици
11 рпвечер стигнахме и се наета 11та при завръщането си от Со '\
нихме в хотел „Севастопол". фия. На другия ден получих от;
'Гоrав;? аа 11ърв11 път посетнх Со него д9бре нагласен пакет. Съ-,
фия. щевременно уговорихме, че щом•;

По това npe,,e та" работеше 1юJ1уча от него писмо 8 Плевен •

и уче\Uе Слави при чичо ,ш Вла uеднаrа да тръгвам за Столица
·

санн 1'\лекснеn. Още щом прие та. Даде ми още два адреса 8 1

c1miax,1e в София. в хотеr.а той Соф11я, на ?нто да ходя и да,
дойде- при мен. Заедно 11311язох по;?учнваi\t иелега:нш .3-?атериа-1
"е в града 11 ,,е разведе да го ,111.
nоразrледам. IJосетнхме 3001ю·
r11чсс1iата градина, а uечерта ме Донесох в llлевен 11ървия па '.'

:ianeдe на оперета. Танов" нещп н?т с материалнте - 20 бр. в. •

до сега 11с бях rледаJ1 - сянаш „1 аботническо дело·• 11 други ;
се намирах в друг свят. Разб· ,шстовю1. Нахвърлих се жадно i
рах..че и,,а II стават по-хубав11 да прочета съдържанието. В .

работи, за конто 110 тогава не тях се говореше за продажната
съм !J#raeJ1. Той се усмихваше и пплнтика на нашите управници, 1

говореше, че това нзнуство се· протвв предстонщата воllна за ·

ra не' е достъпно много за тру бедственото положение на 'тру
,,.

девщте се, че от него се ползу дещите се.за успех11те на Съве-r•'
ват са,ю боrатнте. но няма да сюш съюз. Обадих се- на Васил i
е далеч времето II то ще cтJ1r11e Георгиев Топалски (Големия·'
11 до 1:гаю,ва нато нас. Спомням Васно) и му предадох матерна :
сн, т9гава той ме заведе в нвра· Jште. От тогава вся11а ·седмица.
тнрата пр11 моя вуйчо Георг11. ИJIII през седмица Големият Вас r
ноiiто ме разгледа с интерес. •ю ме снабдяваше с писма да t
Пях мпмче на J 7 rод111ш. уче· ваше мн уст11н поръчения ? па (
,нш в r1ш11а:111нта. с 11зносен11 ри за път до. София и ведпагаi
:1рех11; 11 обувкн - nроnшщна- аамнн:шах. На Софийската га-
.rп,ст. •но с добре с,южеuа физи ра м? посрещаше Славн и ме·
на на 'футболист. Вуй;ю ми от отвеждаше в 11якон нелегална
начн от заnачал!'ата една шаре ноартнра. ?
на дре-ха 11 ме на?,ара да я обле В работнлшщата нъдето ра/•
на. О?ааа се, • ? мн стон чудес ботеше Слави се печатаха някои!но. С.11ож11 в джuба ми една баи от нелеrалннте материали на
квота ,11 заедно налязохме да се цш,лост11л. Веднъж късно ве-

·

11ора:fх'рд11?1 ,ю булевард ,.Вито· черта се прнррахме със Слави'i'ша". ? - . в работилницата. Беше есентаi
Със CJ1an11 от11дохме в рабо· на 1940 година. Затъмнихме?

т11л111щата 11а чичо щ1. където прозорците с черна хартия н i<
той Р'!ботешс. Ci:iewe в стаята, той наза: ,.С?а ще печатим ма
където плетяха пруж111111те. на терналн". Попитах го нъде е
ед11н нар бутнат в ъгъла. До на печатн.(щата? - ,.Почакай и ще
ра беше поставе11 стол. на кой внднш - отговори тoll. След
1 о бяха нареденн цял нуn кнн- мално Слави вднгна един 1<апак
ПI 11 _тетрадк11. Слат, t'C rотве- на пода и по стъ"ба влязохме
шо эа, 11ап11т11n сесня. в дълбока маза. На една от сте

