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вите nронJоодственн навнцн, на
труnваn оп?т н предавал на след
вашите пеновенвя, разкривал тай
ннтс на nрнродннте закони и мо-
жаn от прнмJ1тионнs:а изменен чук
нлн резец да достнrне внсочнна
та на неемическите знання, да съз
даде раке,н н щурмува всеnена-
та, Ние не само че не можем
да C..i представим нс:торнята на
чооека без тоэн период, но не
бь.вв да допускаме неговото под
ценяване. Тооа е раоноснnно Дi.1

твърдим невьэможното, че хо-
para се раждат възрастни н със
ЭНЗННАТ? СН.

Разrрадсни окръг се нарежда
на оторо мs;сто в страната no бо
rатстоа на прансторнчоскн nосе-
пеняя, Тяхното проучоано не бн
ва да се отлаrа. Резуnтаrнте ще
Ь1tдат принос не само кьм мест
ната, но н кьм нацнонаnната нн
ясгсрия.

Антнчннат сват, 11внn се законо
мерно в следс.твАе по-високото раз
вн1нс на nронзводнтеnннте снnн,
открноането на ,яовн пронзсод'"
ственн методи, метаnурrнята н
др., нн е оставил повече от 800
надгробни траннйсни моrиnи най-
внушнrеnни от конто са Свещар-
скнте, изаес.тнн не само в страна
та„ но н в чужбина. Монументал-
ният Абриrус е един or най-доб-
ре проучените, енсnоннранн и
консервнранн антични rpd-дooe не
само в егранвга, но н о Ч)'ЖЬина,
много крепости н сеnнща от трв-
кнйско, римско н nнзантнйско
време, харакtернн със евсяга пре
цнзна уроаннстнка - nnаннране,
оодос.наьд11оане, канаnнэнране н
внуwюелно стронтеnство. Паметни
цкте на антм.чност1а обаче са
обект на похищение от иманяри-
те, Ti!!IЭH враждебна нэдьнка на
вманиачени фантаJьорн, които
н:onastт тук нnи там м рушат вее
кн ден н аеяка нощ, тьреяг злат-
ки съкровища " разруwаваr вснч
но ценно, останоло от класичес-
ката древност. Разруwаваr се мно
го пвмотннци н находки npw 06-
работаане на земата от тракто·
рнсти, по разпореждане на р?ко
водн,еnн на тк::?с нnи други cro
пвнскя де11телн понеже им пре-
чеnн, иnи or неразбиране. Тази
оплодена н осеяна с ьnагата на
оьщочооеwката куnтура земя
тряова да се нзсnедва съобразно
научните н методнческн норматн
он на археоnоп1ята. На paзnono·
женяе на сnецнапнста да се npe
достави технически н помощен
персонал, съоръжени с неоЬхо-
днмкrе инсrрумен1и, уреди и апа
pa'lypa за нзвърwввне на яачест-
вена научна рабоrа. Археоnоrни
та ще ьъде онзи роwаващ фак-
rор, кейге ще нзд.14rНе национал
ноrо н международно значение
11а Раэrрадскн окръг о oбnacna
на наунаrа и кynrypara. Освен то
ва за добраrа организация ronя
ма роля играе транспортът, коА
10 лиnсоа в номенклатурата на
музея. Сnас11оането на старини-
те, прьснатн нз полетата, събира·
нето на случайно извадените но
б11n соят находки, за цеnснасоче
иата събкратеnска рuбота на вснч
кн отдеnн на музеsа, проучване

Jiumeшr съдове IV а. 1111 11. е.

