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С·ЛАВНО
ПЕТДЕСЕТ.ИВЕТИЕ

Петдесет години, половината от
конто ta непрекъснати героични
борби против капитализма и фаши
зма, за победата на социалисти-
ческата ревоиюцвя, и другата по-
ловина - rероичеи съзидателен
труд. Такава е над-кратната ЯСУ?- по-нататъшното раавятве на ре-
рия на партидната организация в во.,юцяонното 'движение в света и
Банско. в нашата страна ставаше 11од неА

Нашият ираА току-що беше осво ното неотразимо влияние.
боден от турено робство и пър- Войната свърши с ваевне пора-
вяте марксисти в Банско - учи- жение за Бьагарня и ороизтиiаwи
гевяге Нкиопа Гопев , Илия То- те от това тежки последици. Вър-
шев, и 11вамата активни участници напи се демобипизвраните ф ронто-
в борбата за освоб•ждението ни от вацв, някои от които още на фрон
rурско робство, още през 1913 та се били ориентирапи към оор-rодвна започват да пропаrан111рат тяята на тесните социалисти. Те
вдевте на БРСДП \Т. с.). Те раэя- също се вкпючиJВ в аrитацяонна
свяваяя ва трудещите се, че освобо работа.
двтеянето депо ве е завършено, че При тази обстановка всеотдаЯ-
буржаазиата държава и буржоаз- ната работа на Никола Гопев Ji
ните оартвн защмщават интереси- Илия Тошев и друrи иоr,?уиисти е
те на каввтвввствте, на имотните дала своите резултати. Отначало
класи, че е необхо11имо работ111- се оформила rpynз, а rпед това
ците да създадат своя партия, на 7 ноември 1918 година - пърьеяте JI.I защитава интересите на вата rоди!Мtи1:1а на Вел11ната октом
трудещите се. вриЯска социалистическа ревопю-

Заnочиапата Първа световна цяя - 28 комунисти, най-будните
война, в която, въпреки деклара- представители на трудещите се и
цввте на неутралитет, Ферд1нанд народната ннгеввгевцня в Баsсио
и бур11ШАзното правителство ввък- - образуват БРСДП (т. с.). И тази
наха България, гладът, мизерията партия, озарена от Великия октом
на фронrа и в типа и безмиспени- ври, се заема с предопределената
те жертви направиха трудещите i! от иrторнчесиото развитие зада-
се още по-податливи към агитации- ча да преобразува нашето об"-
та на комунистите. шество в съгласие с идеите на

В&!Jиката октомврмЯска социапи- марксивма-леввииаяа. И не отетъ-
сти чесиа революция като провеген ни от това си задължение.
гръм над изстрадалата земя въз- В първото ръководство са би.,и
вести края на зимата и настъп- избрана Никола Гелев, Илия То-ването на мечтаната от най-свет- шев, Костадин Сиабрин, h1етоди към подrотоuиа и провеждане на
пите умове на човечеството пролет Кацаров, Манонл Тодев, Костадин въоръжено въстание, заедно с ця- 11а якитена човешката история. Тя озари Копчаrов и Димитър Бараков. Пръв стоманенипътя ua трудещите н вейвиците и секретаре станал другарят ,Носта (Продължава на стр. 3) крила.
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Народът в Банско и сега

то нарича просто и мило
„дедо Ноле", В думите той
влагь много топлота, много
обич и синовна nрнзнате ·,

пост към човека. който пръв
запали искрата на комуниз-
ма в Банско,

Никола Голев е свързал
ст .дбатu си с комунистичес
кИтР идеи ,шоrо рано -
още през 1906 г .. когато с
бl'Л -счеиии В l{1остенд?1.'!Сl<О·
то псд..1rогнчес1<0 училище.
Ппез 1918 г.. след връщане
то си от фронтовете на Пъп
вата световна война. той
сплотява наii-с,1е:ште. най
будните банскалии. В стру-
га на Ноце l\o„1чarou нра;i
гваэнс. те образуват банска
партийна организация.

Певисои. със сурово смръ
шепи вежди. Н. Голев из·
гъежпа неприветлив, необщи
с-слен. Но тоя саможив на
поъв погдед човек се оказва
отличен агитатор. На събра
1, ията roll търпеливо и увле
натслно разяснява иовите '13
х:омуннстнте политически ге
пминв. смисъла на победила
тв в оъветсвз Русия Октом
впийска революция, какво
ьначи раёогннческо-сеясна
В."1аСТ II др И ПО·КЪСНО, НО·

1 n"'n 11артнiiната организация
придобива знания II револю-

генерав-лейтенант
НРУМ РАДОНОВ-о-

.11ян Скабрин.
Избраното ръково.11ство и оста-

на.,н, е комунисти завочuаАи неу-
морна работа както вътре в Пар·
т .,та no усвеяванетс марксиз11а-
.,еничизма и запознав1не с аитуап
няте по1нт1ческ1 2а.а.а1:1и, изучава-
не Уста1а на Партиsта. nартаiiна-
та везятвка и метод1те на работа
на комунистите, така и rред тру·
вешяте се маси.

Партията бързо се вревръща в
rопома с"·'• с безспорно веяятя-
ческе вяивняе сред трудещите се
и народната интелигенция. В об-
щинските избори nрез 1920 годя-
на тя саечеява болшинството в
съвета и Банско става една от
нем ноrото комуни в България. Със
своята попитииа в интерес на
тру.11ещите се и особено с устано-
пяването на проrреснвно-подоходни-
те общински данъци КомунР.сти-
ческата 11,.apt,мsr Q't:.:..r пов„qе ге
утвърждава иатЪ партия, защита-
ваша широките народни маси.

През 1922 година, с помощта
на царската армия, в нашия кpail
се настани B!IPO и впесаедствяе
взе у„стие в девегсюнсния фа-
шистки преврат. Но партията в
нашия край \/10 указание на UK 11е

се противопостаuн на преврата,
запази неутралитет, въпрекм че
ТА беше единствената полнт11ческа
скпа, която внушаааше респект в
маке.(онсrата орrаниаация.

•

След като БНП възприе курс

РОМАНТИКА
Аз искам да напиша

днес
поема,

В КОЯТО да JIЯIDa
на новото време

стихът.
Да тръпнат във нея

крвпата
11а rOpJIRA
.в.емон,

обхОДИJ1 от полюс ДО полюс
светът.

33що е този хленч?
Jащо въздишат xopara
110 11якаква романтика

изстинала?
Романтиката е сега в моторите,

които пеят
по 11ебето синьо.

11 неразбра.,и тази пtсе11 горда,
наr?разпо

мръщите
ЧеЛJ

Тя носи вечна.та
човешка бодрост

ДУМИТЕ МУ СЕ ПРЕДАВАХ?
ОТ УСТА НА УСТА

(Очерк за дядо Пикола rолев)
uионен опит. комуннстнт? се
съвещават, с него за всю<а
.э,ншя. по

·

nсекв труден въ-
РDОС. Той не обича да ГОВО·
n, официатю, със строг no
nедителен глас. ие об>1чd да се
нu?'lara. Ще седне до чове1<а и
1<ротко ще "? разяс1ш неnо
знатото. Говори просто. pa:i
(11>а1ю. По-:?.1J1(Щнте · борци на
TG ген. Hpy?r Радонов. Слав-
J;? Вакююва н др. от негоса пс1абра.ТJ11. чрез при,1ернuт ншuота. основнш1 аакон
Н:'1 дна.,ентщщта - за ед1111-ството на 1ю.:шчсстnсннте н 1{ачестnеннте н:1:\1ененнн. От не?го те са узна.111 :1.1 пръn път,че рево.1юц11лта не свършна
съо завзе:'\1а11ето на nо.,нп1
чесн.ата в„1ас·r. а трябва дъд
re н vnop11тo да се раГiоти,
за да се nреустро11 нr,о,ю
:\НН<ата и съзнанието на хо-
рата. С '1НОГО търпение им
обяснява. че да nравиш съ-

1 лашенне с буржоазията е
cJiнo. а единен фронт с
вс11чюr прогресив1111. аttтифа
ШIICTKII сили - съвсем дРУ·
го. Ноrато трябва да убеди
човена в своята правда, той
11е пести .за това c11m-r. 1111то
вpei\te Затова номуннстите
го обi1чат. съветват 'се с не
ro. а най-:\1ладнтр стигат в
увлечението сн до там, че
подражават иа недостатъ1<а
;-.1v п? се облнча небрежно.

Tnn оъумяr а да убеди 11

11с.й-блнэ1н1те с11 хора да ста
Рат номуннстн. Братята :\1у
J\остаднн II Иван са. 11еrов11
б: 113Ки ПОl\tоlННИЦИ В партнr1
нат, работа. Пре? сс11те\lари
1923 година 1,остаднн заrн-
1.;,J ll31JЪ,'!JJ-IЛDЭЙIOI бofiJlit за-
nа,1;) Друrарната 11а Иван -
Зш1d, заедно с Мара Сt...дло
cna. постаnл 'началотй на ;нен
скn 1(0:'l1у1-шстнческо дружество. Двете ?·швват и ?3на:\1ето

иа партийната орrаннзацнл.
!l,1айната. макар н възрас·тна,
r;oмara о партнiiната работа

Скромен. свит, небрежно
о(лечен, 11„ rолев не nµавн
113 повърхностния .?:ювек осо
бе11n впсчатле111tе. Зa1vna о
1·с днните на най-черната не-
:\Ютил -властта се успоколв?1.
че той се с уплаш1-1:1 01 no-
rpO:\Jитe. nоу:\шсл е, отказал
се е от 'комуннз,1а. н с:ннрс
но си rледа учн:шщето и ра
t'ir·тйтя 11а нивата. А нсъщ
ност тuii се ('казва отт,чен
конспнратор. Уме.?о изnолз:;
ва всичнн въ:з,южни фор,111,
:..а да вдъхне 11 11а деца. 11

1,:1 яъ1растн11 вяра В Ш)·СВС'Г
лото. no сnравед.111вото ''Т!'Jе.

В часоuете по вероу•1е1-111е
тr,ii нзnо.qзува бнб.1<'1\ските
поитчи. съветва учениците
да бъдат че:1 нн II дружни,
да си помагат прн нужда, да
се обичат като братя, защо-

Аз виж дам в бъдещето тези
орп1ци

да пръскат
дъжд

от семена.
И в песните .им,

рукнали
отrоре,

да б,1нка
труд

и свобода.
Аз виждам как

препитат
над моретата,

висоно над екваторния пек,
арелктат над зелените полета
н над арктическия снеr.
Тов• е нов1та романтика,

KOITO
се ражда
и добив? своя п.,ът.
11 въп.1оте11а

в са110.11етно
ято,

обхожда днес
от ирад

до кpail
светът.

те: .,няма л11 в една ,.:':Ьща
мир и раз.бнрателство, няма
„ щастие". Ло време на Со
болевата аиция той ,·ш е не
; трален. Са"о щ? иаnо)11111
„случаr1110" за турско . роб
ство за rоце ,, Даме, ' за
v.тrнден. 1\якой. го заlшта
за съветсното nредлож?не.
Ton каше т.rхо и за?щс.:?,ено.
,е лредложеннето е РВ.!{УШ·
но II трябва да се поднрепи.
Ду?щте му се предават от
уста на уста. Тана рече, де-
по !{оле. а той не хвър.111
nvщ1те си на вятъра. И· под
nнсите под предложеu?:сто
за мирен договор със СССР
се уветtчаоат.

Популярната банка. из ко
ято той Р ръкоnодите,q, е
l<'Репост на нелегалната Ко·
:-.1ун11стичесн:а парtнл _ f\()1•ато
Р:lлн:1й в Ба.1ка1-1а първата
гартнза:IСJ\а чета. тнхнят.
кротъ1< дедо Коле не веднаж
носн храна на парtизан11те.
снабдява ги със сведе1шл.
п шотява някои от тях в
плевнята си.

1944 година, 9 сеnте?шрн.
Лесни, цветя, радост, rroueдa•

На общоrрадскн '1н,;инг
нарад:ы избирц Аедо 1,о.,е
за кмет на града. T<,ii е все
така добър, откровен, сърде
чен с хората, накто nо·рано.

(Продъл>1<ава на стр. 3)



ТЕ ПЪРВИ ХВЪРЛИХА
.

СЕМЕНАТА
До 1912 г. нашият <рзi, е 611.1

под тежко турско робство За "О
циа.шстнческа пропагэнда през
този период но може да се гово

ри. Едниициге. носители на соцна
лисгически 11,1.ен, още не са ги
изявявали, поради това, че 11а-
циоиалноосвобоцитвлши-, борби са
по-тввяэи под свое подчинение
всички ос ra11a,111 въпроси.