1111те ТОЙ извади няколно тухли
н сноро се откри ш11ро11а дъл-
бnка дупка. Пъхна се в нея допояс н нзвадн от там цнклос-
тил. хартия и мастило. Восъчни
те щ1ст11 nредвар11теJ1но бяха на
1111са1111. Сноро прцrотв11хме вси
ч1<0 11 за половин час извъртях
ме СТОТ\Щ\1 ПOЗl!BII п ЛIIСТОВНИ
Онановахме ги здраво н J1егнах
ме да спнм. Сутринта бях готов
за път. Винаги пред11 да тръгна
за ПJ1еnен, уто•шявахме на1шо
да ,·оnоря, ако евентуално бъдазаловен. По пътя трябваше да
спазвам няно11 нонспнративяи
прав11ла. за коf1то Слави поето
явно :\Hf напомняше.

Слави винаги нснаше от мен
да бъда точен, навреме да дос-
тавям съответн11те r?tатериалн.
Често пътн в раз1·овор11 с него
то•, об11чаше да говори за Левс
1<11. .\110 нскаме да бъдем истин
сы, ревотоцнонери, '!'О трябва
да се учнм от 11р11мера на Левс-
:ш, от_,•егоnата кристална чест-
,юст. Да сме готови винаги дадаваме отчет за това, което сме
върш11л11 н свършили. т;ша как
то той даваше отчет за своята
работа".

I

Нююл110 месеца след това
през септември у нас дой-
де ятачн:ата на Пело Пелов-
сю1 и на други 11елеrал1111
другари Велика Христова
Д11л1<опа (Мечната\ Наза м11.

че у тях има двама душн.
ноито настояват незабавно
да се явя при тях. След нн
коm<О ?шнуп1 влязох в дво
ра й. Тя настървено гонеше
с една пръч11а нейните две
11 три-четири съседсни деца.
пснч1(11 на 6-7 - годишна
възраст. Изrою-1 ги н ,-',е съ-
проводи до плевнята, отме·
стн два снопа царевичаI< 11

1.аза тнхо: ..Влизай бързо, те
отдавна ,:е ча11ат". Вътре де
rнали на прясна слама. бяха
Слави н йото Стойчев Нур·
таш1ш (Стефан, Батrанджия·
та).

1-Iai1paт1<0 те м11 раз1(азаха
.:за играта на деца.та на жу•,я
,ша. Ня1<0н от тях намерили за
по-удобно да се с1<рипт в
плевнята II бързо започнали
да разместват сноповете ца·
ревича1<. с нонто бе затворен
входа й. За да не позволят
на децата да разместят сно-
пите II да гн разt(рият. Сте-
фан Батrанджията 11зда11
звун. нодобен на ме•ш pen. Де
11ата се изплашили. избягали
11астранн. взели 1юлове 11

11ъртовс н отдалеt1 запо{шалн
да мушнат в с1юпнте. за да
убият мечната. 1<ато силно вн
нали: .. Ту1< нма ,?ечна! Ту1<
има мечна!"' В този момент
се върнала майr<а им. Ето
защо от м. септе,шр11 1942 r.
тая 1<вартира на нелегалните
другари в дома ,ra- Веirина
11 Христо Дилl(Овн беше 11а-
,11менуваиа „Мечната".

Слави и Бал11а1щжията се
съмняваха. че може бн ня-
?.ой от съседите е забелязаJI
а1щията на децата по пре·
следване на мечната и реши
ха още вечерта ца напуснат
тая нварт11ра.

Не зная 1<а1(во са говори·
;ш с хазай1<ата си Слави н
Floro. 110 ?;ато разбра. че ще
<Jапуснат 11eii11ю1 доы Велн·
1;а ,1е пов1;1ка настрана:- А"о дойдат па?< тия хо
ра, няма да ги вод1\ш на

.друго място тихо прошепна

Ноrато CJIЯ:JOX:\tc от сенова
ла н се 1·отвехме да напуснем
дома на бай Тодор послед-
ният бащ1111с1ш предупреди:

Па внимавайте. мо:мt1е
таt Селото· ни е пълно с поли
ЦIIЯ.

От 1шс 110-стра?1.ша по
:шцил 11я111а--отrовор11 Славн.