н. контроnнране на обеh.'Т;.iте яз-
кскеа nоnзува11ето на nек авто
мобнn, който винаrи ще може да
отведе сnециаnнста до желания
обект. Парадонсално е да се не
на изпълнението на твкиеа огром
н? задачи каге работаrа no Кар
· ата на рнмската нмпериА, ис-
i орическага карта на окръга, еъ-
6,4ратеnската дейност no етноrрв
фнА, нацнонаnноосвободнтепното
дои,.,е11ме, нсторнята на Партн•-
та н социаnнстнческото стронтсn
ciao с всичките нм разделения
110 отраспи н np., без да се ана-
лизират nътнщата за тяхното ре
wаввне. От това ще зависи как
ще баnансирnr печаnбнrе и загу
биrг на музея no отношение съ
бнрuнето и опазването на мате·
риаnнrе. Ясно е, че трабва да
се сьстаои хармонично рввяеве-
сне - да се нека, но н да се
дава Историята н музееоеденне-
то са солидни науки н далеч не
моrат да се тьрсат паралеnн с
nоnоженнеrо преди 30 - 40 - SO

,од """' когато буржоаэнота. дър-
жава ;1te е обръщала нннакво онн
манне на музеtfното деnо, коrато
. ,:чннтс качестnа н нннцнатнва
no нэnъnненнето на задачите н
разпределението на времето с
бJtЛО основното nрн C1:t0TBCTHHS1

деятел, эа да се npaoS1т нзводн
и се трактуоа сегашното разви·
t•fe на музея прн извънредно no·
растнаnите нэнскванн11, задачите
н nроблемнте-необхватнн, маща
Е:нте на работа -огромни. В пер
сг.ситнвння план на музе11 за пе-
риода 196S - 1986 ,. една or
главните задачи е да се с1tбн!)от
нови дан11н и матернаnн от оснч
t<lf еnохи за написването на """
на нсторн11 на Разrрад. Решаване
то на таэн крайна цел поставя го
леми нэискаання, сьздаоането на
стройна органнзацн11, коаnнфнцн-
ран и достатъчен персонал, мате
риаnна база, техническо оборуд-
ване н др.

Прсходниrе аекоае к Средно-
секоснето сьщо са ни оставиnн
?1;тсреснн паметници. Може би
те не са така монументоnнн, но
рожба на една динамична епоха
на масовн донженнst, миrрации н
nресеnенн11 н твърде различни
or преходнаrа нnаснка. Върху ra
зн нсторнческа насv.-:енос.т се нз
граждаr бъnгарскнrе сеnнща or
VII в. насам. Наnнце е явна при-
емственост, вэаимооnняннg меж-
ду тракийското наследство, рим·
ската w внзантнНска култура. На
wата земя е бнnа кръстоnьт на
много народк. Koraro тук ндааr
сnавянw " nрабъnrарм, те насеnJl-
ват руннмrе на Абрнrус, изграж
дат сеnнща край Крнон1, Завет,
Юnср и др. Маnно по-късно нъм
XII о. се основава Хръсrрад, за-
ссrа още непроучен н неизяснен.

Лудоrорието о тази си част, коа
ro се обхваща от Раэградски ок
ръг, олиза тоrава о люлката на
бъnгарснаrа държава. Тук са кън-
теnн копитата на конете на Acna·
рухоонте и Крумоои бъnгари, спа
оянсна реч е ornвcana Поддуно-
онето, ръката на нашите nрадедн
се е труднnа н оставнnа неэаnн·
чими сnедк, бъnгарскн сrражн ох
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА АРХЕОЛОГИЯТА

ИСТОРИЯТА И ЕТНОГРАФИЯТА
В РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ

Възникването на човеwкото об-
щество се rубн а С\ от11ците хн
nАдо,.етнА назад. Сьздаванаtа от
неrо куn,ура nреэ pd.s'1кЧH14'te не
торнче-.ки епохи като пряк ре·
эу,,тат ot трудовата дuпиост, е
Ьнnа вннаrн предмет на оннма·
ниеrо на човека. uще о антнчннJ1
свят в раэ&.1?аета на материална-
, а н духовна култура на рuuоuпа-
деnското ооще;;тао, мозанката от
Д;.)СтнженНя,а при народите през
разnнчннте nерr1одн е онnа нз·
учавана старатейно. Класическа-
,а .мнтоnОrн11 е опнцетооряваnа
изкуството н науката с деветте
музи, дъщери на Зевс и Хера
Мнемо.sнна н технн11 мусаrет Ano
nон. Изднrнаткте музейонн, хра·
мове на м.узнте, Ьи11и центрове
на научни заннманн11. Тук се съ·
6нраJ111, сыраняваnн н проучвали
nронзведенията на човеwката дей
ност, тук бнnа бн:бпно,еката, оО·
серваторнята, заnн за упражнява·
не на раэnнчните wко11и. 1 ова no
наrие „MYЗc:JilvH'' модлфнцнра-
но през вековете, ·вьnрекн нз-
еестнн промени, не е заrубнnо
н до днес основното сн съдър·
нuшне - да н.sучааа нсторнS1та
на оьщестuото, кога, какво н как
се е произвеждало н създаоаnо.
В този rенезнс на човешката мьд
рост е заложена съдьата на все
мирнна възход.