След освобожцениего от тур-
ско робство през 1912 година по-
ложеннето много бързо се про
меня.

Поради леко .нслието и късо-
гледството на българската бур-

жоазия II цар Ферлинанц пора.
ди водената от тях противонароц
на политиса, България беше -по
летяна ог втора национална ка-
тастрофа. ·

Изтерзаните от глад и стvд пой
[ницн се завърнаха no домовете
си, за да г11 намерят празни, а
жените, децата, майките и ба-

uште - гладни II голи, Сгопал
ската разруха беше пълна, а за
нашия току-що освободен край- катастрофална. Земята бе бедна
11 слабодохоцна. Нямаше къде
аа се работи. нямаше приход»
и средства за иай-иа тежвщи

нуждн.
Мъе; бушуваше в гърлите на

тези нэтерзани хора. В11дя се. че
дезертьорството II единичипге
прояви ца непоцчиненпе не ще

бъдат желан резултат
На фронта. а II сега те сдуша-

ха и жадно поглъшаха словата
на агигагори от БРСДП (т. с.).

конто сочеха виновниците за
войната, виновнипите 3.) икономи

ческата неправда и пътя за !В-
бавление 11а трудещите се о, е с-
сплогапия На душпге им сга-
ваше по-леко, когато далече от

североизток долигаха rведсн11я.
че обединените усшшя на ра-
ботницн и селяни са пож11на1111

победа - свалили са господство
то на омразнат а буржоазия и са
създали първото социали-тичес-
ко отечество на работниците 11

селяннге.
В тази благодатна почва на из

мъчените труженици хвърлянн.
те семена от учигел.пе-социалнс-

ти Никола Голев II Илия То-
шев дадоха богат плод. Следва

един период от предварителна
органнвационна работа межпу
съ11деАн11ц11, който скоро завър
шва.

На 7 111ое,шр11 1918 година в

кръчмата 11а Костадин Н. Скаб- Броят 11а партийните членове се е
рин се -ъёира една эначигеяна увсаичаваа най-много до 70 човека,
група. която взема решение за 110 скоро партийната организациясъздаване на организация 11а става притегателна rила. НейнатаБРСДП ( т. 0.) в Банско II туря яума се слуша от все повече хо-

11а11а„10 на оганизирана партийна ра, J\\акар че о Банско са били 11з
дейност. градени буржоазни партии, 'като

Ин1щ11аторн ша образуването Широкосоциалистическа+а, Демо-
на партийиата организация са 611 кратичесната. Либералната. които

n11 Никола Голев, Илия Тошев и са били толерирани от вла-тта
Костаднн Скабрин Освен нзброе последните не са 11амер11.011 масо-

1111те членове учредители са 611- ва опора сред населението. Само
ли следните лица: Костадин Д. една друга партия е намерила из
Колчаrов, Ива11 Д Колчагов вестна по-масова опора сред на-

Димитър Бараков,
·

Мана.а то·. селението - това е БЗНС. Но та
цев, Георги Хаджигеоргиев, Кос. зя партия. 11е можейки да даде

таднн Г. Обецанов (Петело), реки отговори ва наболелите въп
Ива11 Н. Скабрин, Костадин Д. роен. о-тава с второстепенно зна

Кушлев (Кавако}, Тодор 1-1. Дра че1111е II вл11я1111е, макар II да е
госинов, Метод11 Хаджнпопов, (Ка властвуваща партия.

царов), Д11,1111ър Бакалов (Чир, Агитаторите на БРСДП (т. с.)
панлията), Никола Ввзюв. Дими- (която партия от м. ,iail 1919 го-
тър Ив Нусторов, Георги Ив. д1111а ге преименува в БКП (т. с.)
Тренчов (Дуото), Лазар Д. Рахов, са били, винаги сред народа -
Метод11 Т. Драгосинов, Лазар Т. no кръчми II работилници. 11а по-
Чакъров, Косталин д. П1щ1111 (Бин пето II в ,·ората, по празненства 11

даро), Георги М. Глушков (Кача- махленски сборове. Напсякъде.
мврков), Георги Ив Терзиев където мъка е тежала 11а -ърца-

(Машала1:а), Димитър К. Котир- 1 а на иатерзания народ. са се
<OD, Димитър Душш. Петър Т. разнасяли напътсгвуващите думи

Мутафч11ев. Метод11 Цв. Ко.1•1а- на БКП (т с.) .
гов II Георги К. 1'1овю111. Последователите на партията 11

Първото партийно ръковод. тези, които са слушали 11еi1101я

ство е било в състав: гекретар- глас, са се увеличавали непре-
Костадин I!. Скабр1111. членове: къснат о. Това става в11д110 от про
Никола Голев, И,111я 'Гошев, Ма- ведените през 1919 r. избори за
ноил Тодео, Костадш? Ко.?,чагов, народни nредст-ав11тет1 1i?pooe

Д11м11тър Бара?<ов II Метод11 Xa.i- деннте през 1920 год1111а нзбо-
жнпопов (Кацаров). рн за обощшск11 11 окръж1111 народ

Следващ11 поред партнrшн се·
11 съвети За 01,ръжен съветшш

<ретарн са 6111111: Благо Анге.111- 11 •

111111. Днш,тър Бараков, за кратко е избран Костад1111 Скабр1111. а за
вре?е <ато заместннщ1 са б?1т1 общ11нсюi съветю1щ1 „а нзбра1111:

Иван Г. Голев II Влад11м11р Сед- Димитър Бара юв. Костад1111 Код-
лоев. Пос.1еде11 napтll("H секрета_µ чагов, Лазар Кал11стр1111, Ма110-в б,·р1111те д1111 11.J. Септемвр1111- ?
ското nъста1111е 1923 година е II.a Тодев. Методн 1,аuаров. Н11<0

бнд Никола Снрлещов. да Голев, Ит1я Тошев. Алекса11-
Разб11раi1ю1 добре ленинското дър Рабаджиев, Никола С'1рле- цата на макеJ(онrката орrаннза·

у1<азан11е за ос?1гурява11е опора щов II Иван 1-1. Продш111ч11н. кой цня. Заздравяват училищното де-
сред ?:нснrе. парт11йната орга1111• то впоследствие е снет II нзклю- ло и строго сnазва1 закона за

за1:11я на БРСДП (т. с.) орга111ш1- ,,сн 01 партията. _ безплатно задълж11телно образо·
ра rекшщ и подеJ!ения сред же- Бо.JJщ?шството or общнн,..юtте ва,ше, 11а подрас1ващнте до 14-ro

1111те, г..?авнн дсятелкн на ко1110 вса u11.1н Ша11.1 К. Колчаrова II съветн11ц11.., са членове на БКП (т. дншна възраст II други. резул-
За.хар1111а Го.,ева. секция феn""'-"·) Об?mма.-а в-Баt?ско става ко- тат lна тази добре оuмнс.аяна.

r,•падrж,пе. 11зт-ък1шт11 1теиове на му11а н първият кмет iia тази <о- планувана н провеждана по.111111-
коята са б11т1 Лазар Ив. Попсте- д ка партийната орга1111зац11я пр11в-фанов. Вдад<""'Р Седлоев, Ннко- М)•на е нмитър Бараков.
:ш Ковачев, f-lи <ола Снрлещоо, J\1акар и оскъднн, документите лнча KЪ!wl себе си, възпитава It разпо.,юженне на партията II но.

Мс1од11 Цн. Колчагоо 11 8 по- 01 тези годиш? хвърлят ярка свет ръ,ювод1r трудещите се към още вата одаст, а у враговете на ре-
треСi11телна коопер.1.ц11я „Освобож- л?ша върху нконом??ческата, по- nо.rолемн победи. золюцията личи шшса на же.1а-
де1111е", акт11ве11 деятел на която лнти•,еската II просnетната дeii- Тяхна нзява бе участието на 1111е за съпротива. а след разrро-
е бнл Благо Анrел1н11ш н други. банскатш 8 Сеnте?шрнi?ското ·l'ia на В'Ъ"Танисто - л11nса на ot110,-, на първата общ1111ска <O'Jj·

на. Осъществено е прогресивно въета1111е в 19? год?ша. Учас1111J-

пор.оход110 облагане, като населе- uи в преnземан-е1'0 на казармата в
Нliето е разделено на 5 катсго. гр. Разлог са б11л11: Ннкода Го-
р1111, приемат се ,наредби за опаз- лев. Илня Тошев. Асен М,1аде-

11ов, Костад1111 3. Кодчагов. Ми-
хаил К. Кошоев, М11ха11.1 Д. Мо.,е

ров. Никола К. Снрлещов. Коста
д1111 П. Лалев, Костад1111 Н. Скаб
рш1, Костад1111 Г. Обецаноа (П?-

Дцо Нккоп& rо.,ев

оа11е имота на сощ1ал1ю слаб1tте
граждани от пооеrа1елствата 11

11аруше1111ята на rьргооцн·мароде.
ри, Утвърж?iiват връзки с демо·
1<рат1111ннте сшш о града н леви-

llflo 1 .... j f'
'•)':1',:д; ?. ' ...... , .. ! .

Факсими?е на чпенската карта на Костадин А!ехомнАски.

тело), Лазар 11опстефано&
Иван Н. Кол•1агов. Кост.1д11н д.

Кол•1агов, Димнтър И11. Нусторо&
Благо А11rед11ш1н, Метод11 Lu
Кою,агов, Ма11011., Тодев II В.,з·

днмнр Сед.,оев.
В Банско къ,1 ;·сnс;н,е въ„та

шщн м11оrо бързо се nр11tъед11а1·
JJaт маса хора. постаонли се на

крито желание за отмъщение.
В тези години 11а успехи. въJ

ход II погром на БКП (т. с.) се в?

пита бойко революционно noкo11e-

(11te, което nо-къ?но с геро11?
си дела доказа как се с11уж11 irt

партията. на кдасата. 11 11а отрJ
дс1111я бъ.r?гарrки народ.

Драrосян Г. РАДОНОВ

ДУМИТЕ МУ СЕ ПРЕДАВАХА
ОТ УСТА НА УСТА
iПродълщение от стр. 1)
Счн,а, че за 1<О)1уннста е
ш простено да л?11тиi!ствува,
да лъже, да се възгордява.
на събранията го избират
вннаги в деловия пре?ид11у?1.
Но 1<огато трябва да застане
Т&М, той стои ПдЪТНО смръ-
щил вежди. r,риведеи, c,iy-
тt н от това, както му се
струпа. незаслужено уваже-
ние. Мнаго по-леко му е на
vабота. на полето. От младн
,iн no последните години на
жнnота сн, той оби(Jа полс1t:1
та работа. Гледа добиn1<а,
ОРе. сее, жъне. Често учени
uите са го виждал.и ;.а.и оли-
за в 1слас, а по палтото и
каскета му стърt1ат сламни- сдагал е, преди да доiiде.
храна на добитъка. И това
той прави съвсем 11е от скъ
nер1111чсствоl

То!\ е съвсем сам, НЯ)1а?-

семейство. В труда удавя
мъ1<ата по самотния жнеот.
?а да 11э го смаже тя. А про
изведеното - който има нуш:
д.а, 11е1<а вземе! Труцно мо·
же да се на,?ерн бед,ю се·
?:ейство в Банско, на кое1·0
да не е помогнал, отделяйки
от заm,ка с11.

Ногато накрая ляга тежко
болен. хората. дошли да го
RИПят. са смутени: тqй лежи
R старата, окадена къща
кval! пуш11ивото кюмбе. Hparr
?,его е същата ,бедна rюкъ
шина. стояла там II преди
9. IX. 1944 година. Не е
1•зползувал служебното сн
положение д, се обзаведе
noбne. да се облече хубаво
8 Р раздавал почти цялата
си заплата на нуждаещите
се.- господи, той е светец_ прос_,,лзени мъдвят нзбож
ннте стари ж?ни.

''
__ Истински комунист, .1..,

тинс,ш човек - 1,азват цt'
,арнте му.

депо Hone няма семейст·
во. Но в тези тежки дни пр11

него. R болницата, идва голя
м<>то народно семейство.
ni•aй него са пр11стнгнал11
бойните му. другари. Идваr
майttи. на кОf'ТО нян01·а е nJ

r,,оrнал да изучат децата. cii
раци подкрепяни от него 411'

теш:ък час, невръстни деч"
11? доведени от майките с?
да· видят .добрия дt'по Ко-
ле". Всеки е взед какво1'>
1<ма, да го почерпи и зарад-
ва. Лицето му е ведrо. прн·
Е<.тлнво. Нищо, че смър1-rэ
е набл11зо. Toi! се радва. че
семето, ,юето е пося.а в д,
ынте на банскалии 11ред11 гО

Dннн. е живо. \1нож11 се 11

дава пдод.