Тези дум11. про11знесе11н та
на смедо от 11ародння nap·
тнзанин. нанравнха си:1но
впечатление на баl\ Тодор.
Сянаш изчезна чувството на
страх. че 1i,елегат·1итс могат
да бъдат разнрнти II семейст
вото му разстрел11110. I Iанрал
11 тoti мн ·наза:

-Знаеш.за та11нва хора в
нашил дом винаги ще се
намери място. Нато наминат
насам наи гн доведи.

Кошницата с двойно дъноt
направена по у1(азавне на
Сл. Алексиев за внасяне на
нелегал1п1 n1атериа.1J11 в Пле·
венскиn затвор.

След още нянолко срещи
с т11х през есента на 1942 ,·.
дру1·ар11те Слави II Floтc напу
снаха района за 5-6 месеца.
Те се появиха отново пре:,
пролетта на 1943 r. след
публинуването на смъртните
присъди на Слави II Пело.

Отново бях повинан в до
ма 11а Андрей Цветнов. Ча·
наше ме Пело .

Готов ли сн за път:? -
-беше първият му въпрос.

I Готов· съм - отrово·
рнх.

Тогава вземи това
11 тoti ми подаде n11столет.
Ще се движ11ш на 20-30
нрачни пред мен. без да се
обръщаш. Времето е светло.
но дано се нзм-ышем no-pa·
но.- Посона'I JJOПIIT3X аз.

ча?,а

t_;. -:?· ·.
. ?· • .. . . • . ......

_
...?.. ••••

Ре?1совата трупа на нзnет. В центъра е Сла11н Алек?иеn,
другарката n1y Ffорданна. Вдяс?о ra Ленно Мюr ев II сн??еон
Куn1а11ов. , АЛЕКСИЕ8

.,

?. Посона I В'Ылновската
улица. шосето за Плевен.

Стиснах здраво пистолета
н се отдадеtШХ на определе?
ното разстояние. Та,,а вър·
оях7\tе до нз1шзш1ето нн от
се1ю. После тръг11аХiУIС един
до друг я рааговарнх•,!е на
различн11 . теми. Неусетно
стнr11ах?1е седмин 1(щ1ометър
l{Ъдето е,1е1(тропровод·ы пре
с1111а шосето Пелово·Плевс11.
Tyi. Пело м? предупреди:

- ВНИ)ШВаit да не С1 dH('
?шюн грешна. Тун трнGна да
оъдат те.

Нов'? по1111тах аз.
Дру1·арнте. 1:011то

ме да дойдат.
Ноrатп 11зм1111а.хме още

1 О- lfi метра. чух"е уточне
вата парола чунанс с Jin-
'1Ъli 1,а дърuо. Пело също
чую?а два 11-Ь'!'И с нам·ы< то:?

Борис



Цветан LПАСОВ

ЛЕВСКИ
Когато животът ме 1·нев110 притисне
със своята силна и груба ръка,
иесетно си спомням за Дякона Левски
в стихията бурна на трудна борба.

И аз не эаплаквам. И аз не оплаквам
на моята младост смрачения ден,
защото в очите ме Дяконът гледа
със поглед спокоен и бодро заемен.

If той :\111 говори, че трябва да бъда
корав като намък и всякога смел,
че трябва да срещам открито и будно
живота разбунен, широк, накипел;

. !

че трябва да любя народа с11 беден,
от грижи чвмерни неспирно люлян,
та в зимните бвли. бездушнн и лепни
да грес в'ъв него спвептелён · плам;

че младите - те са надеждата света,
която разтапя смразени гърди,
която ОТНЪР!\1Я от пламък приветен
за утрото ново з?смени зари•..

Когато животът 1\1С гневно притисне
със своята силна и груба ръна, ·

несетно си спомням за Дякона Левски
" стихията бурна на трудна борба. . .

И аз не ааплаквам. И ая не оплаквам
на моята младост смрачения ден,
защото в очите ме Дяконът гледа
със поглед спокоен и бодро засмен.

И моята млада u силна десница
издигам със вяра и тръгвам напрел
със моите верни и бодри връстници
да срещнем зората със весел привет.