Раэrрадскияr музейон се явиоа
1,ато локален ансамt)ъn в нацно-
наnннА храм на музите. Неrовата
rв1,рде ronaмa нсrорня {създаден
о през 1887 r.\ н траднцн•, об-
ширното депо и принос с nубnи
кацикrе no нсrорияrа на Раэград,
nнчннте качества н огромни за-
.сnуrн на неrовна основатеn акад.
Ананн Яааwов, съnосrавени с труд
ннrе усnовна преди 9. IX. 1944 r.,
са соnкдна база н предпоставка
эа wнpotc4 събнраrеnсна, научна
н nonynapнэaropcнa дейносr. На
wнят нраН е наситен с паметни
цн на културата от осичюс епохн
м оЬщества_

ПРАИСТОРИЯТА, този най-инте·
рвсен и първи дson. зораrа на раз
sитието на човечеството, е дон.у
менrирано с окоnо !00 сеnищнн
моrиnи н сто11нкн, обитавани през
късната старокаменна, нооокамен
ната, наменомедна н бронзова
еnо1н. Този момент е от нэкnю
чнтелно значение за съдбата на
обществото, 3ащото се nостаоат
основнrе на цяnаrа кynrypa, вър
ху нояrо та непрекъснаrо се раэ
вива и усъаърwенсrвува до наwе
време. Зораrа иnи дer:rnoro на
човечестuото о фондаментът, в-.р
ху кoiiro е нэградсн nporpecъr,
•рсмето на аеnнкнте нрачки на
дапечннте прадеди. коrато се от
крмва оrъня, npoяDS11Ba се речта,
нэобретяванеrо на nървобнrни-
те сочноа н орьжн11. Оттоrаnа,
коrато прачовеците эаnочнапн да
ход•т нэnрааенн, да сн служат с

най-nрнмнтивннrе оръдия на тру
да от намьк и дьрво, коrато пред
ниrе крайници се оформнnн в рь
це, се нэмннаnн оноnо i мnн. ro·
дини, Но за rозн оrромен в срав
ненне с нраткиsа жноот на отдел
ння ннднвнд период, човекът ов
naд•n веднъж и развиваn rрудо

?f??лmц??п?Иif 1??nиции ?i ,1Jr??n
в· ЕПОХАТА НА КАПИТАЛИЗМА

По ,ш,щиатиоа 11а БСДП през
lfl'JЗ година се подема акц11я за
съб11ране ва подпнс11 от работни·

r ннте н поднасяне на прошение n
? парламента за създаване на ра·

ПРИМЕР ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕ6Иf

проучване.
П·ьрвият археояогнчесни сон

даж, които бе направен, даде бо
ra1· ??атернал II потвърди предnо
лоше1шето за некропол от IV в.
на 11. е. На дълбоч1111а 0.30 м.
от повърхността се откриха
фраr?1ент11 от погребална 1<ера-
?шна. В този пласт се намери
силно иорозирала медна монета.
Пр11 разчитането, тя се 01шза
от вре?1е1 о на юшератор Кон-
стант11н Велшш (306-337 r.)
Пластът от 0.30 м. до 1 м. се
показа wу11.1ест с остатъци or

Соц11алнстJ1•1ескп 1<оиrрес, състоял се в Разгр:?д на 5. V .
1894 r.

бопшчес.<О законодателство. 186
душ11 от Разrрад слагат сооя под-
пис н на орrа1шз11ра11ото събрание
nс11чк11 nрнсъстоуоащн нзразяоат
солидарността ct1 с раGотшщ11те
от цял свят, борещн се за осем
часов работен де11.