М11тка ТОМОВА



(Продължава от стр. 1)
,ата партия в Разло111ио, Банска-
та партиRна органваацвя взема
наА-дей10 участие. За превземане
казармата и полнцеRския участък
в Разлоr комунистите от Банско
участвуваха с евреяеяешпе 1м
количество бойци - един отряд
от 20 души

f ептемвр1йското въстание в Раз
JOit/KO беше триумф па социалис-
тическата ревопюция. 31 евяа нощ
б,ха превзети казармата и пеав-
цейският учасn.и, аресгувавв бна
офицерите, установена бе работ-
ввчесве-ееяека власт в вялата
ОИОАНЯ

Но радостта па трудещите се
ue трая въвге. Въставието се ока
за изолирано. Сьгвасно предвари-
телвата уrовориа Горноажумаl!ска
и Невроиопсна околии не въстава-
ха. Не успя въстанието и в други
краиша ва страната, което давг-
ше ВЪЗМО\1/НОСТ •• фаШНС1 ката
вваег да струпа сили и ro разrро
ми. ВА1РО събра сипи от петрвч-
ко, Неврокопско, Са. Врачио и
друrце и насочи иъм Разпо111ио
х;.1я1и свои въоръжени члеяове.

Прп това положение ръковод-
ството на въстанието чрез секре-
таря 11а БКП в Банско Никола
Снр.1ешов влиза във връзка с де-
мокр11ачнGто крило на ВМРО за
n. еrовори за ёеакръввете ликви-
диране въстанието и предаване
оръжието на тях.

Сеп1емв)иАското въстание не
усоя, но то изкопа дълбока про-
паст между фашистката вваст и
фашистката ВМРО, от една стра-
на, и народа и вснчяв честни хо-
ра or окелвята - от друга. запа-
леният от СептемврнА(кото въсга-
нае егьв тлееше и топлеше сър-
цата на отрудените хора.

8 целая окръг настъпи страшно
време на двеен фашистки гервр.
През 1924 rодяна македонските
фашисти е псасщта на _царската
арввя ликвидираха nроrресивното
кр11J10 в македонската орrаиизация.
Убиха и Георги Ковачев, Алексан-
дър БуАиов • др. Избити бяха
вагъкватв иомунистнчески ръкево-
д1те1и. Краят се uокри с беснпvи
и ма?вв rробпици. Фвшист еата
ВМРО установи своето безразсъд-
но кърваво гееводстве.

В целия Петрички окръг бяха
ответа всички демократични права
на народа. Разтурени бяаа всички
партии, включително и буржоазии-
те. Всичко честно в прогресивно
беше оодложеио на нечувано ге-
яевяе и безцеремонно физическо
изтребление.

Но комунистите като Никола Го
лев, Методи Кацаров и друrи не
сведоха глави, не к1юмн,ха и под
вай-рааавчв« форми работеха сред
пе-аяадите, поддържаха и разиал
ваха сеnтемвриl!сива огъв, И ио-
rато през 193 I годява свявввят
скн на народа в Разпожио Никола
Dарапунов възстанови оартиА11ата
ергаввваяяя в Разлог, изrради
ОК на БКП, един от осневатеавте
на партияrа в Банско - Аlетодн
Кацаров, веднага установи връзка
с неrо. ТоА представляваше кому-
вястяге от Баисио на невегалната
партиАuа коРференцня в местност-
та .Изворите• през uролетта на
1932 rоднна.

Под влиявието на по-възрастни-
те комунисти в Банско беше вече
израснало ново поколение проrре
сивни младежи, което въпреки
нечупания по своата свирепост
терор все повече укрепваше и на-
мираше форми на проява.:: Прове-
ден бе с rолям успех боАиот на
фашистката маиедонска младежка
орrанвзацва.

nn\.f('IIIHHfK ?ЯRРЖТJЯII

cnaвno ПЕТДЕСfТИВЕТИЕ
На 1 маi! 1932 година комсо-

молците MaxaJUJ Ковачев, Драrан
Радонов и Крум Радонов развръс-
вата в Банско позиви и лозунrи,
вапечатени от примитивна печатни
ц 1 на Окръжни» неивтеъ на пар-
тията. Това вбеси ръководството
на фашистката ВМРО, защото по-
казваше, че в Разпожмо има вече
орrанизирана сипа, че е жива БКП.
Извършени бЯ!а арести, нанесени
побонща над арестувавяге мпаде-
111н Готвеше се кървава разправа
над яваднте учители Крум Радо-
нов и Михаил Ковачев. Но реши-
телното застъпничество на народа
rн спаси.

Окръжният комитет на партия-
та орrанизира и известния протест
на 26-те учители от Разпо111ко
срещу безчвнс1в3т1 на фашистка-
та В!1РО, иоАто беше подписан от
9 учители от Банско. Те бяха съ-
дени от ВМРО и за да се спасят
от страшните наказанвя, бяха
принудени да нзбяrат от окръга,

ннще по-нататък не можеше да
попречи на съществуването на ве-
легална орrанизациа на БКП. След
провала през 1933 ro.iiинa и попа-
дането па Никола Парапунов в не
геввге друrарв в затвора, извест-
ният партвеи функционер Георrи
Аврамов - тоrава яесввчей в
Разлог, през 1934-1938 г. отно-
во изrрадв партията. В Банско
отново органавацвовве се оформи
партвАната органвэацвя, Отначало
в нея вавэаяа: Никола Голее, Ма-
нонл Тодев, Александър Пяцнн,
!!овче Н Колчагов и Крум Радо-
нов, а след това се включиха и
друrв друrарн.

ПослеАва врввальт през I 935
rодвва, но блаrодареuве стойност-
та на Иван Козарев партийната
орrаявзация в Банско не беше раз
крита я засегната.

Поради условната ва невегая-
вест, без особено да се разраства,
партийната оргавивацвя в Бавено
се опря на шнрок актив от сьвяш
леници и честни безпарn?Авв хора.
Прове111даАии новня двввтревскв
курс на партията, та орrаввзвра-
ше борбите на трудещите re за
защита на техивте интереси и
здраво се свърза с масите. Такв
ва келектввв 1rато дърведевскага
кооперация .Изгрев• и .11р. се оре
върнаха в крепост па нашата nap
тни през целия период на борбата.
Такава масова орrанизация като
Популярната банка, в която чвеву-
ваха K'LM I 000 човека, даваше
въавежвост за раздвижване пове-
че хора, за по-масова прояви. Въ-
преки беснеевето па фашвсгката
вавст и вествата реакция, през
време па ежегевввге изборни нам
паивн и чествания на междуиарод
няя кооперативен ден, се вревеж-
даше васевв-появтическа работа с
трудещите се.

Партвяга отново варастна като
най-вавятелпа политическа си та,
невидима, uеулl'Jввма сила, която
ръководи борбите на народа. Въ-
преки аввввхяге, арестите, глоби-
те и побоящата, трудещите се
следв1ха партиата, вапьлняваха
нейнвте указания. Народът оксн-
чатrлно се отдели от фашистката
власт и нейните поддържанаци.

Комсомолът също ВМ3Ше го-
лямо влияние сред трудещата се
младеж и учащите се. Поло111ител-
во влияние за укрепване партиl!-
ната и 1'Оисоиолска орrанизации

Собо11евата · акциА
През /940 година Сметени-ят съюз предложи на бь.агар-

ското яонархо-фатистко пра
вителство да се сключи пакт
за ненападение. Прагител-
ството 'на цар Борис отхвьр-
.ли првдложението, но Партия
та на бълzарските комунисти
•эе рtщение да с&бере под-
писи orn народа, за да се склю
чи пакт за нtна11адение.

Тога ре,иение на ЦК беше
саедено по окJпзи. ffe помнн
кofl .мие11 беше, но зна?,1. •1е
от Окrъжния комитет беше
изпратен другарят Дончо Ли-
сиl!ски, а от Ш( дш!де ffuкo.ia
Вап«аро• да U-'tnYACupa рабо-тата. д•амата друzари заедко
с тоzагащния zрадски нo.1lu.тет 110 БКП се с&брахме •nдtгнята на Манои..с Тоде,, за

през
да обс•ди.., •&проса как да се
дellcm•yвa, за да се с&берат
по,ече подписи от народа, коато обичаще .Дядо И•ан·, Toza
ва народът споменаваше тогаиме .ДядtJ Иван• като свещено
и.ие. mr,Q като са.мо от та.н
О'tакваше спасение. Дt1амата
другари. които соедохп mo•a
реиlение. заминаха из око.лия.та да го соедат и по други
ce.1.uщ'l.

Градсю,ят ко.,штет на БКП
тогаоа разпредели работата
на по-широк кръz dругар11, за
да .ноже • кратм срок да
сьбере 11oдnucurne, и докато
полицията с? усети. акцията
да бъде про,едена. Тона и ста
на.

Aнmu6HO у•1астие 6 сибирането на подписите •зеха друга-

в Бавено оказа поетът-революцио-
нер Никола Ваnцаров, както със-
своето творчество, тава и с лич-
в-ото си участие в борбата. Под
иеrово пряко р1оково,цство в око-
••ята се проведе известната в
историята на нашата страна .со-
болева акция", като под обръще-
пиата с искане да се сключи пакт
за дру111ба и взаимва помощ със
СССР само за 2 дни се подписаха
772 баискалии. Изплашена от rо-
лемия успех на акцията в РаЗJ1ож
но, където са събрани над 5 000
подписа, фашистката uласт из1ър-
шва арести. Арестуван в дадев
под съд беше и Никола Вапцаров,
а след това· интерв•рав.

Тава уирепнала, с широки и
здрави връзки с народните маси,
Партията в яаш'ия ираА встъпи в
кай-трудния периОА на борбата
против фашизма и капитапизма -
въоръ111евата борба през 1941-
1942 rодииа.

Ra заседанието си в плевнята
на Маноил Тодев още през месец
февруари 194 I rодина ГК на Пар-
тията в Банско проявява своята
зрелост к въпреки указанията
Иван Козарев (който вече беше
минал в нелегалност) да се пре-
даде, BJe решение да поеме от-
говорността по оставането му в
нелеrалвост, въоръжи ro, устрои
го да зимува п къщатата на ком-
сомолците Милуш и Иван Вакан-
чнни и възложи на др. Алексан-
дър Пици11 да се rрнжи за неrо-
вото снабдявsие.

ПартвАната орrаннзаQИя направи
от Банско крепост на с1оздадения
партизански отря.11. и база за снаб
даването му. Ба11ско беше за'обк-
копено с пръстен от нелеrа.111и
квартири, които служеха не само
за връзва и престояпаnе по някол
ко дни в тях, но и в случай на
нужда - зазнмуваие на непеrал
ин друrари. · ,.i

Комсомолците в Банско орrани-
зираха първата база на партизан-
ския оrряд в местността .шнли-
rарнииа• и Пирин и впоследствие
с всички сипи помаrаха на отряда.

и нищо, нито арестите и I звер-
ските побояща в полицията, нито
заплахата със затвор и'ли разстрел
бяха в състоян1е да стреснат ко-
мунистите и комсомолците. Те не
трепваха и в наil-трудивте rо11и-
ни, иоrато хвrлернстиата армия
настъпваше дълбоко в съветска· те·
риrория, защото баха убедени •
иепобедамнте сили на Съветския
съюз, в нем111уемата му победа
над хитлер?стка Германия.

Настъпи.,иит обрат в хода на
Великата Отечествена война с.,ед
Сталивrра.11.сиата победа на Съвет-
ската ар12ия и по-нататъшното Q
неудържимо настъпление на Запад,
все повече укрепваше тази вяра в
целия народ н способствуваше за
разрастването на партизанското
д1и111евие. Авторитетът на партия-
та непрекъснато растеше. rк ·,ra
партияrа в Бавено даде орrа11и-
зиран характер на създаде11ото
още преди това единство на про-
rреснаните сили к през март I 944
rодана изrрадя ГН на ОФ, в кой-
то влязоха: Никола Голев, llван
Поптодоров и Борис Копчаrов.
Това беше едни от наА-де?ните

1940 rодина
рите Никола Голе•, МаноиА
Тоде•, Коце Лалео, И•ан Нол ·

чаzо• и А11ександор Пшjин.
Младежщпе бяха разпределе-
ни на групи, които де1!ству-
t1аха всяка поотделно. Отго-
•орни11и на групшпе бяха дру-t.арите Иган Ваканчин, Марко
Русков, Христо Радонов, Славка Ва"анова, Ми.лка Молероваи дру,и, които саършиха доб-
ра работа.