Факичиле от реферата на Цветан Спасов ·

ri.:.·1?? ,.Лнтсратура и живот",

моят
УЧЕНИК

Познавам I [веган Спасов от
постъпването ыу в гимназията.
Тук той попадна в клас с добри
ученици. Като техен преподава-
тел имах възможност да наблю-
давам поотделно всекн,. ученик.
Цветан ми направи особено впс-
чатление със своето държание:
винаги внимателен, съсредоточен
1.1 работата си, мълчалив. l(ъм
училищните задания се отнасяше
{' голяма сериозност.

Още от първите часове Цветан
се прояви като много добър ри-
сувач II спечели доверието ми. На
веден в клас над рисунката си,
той не обръщаше внимание на
заобиколилите го ученици. По·
някога се случваше другарите му
около него да шумят Тогава аз
се обръщах към него с думите:
,,Цветане, не приказвай, че друга-
рите ти се смущават и не рису-
ват!" Той леко се усмихваше и
свеждаше отново глава към рабо-
тата си. Знаеше - чрез него рее·
пектирах останалите ученици.

За мене Цветан беше един о г
наи-дисцнплинираните. Работеше
самостоятелно, упорито и имаше
свое лично чутие .

Това негово трудолюбие му
лонесе отличен успех и поведение
примерно.

Цветан беше гордостта на своя
"лае и гимназията.

А111·ел СПАСОВ
учител-скулптор

ият
[]QДИТКОМИСАР-

След обичайното привежцане
на оръжието в ред, всеки си на-
мираше занимания. У Цветан
те бяха твърде раэнообразни.
Погледне няколко пъти към Хри
сто, който седеше до него и го
нарисува. Това беше дружески
шарж карикатура на Христо
Иотов с най-типичните негови
черти в профил. Трябва ли да
признавам колко много ни ха-
реса. Нолко партиаани, ггьк и
не .само те можеха тогава да се
наслаждават на топа изкуство.
Още повече. 11с то ни се подна-
сяше о такъв тесен нръг хора и
най-неочаквано. Ето го Цветан
лиричния. в нова светлина! В то
ва изкуство той имаше добри ус
пехи също както и в лнтература
та. както и в партиэансната бор
ба. В Окръжния исторнческн
музей има Цветанови тетрадки.
на страниците 11м нерядко ще
срещнете такива портрети. I';! се
ra. след двадесет и пет години
не ме напусна чувството. че
Цветан е рисувал за разнообра
зие. Толкова бързо и -така спо-
лучливо беше нарисувал Хри-
сто. както четял II всичко това бе
ше ей тъй на шега. само заради
шегата. Но това е повърхностно
възприятие. Това беше само
един от начините на Цветан да
·111аrодари, шегувайки се. А не
ка си СПО'1НИМ как умеше да се
шегува и хубаво, 11 с мярна.
Спомням си още с накво добро-
душно удивление разкааваше
за негов другар. който непре-
менно искал пари. когато ro no·
канели да участвува с личните
си произведения в културни
тържества. Той обичаше този
свой другар, но такова отноше-
ние беше несъвместимо с раз·
бирането на Цветан за изява на
таланта. Цветан винаги се чув·
ствуваше задължен на народа.
За него главното беше ца тво-
ри. да знае за кого твори и, раз
бира се. да има единство между
гова, което говори и твори.

Цветан наистина беше очаро-
вателна личност.

Една вечер трябваше да сле
аем в село Ясен. Бяхме Слави.
Цветан и аз. Най-добрите селски
пазачи - кучетата ю,, у_сетиха

I

отдалече н колкото приближа-
вахме селото, ТО}}КОва по-настър
вено лаеха срещу нас. Хвърлих
ме им почти всичкия хляб. кой
то носехме. Изоставиха ни ед-
вам, когато навлязохме в ши·
покия мегдан на селото. В ня-
кои дворове още светеха лам-