Една от формите на реооnю·
u1101111a 11зяоа в града е чсстоу-
ван?то на Пърn11 май - Между·
11арод11ня ден 11а труда. През 18ЫО

rощта чдс:1ювете на у11ен11ческа-
та самооuразоnатсл11а ?·рупа 11з,

лнзат 11зоъ11 града, разQяват чер·
ne110 з11амс II пеят революц11ошш
nec1111. Първото деikтn11тел110 масо
no II пубп11ч110 праз11уnа11е на
Пъро11 мali от работ111щ11те под
ръкооодството на t•о1щал11ст11тt'

става през IB93 годн11а. Събранне
то нзnраща поздраонтм11а теле-
rра?1, до Ннкоп;, Габрооски, член
11а ОGщня съ11ет на БСДП.

Към края на 1893 година D

Разград се 11з1·ражда работ1111ческо
ч11та ...1111дс „Общ<'ствевоrт·•, р11ко-
11оде:1ю от соцналнстнте. <.ъс задача
ла разпространява 11ауч1111 11 со·
щta.'IHCTIIЧCCKII 3113111Ш, да орга1111-
З1tра рабоп11J11ссюt nс1rерш1ю1.

Лктншюто у11астне n изборната
борба е друга проява на рсnопю-
щюнщ1 дейност u града. За зако-
11одател1111те набор11 през 1893 го-
лина соц11алдемократи11сската ор·
1·ш111зацня разгръща широка пред
избnрна кампа?шя за определе1111·
те от Третия конгрес 11а БСДП
кандидати за Разrрадсю1 окръr.-
Д11,111тър Благоев. 1!11копа Габ·
рооскн II Матей (тоя1100. В об·
щш1сю?тс изборн през същата rо-
днна р:1;"!:·т111щ11те от града се
оди,·ат масооо 11а борба срещу
,. 'рора на Стамбопооото праш1тел-

1.. тво. Стават ('UЛС?Ш сблъсквашш
11 арести на соцналнст•t II работ-
111щ11. n резут.1п1т на КО<"ТО нз60-
1н1тс се прощ1лнт.

Пърпомаi1ското чсстпуuавс през
18)4 rод111ш се провежда с пуб-
1ш111ю събраннt? н манифестац11я.
На сnнкашш окръжен конгрес на
БРСДП в Разrрад 11а 5 юн11 съща
та rод1111а прнсъстоуоа Георги Ба·
калоо.

През 1894 годи11а оъо оое1111ия

отдавна изгнила растителност.
На дълбочина от О.75 ?t. до 1
м. се намериха фраг?1е11тнра11и
иера?шчш1 съдове. В югозапад·
11а посока на дъпбоч1ша 1 м. се
отнри нера?1ич11а ла)tпа. Тя е иа
пълно запазСJ?а II нейната напра
оа е твърдt> добра. Продължа-
nа/11ш разкопките на дълбочина
1.25 )t. се ОТl(РИ ця.1осr110 norpe
бенне, състоящо се от тр11 чере
па разположенн с.нметрично на
разстояние един от друг 1.20
м, ?шито са силно разпад11ати.
Поrребението е 11а млади хора.

арсена.? се основаоа младежкь
сuu11а?1демо1,ратичсска група. на
ГJропоаща 16 души. По покана 11ь

раа1·радската партиit11а opra11113a
u11я Никола I аброuск11 предnрие-
,1а аг11тацно1111а обиколка нз ок-
ръга. като COЦlfЗЛHCTlfllCCKИTe му
c.rioua 11аосякъде се слушат с ин ·

rt:pcc.
f !ърnомайското •1есоуоа11е пр?

I !!95 ГOДIIIIЗ е масово 00 СDОЯ ха
раsтср. Подготве11ата тсатралu?
CЦl'IIKЗ "Падането на КЗПlfТЗЛflСТН·
чсск11я строй н оъэтържествуnане·
тu на соцна.'1иэма" разоълнува
работ111щ11те.

На орrа1111з11ра1111я протестен м11·
т11111· от местния партиен коми-
тет през ,1есец декемпрн 1897 ro·
днна 110 повод нздеnателстn?та
над населението в Македония от
с1·ра11а 11а турските феодали н о
1·?,асуоа11ата резолюция проличаnа
чувството на братски дълг.