Събраха се 772 подписа, които се из11ратиха телеzрафически до цар Борис. Тог11ва ffu.
кола Ваrщаров zo арестувахакато орzанизатор на тазиакция и zo с&диха. С&д•т го
01tра6да. но zo интернираха вЗllпадна Бмzария за б месеца.

А•екrандър Л ПИЦИН

иомиrети 111 ОФ D Разпожко и
окръrа.

Героичната Съветска армия до-
несе на победните си криле осво-
бождението и на 11ашата родин1
от хитлеристка окупация и даде
разма, на ДеветосептемвриАсното
въпръже110 въстание. Смъкната бе
омразната царско-фашистка власт
и заменена с в,астта на Отечест-
вения фронт.

И след победата партиi!ната ор
rанизация в Банско е един от най-
добрите боеви оrрци на БКП. Из-
пъnн•ваАки указанията на ЦК, ТА
неотстъпно водеше трудещ ,те се
по пътя на изrра111да нето социали
??а и среща свонта 50-rодншнина
с rо?еми и всестран11и успехн.

Но комунистите и всички тру-
.11ещи се в rp Бавено не забра-
ввт, че борбата за победата нs
социа nизма, за създаване условия
за всестра11ен разцвет на uашия
край, за щастлив в заможен жи-
вот на трудещите се у 11ас е за-
почнала още преди 50 rодинв със
съэдаванfто на БНП, ч? па тазя

борба сз се били посветили и от-
дали себе си без остаn.и такива
друrзри като Никола Гопев, че втази борбз дадоха живота си та-
кива rвид11и свноnе на Банско:
Костадин Гопев, Благо Анrеливнн,
Методи Кацаров, Георги Мини.1
Копча rов, поетът - революционер
Нhкопа 81пцаров, Костадин Бара-
нов и Димитър Хаджитодоров, че
27 бяха арестувани и зверски
инквизирани от фашистката 11МРО,
по•ицията я жандармерията; 39
са интернира•и и изпращани в
лаrери, 5 в затвора; че всички
комунисти са \llRBtnH под посто,-
нен тормоз и cinacвocr от арести,
инквизиции. затвор JUJИ разстрел.
Затовi тру?щите се им са приз-
нзтепни и под ръководсtв010 •а
БКП отдават с радост вскчиR re си

-

сили, цялото сн сърце за процъф-
т,ването на нашата социалистиче-
ска Родина, за което се бориха а
страдаха две поколения комунисти
и иомсомо.щи в Банско.

Никола ACU предаде като щафета
вярата и любовта към Партията.
Години. наред тази щафета като фа-
кел - звезdа в моя живот ръководе-
rие всяка моя стъпка.

Ceta, когато из цялата Родина се
сбъдват проро•tеските стихове на моя
син, napmtuiнama прапда UAtnyлcrtpa
старческите AIU дни., иска ми се дъ,,1.-
боко да се поклоня nped ония, ко11то
преди толкова -zодини С'Ьздадоха в на-
шето роdно Банско, в самите , кути
на бъ,,1.zарщината, пър1ата napmuii.н.a
орга}IUзация. Те бяха най-достойните,
най-прозорливите и първи бяха виdели
истината.

Иска Аtи се da пожелая тази исти-
на да блесне във всеки доАL, в целия
свят и да нacma(U! жаdуваният от
всички хора мир на земята.

Ел. ВАnЦАРОВА



6АНСКО ОСЪМНА ПРАЗНИЧНО
Септември се : задаваше о-

пъп. буреносен, победоносен.
Партизанските действия през

последните дни на август о до-
лината 11а Р11пс ката река пад-
сказваха на всички, че е настъ-
пила промяна о съотвошението
на силиге. че се приближаваме
към деня на решителнага битка и
установяването на отечествено-
фронтовската в,ч,ст в нашата
Родина. Още неотшумели I ър-
межите 11 експлозиите от битката
при Коче риновската станция 11

Жабокрек, Риаопь-ривскнят пар-
тизански отряд прехвърли Рила
nлаян на и с е установи в полите
на П11р1111 на тервторияга на
Разл ожки я партиааиски отряд
.Ннкола Парапунов",

Куриерите 11 явките за една
нощ оповестиха з.t пресгигането
ва сборния отряд 11 на другия
дев представители на ком;щд?-
ванетQ-ftа-РаЭЛОЖкИя riартизан-

;.ки отряд се явихме Jl.t среща
_,,-, за уговаряне по-нататьшниге

съвместни всяствия на двата
отряда.

Решенията чс р· асха пс-на-
татъ шните действия, насочени
към разгромяванею на враже-
ските с, ли, съсгояши се от
яногокрагно пре еъэхожваши 1111

no чистен състав II въоръжение
жандарм ерия, n< лиция, царска
войска и эавоюваьею на свобод-
на тери торни от васелсии ме-
ста.

Отново полетяха във вси11!<11
посоки на Раваожката котлови-
на енгу сиаэирани крэ-л.ли курие-
ри. Нощите се преьърна "J 11

подготвителни дни за предсгоя-
щите партиэ.пкки вое111111 дей-
стоия.

В тия хубави предпразнични
дни Банско кипеше, Денем 11

нощем нсяегални легални
раэувнавачи, оглелвачи и курие-
ри сновяха към града и от
града.

За оперативно и бързо вод- не
на полготвигелните работи дру-
жината , Н. Вапцаров • беше
равделена на три части. Четата,
състояша се от възрастни 11

болни другари, оставихме на
нашия базов бивак • Орлово
гнеэпо", кьде,о всички нами-
рахме час за спокойна nо1111вю1
и отмора. Втората чета напра-
тихме в Родопите за подготовка-
'та на този район за предстоя-
щите действия. И 'третата чета
остана в района на Банско, като
център, координиращ действияга
на цялата дружина и връвките ii
с другите поделения 11а Разлож-
кия партиаански отряд II Рило·
пиринския отрил.

При такава разстановка на
подготовнага, ние се установих-
ме в непосредствена близост по
Банско - .Белите чучуре-, От
туь: ние имахме възможност
непосредствено ,1 пряко да водим
наблюдение за движението в
Банско, към Банско и от Бан-
ско. Освен това ·• Белите чуt1у-
рс- беше много удобно кръ-стовнше за срещи на куриеритеот всички 11а11раме1111я.

В Банско се влизаше всякавечер. Щом с п ьнцето се накло-
неше над Предел, соколчегата,

обитаващи търнаклъка в началото
на .Белите I атишчя". изпращаха
с авърчение II песни партиааниге
на път. Весело беше да се тръг-
ва с песни 11а път А в това
време вече се слушаха изстрели
от Банско. Изпльшените жан-
дармеристи ?, полицаи започваха
да сгреляг още преви залез
слънце. за да сплашат жените 11

децага да се приберат в къщи, а
след. стъмване II те самите да се

пвамата се отправихме към дома
на баА Йо11•1е Попгодорсв. Тук.
посрещнати от жена му, ние до
полунощ ЧJ:'Хме емисиите на
всички рапиостанции. Всичко
подсказваше. че се намираме
пред решителни действия. поради
което аз реших да не напуска-
ме района на Банско, а да из·
11ра111м куриер до Трионската
поляна, където беше назначена
срешага.на четата з, 9-пt сеп-

uия за готовността на бойните
rpy1111,

Слънцето жареше през този
хубав ден и подклажпаже вът-
решния огън ьъм по-эързи дей-
ствия. Моето II на Перу негър-
пение растеше не с часове, а
с минути. Как беше възможно
прн такова положение да се
дочака идването на четата. А
сведенията говореха, че в по-
аицеяския участъкА всичко ще

1 О септември 19 14 год. Баб1 Елена Вапшревз и rpyn I б1нскаnии посрещат съветския летец Сгревцов

изпокрият и прелосгавят града
на нас. А нас ни чакаше много
работа. Легалняте партийни ра-
бо, ницн трябваше. да прецапат
информация за работата по под-
готовка га на комунисгите II ак-
тива на Отечествения фронт.
Мпздежите - 1-1ашите най-лобри
раауэнавачи, трябваше да преда-
дат информация за движението
през грапа, за състава на военното
полеление, разквартировано в
града, за пвижението на жан-
дармерията и много ?други све-
дения. Нашите ятаци II помагачи
се грижеха за прехраната на
партиэаниге.

Подготвигелните работи вървя-
ха към завършване Преди съ-
бирането на двете болни чети
следваше да отдадем съответни
раэпорежввния 11.1 деrалшпе на-
ши другари. За таза цел аз 11

. Перу (Санпре Смеларчин) рано
сутрииза на 8 септември се
установихме в царевицат а на
дядо Данката Хаажираеонов в
Рупчовсц. Сведс11няrа. които rю-
.11уt1авахме, говореха за скоро-
течното разuитне на революцион-
ната ситуация в цяла,а наша
страна, nорадн кое:о аз реших
да остане.\t до вечерта и 1юлу-
ч им /tОПЪЛНИТСЛlld информаш1я.
След среща с другари в мест-
ността •Свети п?тър ..

, нне

темврн, с поръ11е1111с тя мноrо
б 1,рзо да се прехвърли в 11е-
11осредстuс„а бт1зост no Бан-
ско. Ние се установнх,·е· в 11а-
рев1щата. в >1е11ос(fсдс1вена бли-
зост до къща1а на баn Йо11че
llоnтодорон, където още от зори
получихме съобщението за ус-
та,ювяване 11а ОФ в.,аст в Со-
фия. .

Време за rубе11с нямах,1с. Ние
можех.,,fе да разчиrа.\tС на с11.1нтс
на 11етите едва към края на де-
ня, а дотогава трябваше да се
дейсtвува. Вс1111ко можеше да се
очаква от озверената жандарме-
р11я. Освен тооа в Банско беше
разквартирувано голямо 1юделе-
н11е на 5·тн конен полк.

Ран6 сутр1111та на 9-т11 сеп-
тември на среща доnдоха др.
Борис Ванцаров II Драгос11н
Радонов, а nо-късво-Димитър
Рус,ов (Кундоро). Беше pe1ue110
всиt1ки комунисrн, ремо1ст1t ·

11

отечестоенофро11rоuц11 да бъдат
поставени 11а бойна нога. Да
се установи контрол над пол11-
uелсю1я учзсn.к и уч11тш1ето,
където беше военното поделе-
ние? Да се подrотв,1 заемането
на uластта със завземането на
11011ицеRсю1я участък и пощата.
Легалните другари много добре
се справиха със зада11ата и към
обяд цри нас постъш1 информа-

бъде добре, 110 С вое1111ото поде-
ление още нищо не може да се
наже за 11еговото nоведсш,е, ко·
мандирът е фаuшсткн на·
строен.

С.1ед обяд към 4 часа 11з11ра-
тих съобщение на местната боn-
на група да бъде готова за дел-
с1в 1с, тъА като няма да дочака-
ме ?tдRането на партизанск,tте
чеп1. Само око.110 30 минути по·
къс110 два11ата с Перу подтеr-
нахмс оръжието си и тръгнахме
по НЗА·КЪСИЯ път Кl,\f лоn?щеn-
ския участък. Още отдалече
забе.r?язахме, че нашите другари
са заели вс1rе определените 11м
места, коет,0 обезпечи олнзансто
ни в по111щеnск11н у11астък II не-
говото заемане без всяка.tъu
инццдснт. От тях дадох?1е на·
рсжданс да се эзсмс пощата и
изпратихме да пов11кат ко?rа11д11-
ра на воnсковото под.е.,еюtе n
11оп11uеnския у11асrък. С,,сд не?
продътк11телно време тоА се
яви, пр11дружен от наш11тс мест-
1111 др.уrарн, 11 едва при влиза-
нето в участъка разбра, че е
нонвоиран и доведен за среща
с нас. Изплашен II нез,шещ
какво да прави, след кратко
предупреждение, тоя тръrнз с
11ас към училището, където бs1ха
воnшщитс. По11ьт1ю, на пло1ш1да,
беше арсстуо;ш помощник-око-

лиnския полнцеАски на1rз11ник, до
шъл в Банско на ядене II n11ene. До
като ние стигнем до учн,,ището,
тук беше дощчала предателска ду
ш11ца да nредупред11 воnниците,
че те"tият командир е аресту-
ван от нас и че ние сме
тръ1·нали да арестуваме и тях.
Провокщията, разбира се, не
успя. Нне много бързо прис-
тигнахме на мястото. Пред воА-
ниците излязох с кратко слово
за смисъла и значението на
нашата борба II победа, като
nредупрещн, че вёякакоа съ-
протива е безсмис.11ена, тъn
като градът е завзет от партиэан
ския отряд. По·rоляма 11аст от
ооnниuите се от3оваха па моето.
искане да се наредят в редюште
на народните борш,. С това
по същество беше решен въп-
росът с обезвредяването на оф11-
ш1алшпс въоръжени с1tли
града.