1111. Едва подминахме малка ка-
мара слама, прилична на гъба
с пънчето си н оттам се обадиха
•.'1'ЫШШ гласове. Показаха се хо
рата. Селянин на средна възраст
държи през средата пушка и
друг по-млад върви след него.
Спряхме. Цветан пръв енергич-
но се върна към тях, ние също,
Той им отговри. че сме от Тър-
нене, бързаме за гарата, Пред·
лага им да не ни бавят нито ми
11,..га. С това не се съгласи по-
възрастният селянин. На него
"). поръчали да пази селото, да
не би да влезат „шумнари". Ето,
Той никак не се съмнява в нас.
но непременно трябвало да ми-
нем през общината и тогава за
гарата. Още не беше повторил
становището си, когато Цветан
опря дулото на пистолета си и ми
гом го обърна кръгом. Същото
заправихме и ние с другия. Пъ-
тьом казах на стопанката от по-
следната къща да изгаси свет-
лината и излязохме or селото„
Спряхме недалеч от него. Цве-

н застави селяните да седнат,
а гой коленичил nред тях зая-
ви. че ние сме народни партиаа
ни. Изнесе им кратка беседа за
борбите на Партията в защита
на интересите на селените тру-
шевици. Селянинът се разтре·
пера, започна да се вайка н раз
кайва за грешната си, •1олеше
пощада. молеше направо да не
го убиваме. Цветан още по-крае"?"
норечнво му обясни, че парти-
заните не убиват селяните. а са
готови сами да умрат за интере
снте на нашия трудолюбив се-
лянин. чието жнто царевица,
вълна. мас и всичко ценно гра-
бят фашистките управници и го
дават на хllтлернстна Германия
на безценица, при това на кре-
дит. А в същото време нашите
селяни, децата им са обречени
на миэерия. на глад, на студ.
Заяви, че им конфискуваме
пушката. другият селянин с го·
товност преда;!'! куршумите.
Вързахме ги, за да бъдат оправ
данн пред властта. След това
Цветан ги разпита за имената
ям и подробно за пътищата на
всички посоки от с. Ясен. Раз-
делихме се със селяните, след
като те ни упътиха най-добро-
съвестно.

Цветан беше убеден. че нито
един селянин няма да се пре-
старава повече в полза на фа·
шистите.

\

Величка МАКАРСКА

Пионерски сбор с участието на
майката 11а Цветiш Спасов (1963 г.)

Вся1<а година 1п11011ерсюпе отрJ:1·
;i11 и дружини в гр. Плевен прове-.н"'<-------------·
дат сборове II тържества, посве (
1111 на Цветан Спасов Техен с ,,
11 желан гост е майката на пое а
11артизаиин баба Сш1еонка. Ув
нателно ?1 с много любов тя гов
аа rеро11ч1шя ж11iнен път на с
син.

•
На l ное,\!Вр11 денят, в нойто ,.<'

е родш1 поетът. тържествено ,11
звучават фанфарите на пионер тt>
от училище „Цв. Спасов", за дu
бъде отнрнт тържествения дру)/111
не11 сбор, посветен на техния !фт
ро11. Пионерите, конто познава?
11яло творчеството му. сега рецит11·
рат не1·ош1 стнхове. Викторнната

с:
iжето
на
еройт.е

.,

.. Но?шавате JJИ живота и творчест·
вото на Цветан Спасов" вече е тра
ющия при тях.

Ila 14. )!. с бунети св?и цветя
те са отново при майната. Идват за .
да отдадат заедно заслужена почит'
на геройски .загнналня , в същия

-тоя ден на 1944 година вдъхновен
,r.1адеж1,11 лост н парти:-\анин. '

...

\fнoro са и срещите 'шi пионери
1 с. проведени n ?,узейната сбирка
на училище Ц11. Сш1t'ои",

•
Ду;1шrС' ш1 героична.та .,,анна на

ТНЯ :\НtЛИ Тържества Не Са НЗНаза-
1111 11а11разно. Те възпитават у шю
нернте 0111:1я сн;11111 патриотични чув
ства. конто \loraт да събудят само
с110:,1ешпе за незабравимия син . .
разказани със сърцето на майната.
Очите ii се 11росълзяват. Тя вижда
как. расте едно ново герончно покt
·,е1111е, 1<оето уверено нрачн по, пъ
тя. начартан о·г иеl!иня син нъ?1
сияйното бъдеще, за което той ,1еч
та II се бори. ·
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