Една от най-реэуптатшпе форю,
:1.-1 соцнал11ст1t11еската пропаганда

яuяоат nечер1t11кн-rе с
1rJ11асяне на сказки н литера-
тур110-муз11кал11а програма. .,Ро·
аот1шя ден - какnо пе11елят го-
сrюд,арнте с уголемяоането II как-
во работтщнте с намаляnа11ето
му·' е 11знесе11ата сказка на В март
18J7 rод1111а, кояrо се посреща с
голям интерес от жителнте на
града.

Използуват се II qествуоания на
бслеж11тн датн от българската
11 с11етоона 11стор11я. На 7 март
!898 година 11а орrа1111з11ра11ата ве-
черника с 11з11есена сказка „Па·
р11жката комуна II нейното 11сто-
рнчес1<0 значение".

За пропага11д11ра11ето 11а соцн
ал11ст11ческитс иден о Разrрадско
нзоестен принос има нздаоа1111ят
от Стоян Русев 11 . .,Хвърчащ пнст"
през 1899 год1111а.

Бур11ата ISOO rод1111а се почуо-
ст11уоа II D Лудоrор11сто, обхва-
нато от протестно доижеtше на
ссля1штс против отменянето на
ПОЗСМЛСШIЯ данък.

На 1 ю1111 1901 rод1111а работн11-
1111те-пе•1атар11 D Разrрад на общо
събрание учредяват работн11чески

·---------------------..·----· •••m•••••••••••,..•-••••••••• ••••••eli:t•••••••••••••••••·..•a
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ранявали плодородната зем• от
оражи набези. Голям интерес
nредставn11оа малко известната
нсторнS1 на Хръсrрад, чието име
носи сеrаwннАт Раэrрад, неrооюат
rрагичен нрай към !309 r. под
кьроаnкя ятаrан на аэнатски11 за·
ооооатсn. Той заслужава да се
вкnюч.- о систсмат;:, на редовните
apxeonorнчecкi.t раз1<оnкн nрез
сnедващ1.те годчнн. Наwсто род·
но, бъnrарско да се HЗSIBH, да се
nредс,авн подобаващо висонаrа
эа своето време култура, която
ощастnнвн бълrар..:кця и сnавАн-
скнте народн с раэв?тнето н раз·
пространеннето на • cnaвJ1нoб1i,nrap
ската nнсменос.т.

Коnко мнсnн н аъnнениsа nреднэ
вннва enoxara на rypcкoro роб-
стuо н Възраждането. Една епоха,
несравнима по своs?та жестокост,
с неизброими м1.кн •• нздеоатеn-
стоа, стоварнnн се върху rьрба на
бълrарснна народ. Но нима тоеа
не беше rенсраnно, оnнчно изпи-
тание на неговата твърдост, ycтoji
ч· оост и not$eдa, на несnомнм.
д1х н бъnrарщнна! Минаn през
9-на крьr нn султанската nопнтн· ,.'
чесУ.а н мкономическа преизпод-
НА, неэаонснмо от колосалното no
хнщенне на средиовеновнаrа 61,n
rарска култура, от чиито върхо-
во со онждаwе эi!!lрсвото на Ре„
несанса, нач,нrа прапрадядовци
с присъщата нм жнпавост, eнep-
rнsr, умение н воля, не само no·
однrаха еъстанме спед въстll?нне.,
съэдадсха веnнчавото xaiiдywкo
двнженне, но сътвориха всн?.ако
ценно в oбnacna на архиrекrура·
ta, нзвърwиха исторнческна в?э
рожденскн npenoм с матеркаnно
то м духовно развитие на народа
нн, nреодоnsаоайкн неимоверен
консерваrнэъм м феодаnни порgд
кн. Дейността на вьзрожденските
просветителн м реооnюцнонерн
дава соонте пробn•съцн ti п тога·
ваwниg Деnнорман. Хайдут Бой-
чо, Aнren Кънчев? Христо·
фор Ннковкч, Никоnай Ико-
номов, Гани Чернев м дру-
rи соетнnа на бълrарскня про-
грес са местните сеячи на nат-
рнотнзма, националното само-
чувсrвне, радеrеnи на куnrурно-
nросветно и ревоnюцнонно дон·
женне. Тук nредсrои още дъnбо-
но да се оре бъnrарсvата нива.
Запазените документи эа попити
чсскн11, нкономнческн и духооен
живоr нn нааэа Хръсград
rрАбва да се превеждаr от
сrароrурскн арабнца. Cnoж-
HHJIT комnnекс от момnо-
нентнте на ку"тvоата н бита
сnсдоа да се изаснява съокуnно
и успоредно с оэанмоотноwе·
ниs?та с окупатора, nсрманонтна-
та му асимилаторска политика н
геноцид. Нима това не е rнrант-
ска эадача от месrен харакrер!
Нима тя е по силите на ед•tи нс· ,