Веднага след това , е заехме
с организирането на отбраната
срещу нападение отвън. Смесени
групи от боАци на местната чета
11 присъедщшпите се къ?, на..:
в0Аниц11 преградиха входовете
в Банско tткъм Разлоr, fiаня
и Добрннише. Вsехме мерки
срещу евентуални акц1111 нз ,1ко1прачепшuитс от ?шхаАлооис-
ткитс фа1ш1ст11. До настъпването
на нощта всичко беше 11зr1ъ-
лнсно съrт1с110 ·ИЗИСКВЗНИЯТЗ зз
обезле 1апане на успеха. По това
нреме вторияr куриер беше
прссрещна.1 партизанската 11ета
11 я доведе п Банско. За нас
все още не беше ясно 1юло-
же1111ето в Разлог, където бяха
съсредQТСtrенн 1·лавю1те с11.111 на
врага. Олит11те ы1 за оръзк.t ос-
таваха безуспешни. ..

Прн положен11е, iie бяхме вr11 е
голяма сила, рс11н1х.,,,с да отделим
две групи за завземането на Б::ш
11 Добр111111ще. Междувременно
от Разлог се обади баn Геор,·11
(Крум Радонов), ко11то съобщ11,
че в Разлог врагът също ТdКЗ е
капнтупиrал II впастта е в ръ-
цете на парт11за1111те. С .ед 10
минути ба'1 l?еоргн 11рнсrнr11а..
в Банс'<о II даде разrюреж-
дання за завзсманс10 на в11Jстrа

останалите 11асе.1с1ш места
or око:шята.

На JО-т11 cenre\tp11 сугр11нта
hанско осъмна сЛЪичсво, праз-
нично, с установена nл.?ст на
Оте•1ествен11я фронт. На състоя-
п11я се общоградски м11тю1r
беше 11збран първ11 ят кмет
на оrечсственофронтовската uласт
в Банско, която длъжност r10 ?
право пое дядо l<олс Голеu, ос-
нователят на местната пЗ рт11йна
орr:шнзаuия.

Иван РА ДОНОВ
бивш командар 11.1 чСТd .Н
Вапuаров• от Разпожкни 11а.1,-
т11з1нск11 отряд .Никола

Парапунов•

······················?····?··························
Медният звън на блаrозnуч

нитР. камбани в rp. Ванскu
,..?ного пъти '-., известявал 11.1

населението важни нсторичс
снн събн rня - Разложкотn
въстание от 1878 година,
Илш1де11с11ото въстание .,
н:юя год„ освобождаването
на Банско от осман?.:t,о роб·
ство при Балканскатн война·- 1912 година II Септем-
?р11f1сr.пrо въстание u L.923
година

9. JX. 1944 година. 'Гър
жестве1111лт зnън на камбан?•
т<;: наново известява на насе
мннето на града, че най-по
сле настъпила дългоочакаа-
1-'ата народна свобода. Наро-
дът ликува. Прегръщат се
и се целуват след дълга раз
дРла бащи II синове. майки
и дъщери, братя и (?Стри
Издигат се лозунги: .Смърт
i,;i фашнзма, свобода на на-
РОда1·, .Да жнвее нашата
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освободителка съветската ар
1\,НЯ„ И др.

Хвърлените семена II наше·
то далечно и близко pelll)ЛIO
1:1юнно минало от rакив.1 рс
волюционнн маяци като Оте,,
Паисиl! н Неофит Рилскн.
Хаnжн Ианднт Даrа?>_ад,ш 11

Раnон Тодев. Гоце Длчев 11

Яне Сандански. Христо Чер
нс,nеев. Але?сандър Буl!нов
11 симоон Молеров. Пеl!о
flворов, Никола Вапцаров.
Иыш Иозарев II Ирум Радо
нов II десетки техни знайни
" незиаl!нн последонатели
1,ай-nос.1е дадоха своя богат
плод - извоювана е народна
, а сво!Sода.

с настъпването на така

желаната свобода в rp. Б.:.н·
ско започват нови преобразо
вания. Започва нов живот f!a
РМС. Ortoлo завърналите се
ремсисти-партизани от ба ·1

кана и затв()рите започнат
да се присъ?диняват II буд-
111' и честни младежи от ра
6от11лн1щите, горски работни
ш1. nт труда11ите селск11 се-
?·е?с·гва. учен111щ. с·,·удеати,
11 по. Така II нашата люби·
"а .борчесна орга1111зация на
младежта - РМС. заnочвз
сLоето легално съществува·
hllP. Нелегалните форми 11

?·етопи на рзбота cera се за
менят с легални. Сбирките
в?че не te r,ровеждат неле
гглно по кюшетата, тавани-

НА ·ПАРТИЯТА
те. мес11л111щите. 11 по потай
нитР. I(Ътчетз в пазвите на
Пиоин. а се провеждат !:e-
re r.но в обширния клуб на
РМС. Нелегалният ниднви-
.r.vален метод на работа се·
r:1 С<> заменя с масово-поли
тическа работа сред младе-
)J<Та.

Започна ОтеJ1естве11ата
nrйна. в която II нашият на-
оод трлбваще да даде своя
nоинос за доуб11ва11сто на фа
wнсткия звяр. Тону-що запо
ч1.ала да се масов11з?-1ра.
ремсовата оrганнзация в rp.
Банско пое изпълнението на
vздигнатите от партията ло·
?·унги: .Всичко за фронта!",
.Всичко за победата!". Една

част от наl!-добрнте младе-
жи-ремсисти и симпатизанти
11,1 народната власт се запи
саха доброволци в гвардРй·
ската дружина в rp. Разлог.
Тези. конто бяха м11наJ111 во
Аннn обучение, зам1111аха зн
Фоонта. а останалите се сл,1х
11,е с 39·тн r,ехотен nо.'1к н
ro. Неврокоп и заминахме в
t•аnравлеиие н? .ръцката
1 раница за пресичане опити
те на най-различни поли-
тически и криминални бан
"' ти. коиrо преминаваха гра
f{ИUaт;i и тормозеха местно·
то население. През това вре
ме ремсовата орrаннза·1Иfт в
гр. Банско проведе ·ред1щ,





През 1933 година прогресив-
ни ваиая.чии заиислят да се ос„
нове занаятчийска кооперацияв
гр. Банско. Организатор на то·
ва сдружение става дЯдо Гли-
rop Тренчев с неговите синове
Димитър Гл, Тренчов, Георги
Гл I ренчов II Александър Гл,
Тренчов. Дядо Глигор предла-
га своята работилница и „ел.
ница II необходимия район за
работа, където ва се раавива
кооперацията. На 21. ч. 1933 го
.дина no инниватива, на това про
грссивио семейство и привле-
чените още други трима про-
гресивни занаятчии се решава
да се основе аанаятчийска про-
ивводителна кооперация „Из·
грев • с ограничена отговорност
1:10 (евно към десет). Коопера-
цията започва своята проиввод-
ствена дейност с осем члена·
ве и отдели: стругарски, бъчвар-
ски и капаро-железарски. Така
кооперацията эапочнала да се
развива добре и с всяка изми-
ната година j нейните редици
се увсличавааи с прогресивни
занаятчии, нарабстваната про-
дукuия била на високо качестве-
но ниво и търсена по целия
вътрешен пазар на нашата
страна. Това благоприятно раз-
витие на кооперацията не се
харесвало много на местната
фашистка власт, която третирала
членовете II търсела удобен мо-
мен r„ да закрие· това прогресив
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ната работна заплата на коо-
ператорите, подобриха се бито-
вите условия на работните ме-
ста, които са светли и уютни,
отговарящи на съвременните

но сдружение. През юни 1936
година агепги на фашистката
власт запалват кооперацията, но то
ва не слоыява духа на тези силни
прогресивни другари, конто бър-
зо възстановяват нанесените ще-
ти и още по-упорито работят за
превъзмогването на кооперация-
та, по разширяването на ней·
пата яепност. През време 11а

нелегалната борба на партията,
особено с вероломното нападе-
ние на фашистка Германия над
СССР, с призива на партията за
въоръжена борба, кооперация-
та става материална база на
партизанското движение, като
снабдява партизаните с брашно
11 вруги хранителни продукти,
поправя оръжието на партиза-
ните. Най-активни ятаци стана-
ли някои от основателите на
нооперааията като Георги Г.'1.
Тренчев, Александър Гл. Тре11-
ч, в и Иван Б. Калайажнев,
които опрелеляг срещи на пар-
тизаните и явки с други пар-
тиваии и яташ-, иалагайки мно-
го пъти живота с11 на опас-
ност, В знак на благодарност
партизаните напекаи коопера-
цията .?крайна•.

За активна боNа срешу фа-
шистката власт били интерни-
рани Александър Г. Тренчов 11

Димитър Н. Родян, а Георги Г.
Тренчов и Димитър Г. Тренчев -
подаагани на тежки инквивииин
от фашистката власт. Коопера-
торите Милет Скабрии " Иван
Мутафчиев стават партизани. Об-
разувана е 11 младежка рем-
сова група при кооперацията,
която води подривна дейност
срещу фашистката власт. Съ-
щата е разкрита и подложена
на най-тежки ИНКВИЗНUltИ в око-
лийското управление на поли-
цията в rp. Разлог. Но пътят на
тези смели кооператори е оза-
рен с победата на Девети сеп-
тември 1944 год. Кооперацията
тръгна no нов социалистически
път на развитие. Непосрелсгве-
но след Девети септември в коо
nерацията е изградена ППО,
която съвместно с УС разгръща
своите творчески сили за раз-
ширяване цейността на услу-
гите. Местата 11а дядо Глиrор
Тренчов стават тесни за раз-
витието на кооперацията и през
1947 год. е закупено ново „я.
сто, собственост 11а nдо Зарче

ивиснвания, взети са всички 11е-

Ушев, където II в настоящия обхолими мерни за предпазване-
момент СС' намират всички дър- то на кооператорите от злопо-
воделски отдели. .

.оуки, ППО ЛОЛЗГа' системни
В кооперанияга момента грижи no подобряване поли-

работят 2.3 отдела с общ чис- тическата просвета на своите

?J?;?c;:: е ???·;;: вси::?но;?: кооператори и много други ме-

луги на гражданството. Укреп- роприятия в интерес на пронв-
на и нейното финансово съ водствения колектив, което ук-
стоянне, като о момента раз· репи още повече връзките 11а
полага с основни средства ППО с безпартийните.
26() 800 лв., основни фондове -
250 166 лв. и оборотни сред Пред славната юбилейна 25-
ства - 129 000 лв, Cera, когато годишнина от победата на со-

?? на?::?:че?1!:д т:?б:?и/ол:; цналистическата революция в

градската партийна организация нашата страна производствен нят
и цялата общественост 11а гра- колектив под ръководството 11а

да - чествуване на 50-годнш- ППО се присъединява към об-
нината от основаването на щия призив на всички промиш-градската партийна организация
под ръководството на ППО, лени предприятия за предсроч
проиавовсгвеният колектив на но изпълнение на проиэвовстве-
Тl !К .Изгрев• ше поднесе ве- ния план no всички покавагеан.
нец от трудови дела, Годиш- Гаранция за това е, че комуни„вият план за II месеца ще бъ-
де преизпълнен със I00.5 на стите свято лазят и умножават
сто, а годишният план за печал- революционните традиции 11а

бата е преиапьлнен за 10 м. кооперацияга.
със If' I на сто. Наред с тези
успехи увеличава се и сред- Георги РОШКОВ

В ПЪРВИ-ТЕ

ГОДИНИ

СЛЕД
ПОБЕДАТА

След завоюване властта на 9
септември I944 година пред
п артийната организация I Бан-
ско предстоеше оснввна задача-
укрепване на народната власт.
Ние, ноыунистнге, нямахме то·
rава 11111-:ак1,в опит за управле-
вие на сложната държавна ма-
щвна, ?11а ръководство на народно
то стопанство, ръководство на про
света, култура, образование 11

пр, Трябваше да се просвеща-
ват комунистите, млавежиге и
широките народни маси в уче-
нието за социаливъи, комуни-
зъм, 1.а се пропагандира учени-
ето на марксиэма-аенивиэма. Не
обходимо бе да се подготвят
кадри за бъдещото социалисти-
ческо строителство.