rорик! Очевидно е, че направе-
ното досеrа е далеч недостатъч-
но и трябва да се променяr не
само щатовете, но и мащабите
на обхват н темповете lia изn1tn
нснно на задачите.

В nернмеrъра на този nробnем
(Продъnжава на стр. 1\

Тр1111адесет века бъпrарска дър-
жа11аl Тр1111адесстоекоо11а 11стор11я
на ед1111 repoнчcft народ, nреодu-
.'1п.1 ос11чю1 nрсnитстоня no t'uim
стръ?1е11 11ът, заr1азвайю1 u1,.1 ·ар·
скня дух 11 държава. Епохн с.•нш
!Ill, JIЗП'Ь..lllCJIJf С ПЗМСТНII съG11тш1.
IJC.']CЖIIТII 11\ICliЗ 113 родо.1юGн11 11

П ,tlНl:JII Ш.1 l't'j}OII.

13 СПО.\<1ТЗ Ila 1-.З1111Т3ЛIIЗ\1а (jЪ,.l'J·
1·:.1рск11яr народ 011.Jс..1ед11 рf.!11J.110-
щю1111нтс 1·ра.1111нш 11с1 ,11ша.шт1:
tro.,e'J .. Я. Н ;·,1J.I епоха uъзш1ю1а

1 по„1уч.11 с.uонта :н1калка t>ъ.11·ар-
ска га 1нюот1{:11,l..'сn:а к,,аса 11 11eii·

.шта Соева партия, разрази се вс·
1ш11ынt ? О1пха .\lсжду Сюрческня
11роJ1етарнат 11 ?ю.:п.10<.1.таторската
к.,?1са. ).J.&CTКII 1.;ъбнп1я II ХIIЛЯ·

дн нмена от 11стор11ята на работ-
ни11-еското реnо.11оцинио до11жс-
1111е са наша наrщонална гордост.

Родното Лудоrорне 11ма споя
пял в общата революц1101ша бе r ·

ба. M11oro плз>1е111111 борц11 О1'да
доха сuоя жнuот за победата 11а

социа.11нстичсските ндсft
Какъв е nршюсът 11а Разrрад

n 011езн Gyp1111 1·uд111ш? l(aкu11 са
penO.lIOIJ,IIOIIIIIITC трад!ЩЮI па rpa.
да, о·г конто младото поколсю1с
,южс .з.а •1ерп11 пример за патрно·
rи11110 111.эп1па1111с II нащюнална
.-ордост?

Рсоо.1юц110111111те борбн имат
за cuuя база 11ко1ю?ш?1ес.ю1я 11110·
ЛIIТН'IССКИЯ ЖIIBOT В Л yдorop11ero.
От 1879 до 1901 год1111а Разград
е окръжен ц?11тър, а nпоследстnис
ДО 1958 rод1111а - OKOЛ\lflCKII цен·
тър. Tona му определя по-добра
IIЪJMOЖHOCT за HKOIIOMIIЧPCKO в
ПОЛliТНЧССtЮ ра:1вит11е.

Вдъхновител II организатор на
ПСНЧКII peDOЛIOЩJOIIIIII прояо11 през
епохата на кап11тал11зма е парт11я
та на пропетарната. В града към
края 11а XI Х век са 11алице обск-
тншш nредпостааю, за разпростра
няnансто на марксизма и нэrраж
ла?1е 11а соцю:1лдсмократ11ческа
друж1111ка.

I la•1a.1oтol Ко.,кото трудно
шшс1ю, толкuuа пr.11р1аво II прав-
днво. Искрата на соц11ап11ст11чес,
IШTl' 11де11 npoбmlcea п съэна1111ето
на Gуд1111те .,удоrорскн чеда.
Пре, 1890-1891 rод1111а II Раз-
градската г11м11аз11n с1,щсстоуоа
уче1111ч,::,ска самообрнзоnате:ша rpy
па, 1шято разuнuа активна прос·

I
ue111a дей11ост. llякопко дн11 nредн
Буз:1улжа11ския ко11rрес n града
са задържа1111 от полнц11ята xn-
pa, 1юнто се заннмаnат със со·
ц11апнстнчt:ска деЙIIОСТ Това ста·
'"' n дома на Стефан Георr11е11.
CДIIII от първите COIННlЛHCill n
Разград.

Месщ ;,екемвр11 1892 roд1111al
Първите постаоят 11ачапото. За-
11аятч11i\ск11 работ111щ11. учители,
(ШlfODIIHЦII, хора с разнорОДНII пр9·
фсс1111, 1ю с мисъл ед11а. Хора
paJл1J111111, 1ю с.11ет11 n едно. В Раз-
гра:1 се пснооаоа соцна.1111ст11чес-
ка друж1111ка. Стефа11 Гeopr11cn,
До11•ю Сумпуроо, Д11м11тър Бах-
11?0. Стз11ьо Сапунов II I lикопа
lle11cn са едни от първите разпро-
страшпели на COЩtЗЛHCTIJll('CIШTe
н;1с11 u нач?лшпс десетнлстнн.

НОВИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ
От няколко месеца се копае

нръст за разширението на шосе
то Разград-Шу?1с-н. Още при
1ърn111'с загребоаная на багера

о щ?стността югозападно от тух
лената фабрика .Станке Димит
ров - Марен" работещите попа
дат на цели 11 фраr)tе11т11рани
J(ера?шчн,1 съдове, които бяха
предадени в U!!р'Ьжния 11стор11-
чесни музеn. Наличността на
архео1юr11чес1ш находки наложи
nрс.,1естването на строителната
техника lj ?е11предприеха архео
логич\!СЮI соиддJКII за ТЯХIIОТО

В дясно or първия череп се\
отириха два 1<еращ1чни съда. на
ноито част от устията са отчупс
1111. Те имат фор),ата на сфера,
нато единият от тях в горния и
долен край е леко удъ.1же11. От
двете стра1111 на този съд са раз
попоже:ни си?1етрично две дръш
ю1, по средата на конто е прека
рана права 11внца. До вторият
череп от дясно се откри изтрит?
)!една монета. След нейната ла
бораторнэ обрабuтnа, тя ще бъ·,

(Продълшава 11а стр. 2) -I
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ХРJ\МЪТ Hf\ МУЗИТЕ

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА АРХЕОЛОГИЯТА,

ИСТОРИЯТА И ЕТНОГРАФИЯТА В РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ
(Прод-..пжение ot ctp. 1 J

се домосааме АО каn1нската ет
ноrрафска rpyna б'lолrари, чиито
даnечен лроиэход се с1'1орэва с
Асnарухо•нте б-..nrарн, а еъвре-
меннмте мм родствени връзки на
cO'luт Кli,M nотомцмте на воnжски
те б-..nrарн I Чу1аwка ССР. Ком
nоsнцмоtt\.ото н ноnорнтно яэпьп-
кение ?',,,)Кенскнте рнэн, редица
MOТICIIC Ill WBIICЦIC н друrн n.на
ин намнрат сходстао I потомци
те на 11реаннте аолжскн б-..nrарн.
cerawннte чуааwн. •fiэн едн'нстве
на етноrрафсна rpyna, 38С1нде·
теnстауаана cllмo • наwнв olcp'lor
еьс сrtецнфl<\ен бнт н култура,
орнаменrн и худЬисесrвено "'"""
ненне на··?манмте, ,,., саое кв-
рактерно таорчестео, може np11
сисtамно н эад-..nбqчено нсторн·
ко-етноrрафско научно нэсnедва·
не. н1мом моменти съаместно cite
чуuwк\\?е ученк," c1,rhacyвallo с
Е,иоrраф'снll'а "мистнтут 111,м БдН,
11• наhрi•н· нЬ1н прмнос:н в родна
та нн NCtopн• н' етноrрафн1.