Но колкото и АЗ бяха сложни
тия проблеми, ГК на партията
се зае с ентусиазъм да ги ре-
шава. Радостта от победата над
фашизма ви вдъхваше увереност,
че ние успешно ше раарешнм
тия въпроси, Нашата задача се
усложняваше и от това, че хит-
лервстите бяха ограбили всичко-
то ни бвгагство: пари, храни.
о бяекло, Буквално всичко вапоч-
ваше отначало. Работата в град-
ския партиен комитет бе разоре·
делена и всеки член пое опре-
делена задача. Никола Голев
(дядо Kone) nee ръководството
на об!цината, М11хаил Ковачев -

·секретар на общината, Ива11 М.
Колчагов бе партиен секретар 11

отговаряше за връзката с БЗНС
и Звено, за Отечествения фронт,
М111ет Скабрин бе уврввител
на хореяаг, а после директор на
горското стопанство, Димитър
Зайков пое агитацията и пропа-
гандата при ГI( и бе иавначш
за директор на Попу.,ярната бан
ка, .драrан Радонов въвглави
счетовсастеото 11.а горската 11:оо-
перация • Глазве- с преасеватеа

Димитър Нусторов, Ана Колча-
гова отговаряше за работата сред
жените. Конкреrн?, задачи лолу·
•иха и други комунисти.

Малкото комунисти, 1-:оито за·
вари денят на победата, бяхме
с1.всем недостаrъч ни, за да се
обхванат вс11чни отрасли на об·
щсствен11я живот, да се оглавят
обществените орr•н11заш1и. За-
това ГК pell/11 да привлече нови,
честкн и трудолюбиви, автори-
т?тuи работющи и селски сто-
пани, уt111те,1и, жени н м,,адежн
за ""'енове на пар_тията. Всеки
ч.1Jсн на комитета имаше грижа-
та да издири так11ва другари и
другарки и да ги предложи за
приемане,

Освен no тоя път, масовизи-
рането на партията ставаше и
чрез така наречените „набори•
в чест на 1 мая. 9 септеморн,
7 ноември и по специален при-
зив на Окръжния 1-:омнтет на
БКП

За повишаване знанията на
ръководещите другари, за 11эди·
гане нови кадри, много партияви
членове Сiяха 11зnратени на курса
ве при околнАсt-:ия 1-:ом11тет на
БКП, при Окръжния комитет в
Благоевград и в София np• ЦК
на БКП.

В нашата ежедневна работа
nолэвахме партиnвня печат: • Ра-
ботническо дело•, .. Ново време•,
..Мпадеж"\ съветския пе?rат и др.
При нас ицваха и ло-оп11тни дру
,·зри от Окръжния II Централ-
ния коw11тет, организирахме пу-
бличю1 събра1111я1 на които те
говореха по вътрешни II между„
народни въпроси. Т11я събрания
се посещаваха масово от граж-
даните. Голям бе ив-терtсът към
ново?о соuиапистичесt-:ото стро-
11тепство. Напри?1ер Владш.шр
Поптомов, 1<ато се завърна от
Съвс1сю1я съюз, доnде н при

..
нас. С, бран11ето бе обявено за
б часа вечерта И в това време
сапонът бе лрелынен. Полто-
мов пристигна 1 час по-късно,
но нииеn не излtзе от салона.
Много граждани слуш?ха него-
1ата реч на улиuата.

Партията трябваше да реши
някои мвоrо наболели въпроси
за гражданите 11а Бавс ко. Поп-
сюпе пътища бяха в нэвънред-
110 лошо състояние. Земедел-
ските стопани губеха много вре-
ме за отиване до нивите, ?1yr1c-
xa се копите, оса1-:атяваше се до
битъкът, не се 11зпо.11зоаха това-
рите и др. Затова партията ре-
ши да се призоват гражданите
за направа на J".'Jавните и в
наА-лошо състоя1ше nътиша.
Тоз11 ВЪПl)ОС б?• 1\Редuаf!иТелно
поставен пред rраждаю1те на
събрания по маха.lJи 11 ?юлучн
всеобщо одобрение Активно
участие в тая ащня взеха Оте-
•1ественият фронт, БЗНС. Звено,
J.1.,адежите, жените_, 1-:ооп. ,.Из-
грев• 11 друr 11. През късн?пе
есенни дни с,,ед \Jрибиране на
реколтата и в хубавите ра111111
пролетни дни полето 01 ново
оживяваше от стотици и хиляди
мъже и жен11. Те дадоха и де-
сетки хипя:1J1 доброволни трудо-
дни за направата на пъпнцата в
.Голяма л11вада-, за .Дурово
блато•, за .Шиnоuко-, за „Ко·
нешниuа• и друr11. В някои д1ш
из.,кзаха no 2 000-2 500 мъже,
жени и младежи с коли, моп1ки,
:1011апt, к11р1-:и и псшац11. Рабо·
техме и вечер се връщахме с
песни. Настроението бе твърде
добро. Хората чувствуваха, че
това е от полза за тях и не жа
леха своя труд, През време на
работата беше организирано 11

съревнование по групи и вечер
се отчиташе прн всеобщо ожив-
лtнис. Чрез тая акuш1 партията
се доближ11 до народа и тоА по-
чувствува неА11ото ръководство
и помощ. Съревнование бе ор-
ганизирано от парт11ята и меж-
ду горените работници, коопера-

пия .Изгрев• и други.
След победата над фашизма

развитието на нашето народно
стоnанс100 е поставено на лла·
нова основа. Правите.JJството ни
въз11ожн да засее" опреде.11еюt
площи тютюн, .11ен и други ку.,-
тури, АЗ се увет,чн износът, за
да се внесат необходимите ма-
шини и съоръжеюJя за развива·
щата се про?шш.1еност, да се
доставят суров1ш11 за текстилната
и храю,телната промиш.1еност,
за производството на повече
храни и други стон.11 за насе.1е-
11ието.

Пр11 засяване на тия кул1ур11
през ,,ятото i1 есента, np11 из·
дъ.1жава11е 11а държавните до-
ставки цялата парт1t Я11а орrани·
зация се вдигаше на крака. М110
го KO\lyllИCTlt засТЗВdХЗ начело
в 1ш1 акuи11, даваха лн11ен при-
мер 1t с това ув.11н?1аха и остана-
лите стопани.

На 23 пекември 1917 година
бе наuио11ализира11а индустрията
в България. В Банско бе нацио-
на,1изирана сто.'lарската фабрика
на Ушеви, Докторовота работил-
ннuа, метшuата и работнп111ща-
та па братя Кушлевн. Партията
взе активно участие в тая ак-
ция. Наuионализацията бе из-
в1,р111ена без ус.,ож11ения и про-
11зоодството не бе спирано ГК
установи ново ръководство на
nред11р1шп1ята II те започнаха
да увел11,1апат прш,зводството.
Това бе важно парп,nно меро-
приятие 11') пътя за 1юстроява11е
на социализма.

Но колкото II с?, ш ла хвър:ш·
ше партията за увеличаване 11а

се.11скостоnа11ското производство,
ние виждахме, че тая задача е
неизrrьл:н11мd без проустроnство-
то на това стопанство на социа-
листическа основа. Това разпо-
късан •, раздробено стопанство,
без машиш, 11е бе в състояние
рязко да увеличи про11зводство-
то И да ЗадОВО.'111 П..)СТОЯННО рас-

тящите нужди на пържаоата.
Ч,t1е11овете на градския комитет
виждаха добре това II сред ко-
мунистите все повече назрява-
ше мисълта за насочван е уси-
лията към основаване на ТКЗС.
За нас, членовете 11i1 ко митетз
бе неудобно, дори обидно да
говорим за СЪциалиэъ)1 и едно-
временно да обработваме земя-
та no старому, а някои о т нас
да я дават на излоли ua на бсд-
шt и малоимотни стопани. Пар-
тиnннят лозунг „Земята на тия,
които я работят• набираш е сил1t
и трябваше да се при.,ожи на
практика. През прuлетта на
194R година партията use курс
за основаване на ТКЗС. Град-
ският комитет изготви п.11ан за
разяснителна работа сред ?еме-
депските стопани, за привличане
комунисти за членове на коопе-
ративното стопанстоо, за популя-
ризиране успехите на колхоз•1тс
в СССР. През лятото на 1948
година бе извършена зна•?иtелна
лредвар11тедна работа и партията
реши след nрибнране на рекол-
тата да се основе ТКЗС.

На 8 ноеt,1Врн същата rод11на,
np'II тържествена обстановка,
комую1сти и безпарr11й11н сло-
жиха подписите си и създадоха
ТКЗС о Банско, на което скоро
празнувахме 20-rодишен юби-
лей.

Успехите на това стопанство
днес са наrt-ярко доказателство
за прав11лння r1ът на партията
за nреустроnството на селското
стопанство и за увеличаване на
селскостопа11с1-:ата продукция.
Парадът на кооr1ераторвте II ма-
шините на 9 ноември тази го-
дина е внушителна манифеста-
ция на кооперапшш1я строй, на
социапизма ь нашата прекрасна
Ро.-ина. Парrията има законно
ос11оnанис да се гордее с тия
услех,1.

д•••тьр П. ЗAlll(OB
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БОРБАТА ЗА осыцктвяеее
НА АПРИЛСКАТА ЛИНИSI

Сега, когато чествуваме
?

тези
славен юбилей - 50 години от
оеноеававето на партията, не
можем да не изтъкнем истори-
ческата роля, която изигра
Априлският пленум на ЦК на
БКП,проведен през 1956 година.

АариJtският пленум беше кру-
пен завой в дейността и попити-
ката на Партията, начало на нов
етап в осъществяване на гене-
rалвата линия. изработена от V
конгрес под непосредственото
ръководство на Г. Димитров Ка
то всеки крупен завой, април·
эката линия на Партията· не но-
жеше да с11 пробие път и да се
утвърди без борба, без труд-
ности, UK на БКП, възглавяван
от .q.p. Т. Живков, с изключи·
телна воля и настойчивост, с
rслям такт и умение ръководе-
ше Партията no пътя, начертан
от Априлския пленум. Това бе-
ше решаваща превпоставка за
постигнатите успехи.

Сърцевината, най-дълбоката
същност на решенията на Апрнл
сквя пленум е издигането ръ-
коволната роля на Партията,
усъвършенствуването на марк-
систко-леиинскиге основи на пар
-тийната политика, решигелното
етхвърляне на всичко онова, но-
ето пречеше да се изяви с пъл-
на сила историческата обусло-
веност и закономерна функция
11а Партията като ръководител
11а народа в борбата за социали-
въм. Линията на Априлския пле-
нум беше газвита и конкретиэи-

-рана в решеш ята на Седмия н
<>смия конгрес на Партията и
"113 пленумите 11а ЦК. Тържество
па тази линия са историческите
рвшения на Деветия партиен
конгрес. Осъществяването на те-
.з11 решения показа още едни път,
че Партията стои на висотата на
историческото си призвание.
.Ус•ори се закономерният про-
цес на изграждане на социааи-
-стическото общество в НРБ,
-съзпавоха се прелпоставкв-э-с
.Оърз?, темпове да се развиват
производ ителниге сипи и обше-
-ствените отношения, по-ревул-
-татно да се възпитават трудещи-
-те се в духа на комунизма.

Огромно припципне и пракги-
ческо значение имаше и има
.пинияга за ускоряване развитие-

то на промишлеността като осно
ва на цялата нацнонаана потни-
ка и за под ?ряване материално-
то и културното положение на
трудещите се. Днес нашата со-
циалисгичесна промишленост ca-
LIO за 17 дни проиэвежда тол-
кова продукция, колкото цялата
буржоазна промишленост е про-
извела за цялата I?39 година.
Днес НРБ се превърна в инпу-
стриаано-аграрна страна с го-
лям авторитет в света Сега с
иапъанението на всяка петилет-
ка създаваме толкова производ-
ствени фондове, колкото през
цялата история на страната.
Расте благосъстоянието на целия
български народ. Бързо се раз-
ви икономиката и в нашия окръг.
Започна н предсгои да се из-
градят нови 20 промишлени
предприятия на J.tашнностроене-
то. химията и енергетиката.

В изпълнение на тази мъдра
политика на Партията и прави-
телството бързо се развива и
икономиката в нашия град Бан-
око. Днес промишлените пред-
приятия в града произвеждат
продукция за над 4 600 000 лева
и тук работят над 1 430· работ-
11иш1 и оаботнички, Гораост за-
града са новопостроеният ваввд
за вита ме"iел, новооткритото
предприятие за телефонна апа-
ратура, което слага основите на
машиностроенето у нас. Така
че сега се създават прекрасни
условия за работа на трудещите
се ст града. От изостанал в мина-
лото днес град Банско се пре-
връща все повече в промишлен
град.

Априлският пленум завари на-
шето селско стопанство в твър-
де тежко положение, силно изо-
ставаше изгражданего и разви-
тието на неговата иагериално-
техническа база, прирастът на
селскостопанската продукция
беше нисък, с много бавни тем-
пове се увеличаваше прсиэво-
двтелността на труда. Задържан
беше процесът на иигеизифика-
цията на селскостопанското про-
изводство. Това създаваше се-
риозни трудности в развитието
на леката промишленост и в за-
доволяване потребностите на на-
селението. След Априлския пле-
нум бяха взети ефикасни соцн-

ално-э-кономически мерки. 3а
изправяне на положението в то-
зи народостоnански отрасъл
увеличени бяха цените на сел-
скостопанскнте произведения, на
правени бяха финансови облек-
чения на ТКЗС, приложиха се
прогресивни форми на заплаща-
не на труда. Разширена беше
механизацията и употребата на
химически торове, изградени бя-
ха милионни декари псливни
площи. Всичко това допринесе
за бързото развитие н на коо-
перативното сгопаисгво в Бан-
ско

Днес ТКЗС в града обединява
2 100 домакинства с 27 000 дк
обработваема земя, В него ра-
ботят над I 600 кооператори и
кооператорки със ьсреден годи-
шен доход на работещ коопера-
тор 925 лв. Значително развитие
получи специализацияга и кон-
центрацията на селскостопанско·
то производство. През 1957 го·
J1ина е произведена обща про-
дукция за 1 270 000 лв, а през
1967 r. за 3 370 000 лева. Това
е най-яркият показател за бла-
готворното влияние на април-
ската линия в областта 11а сел-
ското стопанство в гр. Банско.
Днес кооперативното стопанство
се реди на челно място в окръ-
га.

Решенията на Априлския пле-
нум на ЦI< гъэдадоха предпо-
ставка за дълбок поврат •t в
областта на култураrа, науката
и образованието и ,, аеовогиче-
ската работа. Решителното от-
хвърляне на вогматизма, теоре„
тическнте грешки и ааблужве-
ння -а от миналото поставиха в
нова благопрнятна обстановка
обшесгвеиите науки, пропаган-
дата и агитацията. В докумен-
тите 11а Седмия, Осмия и Деве-
тия конгреси, в решенията на
пленумите на ЦК на БКП бяха
творчески разработени изключи-
телно важни теоретически про-
блеми на нашето социваистиче-
ско развитие: за характера н
эаковомерностнте на социалэ-сти-
ческага революция в България;
за съотношението между об111;и-
те закономерности и специфич-
ните особености в нашето раз-
витие, за характера, пътищата и
перспективите на развитие на

държавата на диктатурата на
пролетариата у нас, за генерал·
ната перспектива за развитие
на страната до 1980 година 11

т, н. Крупен практически и тео-
ретически проблеми на социа-
листическото строителство, раз·
работен от Партията през по-
следните години, е проблемът
за създаване на новата система
на ръководство на народното
стопанство, за по-нататъшното
развитие на системата на управ-
ление на нашето общество.

Провеждайки твърдо пинията
на Априлския пленум в област,а
на идеологията. образованието и
културата, нашата градска пар-
тийна организация завоюва не
лоши успехи, Системата на на-
родното обраэование бързо се
разшири, направена ёеше реши-
телна крачка в саьрзването на
обучението и въапитаннето на
младото поколение с погреб-
ностнте на социалистическото
строителство. Киното, театрално-
то изкуство, художествената ca-
моаейносг, лнгерагурага навли-
зат дълбоко в живота на труде-
щите се в града, превръщат се
в още по-ефикасни средства за
неговото духовно израстване.
Разви се художествената само-
дейност. укрепи се народното
читалище като срелище на куп·
турн11я живот. Днес в Банско в
основното училище се учат
I 200 ученици. За задоволяване
нуждите на промишлеността и
селското стопанство с кадри в
нашия край в Банско работят три
срепни тех11икума-ТГП, Техни-
кум по електропромишленост и
селскостопански техникум, в ко-
ито се учат 1 500 ученици. I а-
ка се създадоха в града nрекрас
ни условия за възпитанието и
обучен-ето на подрастващото
наше поколение. Създадоха се
прекрасни условия и за про-
дължаване образованието на на-
шата младеж. Във висшите учеб-
ии зав?ения се учат 63 cry·
д(НТи. Това бе жепаната мечта
на ояия, които сложиха основи-
те на Партнята в rраяа, на оншr,
които воюваха аа живот и смърт в
борбата против фашиз11а м ка-
питализма, на ония, които дадо-
х·• живота с11 за победата на со·

uиалистическата революция, ко-
ято днес е осъществева под
мъдрото р-..ководство на Парти-
ята.

Почувствували материално,
осезателно вtлнчмето на соuна-
лиз ua и nравипностrа на пар-
тиАяата политика, трудещите се
в Ба ,ско see по-дълбоко се про-
никват от комуиистнческа идеR-
ност н под ръководството на
rрааската nартиRна организация
нзрас-тват каrо високо съзнател-
ни борци за осъ·дествяването ге-
нерапнзта пнuия на Партията.
Успехите в комунистическото
възпитание на народа, дълбоките
промени в душевността " псн·
холоrипта на трудещите се у
нас са закономерно слелствие
or обосноваността на партнАна-
та ЛliHIIЯ, от зрелостта, с КОIТО
Парп1ята nостав• и решава ·11ро·
блемите на социал?1стическото
стронте.'!ство.

Проведените мероприятия or
Паршята и правителството дове-
доха и до решително повиша?
ва11е материалното положение на
тру4ещнте се. Като наА-ярък пока
зател за това можЕ:м да посочим; че
ежегодно в rpaaa:'fce строят от
80 до 100 къщи. Извършва се в
го11емк мащаби и об uествено
строителство, което само през
тази година възтiза на 752 000
лева.

Ко"у11нстите и трудещите се
от t:Jанско са щастливи и ра-
достни, че на 7 ноемвроt 1918
година създадоха своя nарJИАна
орr·анн?ац11я с 29 комунисти, а
сега тя има 21 първични nар-
тнА11н организаци11 с 450 ко>1у·
нисти, които дават своя труд и
се борят за издигане ролята на
Партията в цялостния живот на
rрада, за претворяване в живота
полит11•аrа 11аБКП.

Нека съединим в е.1:но традм-
цимте п славното рево.1юцио11ко
минало а героичния патос на
настоящето и ръка за ръка ко-
мунистите от всички поколенна:
да вървю1 още ло-твърдо и уве·
рено към още nо·славн11 .аела в
чест на 25-rод11шни11ата на на.
ро.1:иата власт.

Марко д. PJCKOI
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ОБАЯТЕЛЕН КОМУНИСТ
На 7 февруари 1941 година па

1<омуниста Иван Козарев беше
възложено партиnното поръче•
ние; да пренесе нелегални матс-
-риали от Разлог за rp. Гоце
Делчев (тогава Неврокоп). Кога-
-то минава noкpan сепо Обидим,
кметският 11аr.1естш1к ro забеляз-
ва, 11е носи непеrални материа-
JIИ II изпраша въоръжени пъда·
ря и разсилния да го арестуват.
Козарев ивбягоа:и преминава в не
пеr3л11ост. В партнn11итс срrди
започнаха спорове: как да се
nостъш, с нслеrапвия Козарев?
Мо*е би трябва да се предаде
яа nоn1щ11ята? Другарите от
rрадск11я комитет на партията в
Банско застават 11а становището,
че трябва да остане в llf'nегал-
ност и ro озеха под свое по-
кровите.пство. Едни ден Алек-
сандър Пиц11н 11два у нас. Заго-
оори с б,ща "''· Козарев беше
11аста11сн на нелtr,vша квартира
е нашия дом. Аз и брат ми
бwxJ.te ремсttсти и с най-голяма
радост :приехме Козарев. ТоА
остана у нас от месец февруа-
ри до пролетта на 1941 година.
Щом се затоп.111 времето, тоR
потърси закр•ша в потаnш1те
кътове на ПнрJIН Когато бе у
пас, имах възможност често да
обrцува-., с този станал .1егенда-
ре11 ревопюuионер.

(Спомен.и за първия IUlpmuзaнuн.
Иван Козарев)

Една от 11аn-характер11ите от·
личитеn1111 черти за Козарев,
която се запечати о съзнанието
мн, бе неговата безпределна вяр
ност към делото на партията.
Богатият му опит и марксистко-
ленинската му попrотовка, попу-
?1ена в затвора, му помогнаха
да се проявява като добър про-
пагандатор и агитатор 11а идеи,е
на партията. Незабрав11ми ще
останат за мен разказите му за
борбата с иванмихаnловистки,е
ба11.1tи, 11орбаджи11те н фашист11-
те, спомен11те му от затвора.

Съвсем 11епр1111уд1но, под фор-
мата на беседи и разговор. Ко-
зарев провеждаше rооеобразпа
nол•пическа работа с нас и с
нашите близки. Макар и с 11аА-
обикновени и прости нзраэюt
средства, тоn ш1 оказваше голя-
мо въэдсАстu11е. Учеше 1ш кзк
да водиме разяснител11а1а рабо-
та, как да се държим, ако по·
паnнем в ръцете на nо11ицнята,
как да запазваме конспирацията
11 11р.

Една вечер го помолихме да шt
разкаже защо ro наричат .Меч-
каря·. Козарев се зас"•· И бе з

колtбание започна:
.Бях за д1ши кози 11з Пирип.

Тъкыо залегнах до една скала н
виждам, че от .npyraтa страна
към мен се приближава нещо
черно, тромаво и когато се
оr.1едах по-добре, разбрах, че е
мечка. Показа се оше една с
две ыечета. С рожб,пе сн те са
иаА-оnасни. Стреснах ct от нео-
чакваната среща, но бързо се
съвзех. Прицелих се в тази,
която беше яаА·близо до мене.
Ранената мечка ревна със страш
на сила II р.tзярева се спусна
към мене. Стрелях вrори път и
я уб11х. След тов? убих II дру-
гата мечка, и еаното от 1?.tечета-
та. Втовото ?te1,e запо11на да се
изкачва 11а ед110 борово дърво.
То беше голямо, отбраняваше
се, р.-зкъса м11 дрехите II ми
издраска р1.цете с nsnюe си
завързах го с пояса, смъкнах
1-0 от дървото 11 на другия ден
закарахме цяла копа с мечки
в <"слото. Ero 01 къде дояде
(tMCTO МИ ...

Н11е слушахме разк3за с инrе-
рес II не смеехме да мръднем.

Т а •rалко rеро11зъм ли е това!

И в съзна11нето ин Козарев из-
растваше като непобед нL< 11 не-
уязвиы ИСПОЛIIН.

Иван Козарев проявяваше без
страш11е и кы, фашистите. С
owe ПО·ГОЛЯМ интерес н ВЪЗХН·
шею,е сJJушахме по-късно за
неговата смела схв&тка с поли-
цията на 26 IOHII 1941 ГОАИНЗ,
когато с. шест патрона поваля
пет полицаи.

На една вечеря тоА разбра
от майка ми, че у нас е идвал
Яне Сандански с четата с11 11 тя
е запушвала ус1ата на кучето
да не лае, за да не ги усетят
турцмтЕ, конто сз патру.щрапи
нанън no улиците. Козарев се
усм11хна и каза: • Браво, така
трябва да бъде! Жеm,те винаги
са вз.емалн участие в борбата•.

Crreд това 11знесе цпла беседа
з ? двете направлсюtя в маке-
довското ДD51Жеш1е. nрогрrаtв-
ното, представлявано от uентра-
щJстите, 11 реа1щиониото - от
nърховистите.

На един обяд тъкмо започнах·
ме разговора и у нас доАде на
гост11 съседка1а. Kosapeo с един
скок ,шна • другата стая. Съ-
седката започна да се оплаква
от своR мизерен живот. без .аа
nодоз11ра. tie разговорът се nод-
слушва от Козарев. След като

си отиде, тоя излезе и продъп-
жнхме разговора на същата те- ·

ма, като ви посъветва да про-
ведеме разговор с нашата съ-
седка, в коnто да й обясниме.
че при •ш1ата за мизерията се
крие n капиталистическата ек-
сплоатация. Накрая Козаре11 за·
ключ•?:.•.•ca\.lO чрез въоR.ъжена
борба може да се избави 11а·
родът ни от това тежко nono„
жение. Са?ш виждате тази же·
на о каква мизерия живее! ..

Веднаж тоА. ме запита дали
познаваме Никола Banuapoв. Ко-
гато разбра, че тоА се е сре-
щал с на<",- ремс11стнте от rрал
Банско, през вре>1е на Собо1е-
ватз акция, Козарев прояви го-
лям юперес. и ни помоли да му
намерим неrовзта стихосбирка
.Моторни песни•. И с възхище-
ние говори за поезията на Ban·
царов.

Много пъти съм си задавал
въпроса: .К.?ква е тази обаятел-
на сипа, която притежаваше Ко-
зарев, та от неговите слова t1ув
ствувахме, че ю, 11эр1стват ..кри-
.11а и у 11-\С се създаваше го-
товност да дадем всичко в бор-
6:па за свободата? ..

Без съмнение отговорът е, i1e

дълбоко правдивите и мъдри
слова бяха съчетан1t с героични
дела.
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Епва през годините на 11а

родната власт Банско изме-
ни своя облик. Настъпиха
коренни промени в стопан-
ския и ку.,турен живот на
гсапа. Днес той е преобразен
r. развиващата се промишле
г.ост, укрепналото селено сто
ппнство, с постоянно растя-
щото строитегстао.

в северната част на града
сР оdюDМЯ промишлен цен-
тър. Построи се модерен 11

отговарящ на всички съвре
меним иэискпания Завод за
внть мебел. съоръжен е из-
цяло с машини на световно
pi внище. 70 на сто от пра-
дукцията е за износ.

Най-1-олюю предприятие в
гоаца ще бъде Заводът за
телефонна апаратура. Той
произвежда телефонна и ди
спечерсна апаратура, д11рек-
торо-еекретарса и уреди, кои
ферентии уредби. нов тип но-
м<'ратори. разни пробни апара
ти ц други. Голяма час г от
тнзи продунцня също ще се
изнася в чужбина,

Друrо предпоиятие в града ·

„ п1,омкомбинатът с цехове
qa дограма, мебели. d"ба
паж. огради за тераси II дру
гн Cera отгк чва строи rелс,
во. на сервизна работилница.

ТПН .Изгрев", която мно
го ГОДIIНИ преди 9. IX. 194 I
година е би.га у.бежище на
всички прогресивни работни
uи. има дървообработващи и
rtеталообрабос ващи цехове,
Ut'XODP. за мъжко и Д:lМСНО
uб.r?екло, плетачен II тъ.еачен
цех с прочутите бавени рес-
начи и килими, битови и съ
-оемении.·

В града има 11 учебно-про
••ишлено предприяти
"Труд". къцетс се учат -ру·
поустроеии младежи с цехо-
се за мъжко и дамско обле
ьло. дограма, радиоте теви-
эия. часовникарство и, др.

с ре.!!аването на занаят
чьйските II номунално-битови
т, vcлyr11 11;, хората се зани,
,·аяа комуна.чното предприя
тие което от година на годи
"''

'
разширява своята де1\

пост !!ато разкрива нови or
nели.

ТНЗС .Вихрен" обединява
т,1уда на сслскостопанските
1 ?уженици в Банско. Съобра-
сно кяиматичиите 11 почвени
-ге условия предимно се от·
глежцат интензивни култури.
От които най-голямо значе
ние имат тютюнът. овощарст
гьто И' ягодите. Тютюнът за
сега лава повече от полови-
пата от ДОХО;\ИТе на стопен-
ството, Голя ,10 внимание се
с( съща на п ющите. эьсчлс
н- .' с тревни смески и силаж-
111: нулгури.

В грапа е уредена добра
търговска мрежа, която от
1 опиня на година се разши-
сява за по-ггълно задово пява
не нvжднте на гражданите.
Баиско като изходен пуннт
на Пи рина С(. посещава от
нал I 30 000 наши и чужд11
туристи. В цепгъра се нзди
га кокетна търговска сграда
с ресторант, сладкарница.
хганителен магазин и на вто

БАНСКО -
ИНДУСТРИАЛЕН

КУРОРТЕНи
ГРА-Д

мраморни плочи площад
, с излигаrr нови обществени
сгпапи на ГНС, на коопера-
111.я ,..Славянка", прекрасната
er рала на ТНЗС, на ноя r·,
эалитв са с 1,азкошна резба.
I-ощенската палата е с авто
матична телефонна централа.

Близо до глошада е тури
с„ ичвският чом, прочут със
С!" оята чистота, в който по
ьсяко време на годината мъ
=но може да се намери мя-
сто. Правилно бяхме разбра

ност. който се помещава в
ссбствената сграда, построе-
на през 1953 година с npo

сл 001111 светли класни стаи и
с всички необходими вьбине
ти. работилници и лаборато
пии. Селскостопанският тех-
НИН\'М се помещава в квар
тапно училище. строено през
J 950 год., с добре уредено
учебно опитно поле и ферми.

Новият техникум по елек
т; -опромишленост се ьомеща
н, в нова кокетна сграда на

ы:п ет·tж е разположен уни
верса;1сн магазин.

Тази година при езерото
11 плачущиТ€ върби в парка
на града .бе построен летен
павилнон с около 300-400
места, в които гостите и ме
стнить посетители могат да
r гекаоат приятни часове. В
к rоизточната част на града
с« строи търговска с, рада
:1? задоволяване нуждите на
гс оната част на града. Отпоч
ня се стронтелството на би
1 ова механа и на втория
е1аж - кафене-сладнарница.
Тvк посетителиге ще на,1е-
Рят вкусните н прослащ·н11
1 нпнчни бански ястия 1што·
капа?1а. чомлек, човерме. 1·ю

веч. лала пъстърма, старец.
бабичка и др. Предвижда се
псстрояване-и на суnерыар
нет. Прн х11ж11те . Вихре?.'

..въндерица" кооперацията
Р отнрила свои павнлиuни с
храиите1н,r продукти. снара
и захарин 11зде-1ия. В 11одно
н·ието на Пирина на 3 км от
rРала в местност<rа ,.!{аршти
ята· ще се п('строн гоцям ре
с1оnа11т. през който ще ,ш-
11;1ш;т всички туристн за хи
жите - .Бъндерица", Вих-
r.ен" ..Дю1яница" и „Васи-
лак··.

Ппез 19139 1однна ще сr-
гючнr?о строителството на хле
бозавоn за задоволяване ну
iКЛИ I е на ?ор?та от · Банско
11 на х1шяn11те туристи от
е?скурз11а11т11 и rости. дошли
n:::i видят родното място
к11цата-?1узеit на ,rолемнл
1 ролетарски поет Н. Вапца- ю1 от ОJ<ръшння народен сь
pou. ... вет и по негово настояса.--1е

R б:111зк1пе години по ре се отпочнn строи7елсrвотс
шение на Окръжния комитет 1<а нов пететажен хотел с ре
н? Пар·шята II Окръжния на С" ораит сред вечно зелени
гоnен съвет ще се построР борове. Четири една над дру
11ю1ет11ик на Отец Пa1j?11i\ 11 ra сгради се 11ащ1ра"т над ху
Неофит Рилс111. бrвио II добре б!lагоустроен

Слеn 9. IX. 1944 год. Бан парк - това са nоликтшина
скn измени своя обли><. Ста та, родилен до?,. детскн яс
t ите к1'1UII отстъпиха ,шсто , ::и и детска градина.
и, нови двуетажн11, добре об В близкит? годнни ще се
завсден11 11 1юnредени. О1ю- r.ооформи площадът с хуб"
.,n 80 на сто са нови, б.:lаго ва чнталюцна сграда, блоно
гаренi1е 11а доброто запдаща ве. жилища, битов комби?а r
l!C от ТНЗС. на ТПН „Изгрев", аuтостан-

Поотроиха се н :\ШОГО ofi ння н др. по...:тройюt.
ществен11 crraд11 с 1<расив,? c.,en Деветосепте?1вр11iiска
,tасаги с битова Банска ар та победа в Банско се откри
хитектура. 3 центъра на ха нови у•111!'ища техни
111ала 01<0.10 чнстня и по1"рн 1· 1-ум по горска nроi\1ишле

на но пиоrа, дълга 4 000 м.
ски-шанса за скокове и n11

ста за дълго бягане.
Банско е пората на l!ири

на туристически град.
"ай-удобното изходно място
за еис1,урзии. За развитието
ня туризма no rотнещня се
гс11ерале11 план на Пирина
с? пРедвижда построяване на
х „василак" с комплекс от
f.аnакн и паг.атки около .са·
мата хижа. хижа .валявица".
hr<Ba хижd „Бъндерица":
Пnез 1970 год. се асфалтира
п·1 тят Банск)-х. ..Внхрен;·.
а хижа „Даыяница" щ<: се
сrърже с х. . Яне Саидuн-
(ки".

в града за нуждите на ТУ
рнстнте ще се построи проф
съюзна спалня за екс1,урз11
о?,ното летуване и хоте11 на
Ьалкантури?т.

Предвижда се още строи
, елство на нови детски яс;ш
и градини, ниносалон. обще
ствеи клуб в квартаJI ..В1юно
no блато". общежитие на
сет и учебен корпус, ба11я
? пералня. почивна станция
на ткЗС II заводите. От. пре
ди nnP rодин?, усилено се из
в1.ршва строителствu на ка-
нализация в града и об\•зда
в;.11Р. на буйните пролетни 110

фи на р. Глсзне. Ще се ас-

ОSщ изглед на Завода за вита мебе., - rp. Банско

1 варта,1110 училище, строено
п:-сз 1967 година, а от тази
rолин? почна стrоит?лстnото
'"' собствена сrрад? на са-
митт техникум с най·-модернн
ht б11нет11. работилници II ла-
61 ратори'и. В 1·рада 1ш? и ху
б,; яа сграда на о?новното
J чнлшцс съ? самостоятелен
фнз1султурен салон. За нуж
лнтс на i\1лал.ежта в източна
T:i част на града се започна
строителогnотv на физkулту
f'P.H cтaДIIOJ-1 с BCIIЧl(И необ-
ХОДН?\111 съоръжения и плаща
дкн, басеtiни и закрнтн эа.1111.

R местността „Ин:рище" в
П v.тша на I О ю, от Банско
отпочна строите;1ството на
с"'1-це11търа. През 1967
1968 гол. се нзвърши npoce

фалтИРаТ и главни улици. За
пазени са някои от L?t::1-шнте
с,аринни къщи с ви.соки .,.зи
.liOBA II тесни улици, предста
вляващи, ист1 нскн :J<.1.мъцн,
обявени за паметници . шi
кvлтурата. 1{ато вяIФи?::-о·{
1 ях са реставрираш?.

н? съвместно заседаr-шЕ'
ho бюрото на ГН на вн:п и
ин на ГНС се nрне подрабо
'ТРН перспективен 11.1ан за из
вършване отроитедство до
J 975 година.

Слеn нянолко ГOДIIНII rr,aд
Банско ще стане още по-ху
бая и привлекателен за мно
гобройните наши а ч?цест
r,а1111и туристи и екснурзиан

К. РАДОНОВ,

Трудът- лек и производителен

Високи постижения завоюваха кооперато·
р1пе от ТНЗ? - Банско. Техният труд cra·
на по-лек, по-производителен, а наричиите
доходи се стабилизираха с тенденция да по-
растиат още повете. Важна предпоставка за
това са грижите Hil градския комитет на
Партията и управ?телния съвет на стопан-
с, вото за широко внед?яване на техническия
прогрес 11 нау·1ния анализ в производствота.

ТНЗС - rp. Банско, се превърна в опит-
на база за нова технологии на тютюта. Ус·
11еш110 се внедряват тютюнон11зачните маш,1-
нн. За първи път в окръга пак в нашето
стопанство се изпитва линия за про11звод11-
телска манипулация на тютtона.

На снимката: Част от линията. Виждат
се разлиствачът, насочващите дискове, изrлаж-
дащаrа част и началото на сортировъчната
лента.