Ммоrо са nробnемнте н эад•·
чнте, монто ст'о1т nред муэе1 н
• о611астте на наtt-ноаата нн нсто-
РIСL Кtnнтаnнстlсческото раэвнтне
след ОсаобожденнетЬ от турено
,•бсtао 110 9. IX.· 19•• r., начаnо-
т• на ссщнеnнстмческото двнже-
ине, 1jctop111ta ,на Партнвта, мла-
дежкото ревоnюцноино движе·
itмe, антмфаwнсtката борба, ••·
просн. кoNto мзнскеат детайлно
мs1сн1аане с точнн датн н събн
nta. те,м- ..вжна ·-задача сысем
не • no снnнте на един спецнв·
na,ct. 'Не е нужно да се rоеорн эа
серно?носnа на· проучването от
nопнтм,«о·"коноltl'нческо значение.
ToQ е просто епохално. н,в-..рw
•• се преход от една формацнв
nм друrа?

Социаnнстнческото стронтеn·
етве - но11та ера в наwата нето
рн1, ежедневието утре е негеряя,
nост11а пред нас rопемн яэнск-
1аиN1." Да се с1,бира, документи·
р&, да се обработва, да се напи
wат ,nатннте страници на рево-
n1Оцнонннте nреобра,оаанив, ре-
n1т1 Н р'8КОD0ДСТ8ОТ0 на П1рТНА·
т1. Времето тече, много м1те-
рнаnн се пох1бааат, забравАт се
реднца с-..бити• и факт·,. д. таэи
АННамнчн1 enoxa сnедоа де се
np•Af!aiн в музейната ек шеэв-
цм1 • с101т1 хроноnоrн1. Нс1 мла
АОТО nоноленне трАбоа да се no
каже 15еднна м нзостанаn Р1эград
<IOI 1ф6н преди 9. IX., nрн усло·
анат1·' на JHanнтanUэiмa, и оrромно
то N вееетранне строителство н
1-..sxo)I np? ycitoвНAni на социалН3
ма. Таэн 1рка разлt?ена, показана
каучно, действува убедително и
..,,nнтаtеnно'.

За нес' е еэбучна истина, че це
11ни1та каКнто а нсторн"еско о,

ноwенне nредстаол•а• Лудоrорие
то е предпоставка за развитието
на музеJI като институт за проуч
ввне на мастната яегерня. Достс1
тьчне ли е това обаче! Според
нас не! Необходимо е nостеnен
но да се увеличи щата от спецна
листи. Не достигне пи nepcoнanъt
поне 10 - 12 дуwи нсторнци в
бnнэките rодинн, nnюc текничее-
кн н помощен персонаn, нэквюче
но е музеят да се справи със се
гвшвяте нэнсквания на археоnо-
гкяге, нсторнАта, етноrрафмАта.
епиграфиката, нумнэматнката, от
национален н международен
мащаб. Тук се вкnн:?чва а.бира-
теnската, проучвателната, култур-
но-просветна м енсnоэнционна ден
ностн, ВСАНа от конто нма CDOH
потребности. Да се с-..эдаде дн·
ференцнраност лри ра,работка·
та на проблемите -това е много
важно 38 количествената н особе
но качествената работа. Една ос·
новна необходимост обаче си ос
таоа: построяв.?нето през следва
щите rодннн на нова представи·
телна сrрада ,а Онр-..жен истори
ческн музей, е коsато ще може
да се разгърне широка научна,
културно-просветна н експози·
ционнв дейност, с1-ор1-женв теХ'·
ническн, об,аведена битово. Ек·
сnоэицНАта тук тр?бва да обхва·
не вснqкн епохи. Човекьт, вn1
:1\in I муэе1, чрез нэnожбата на
експонатите да открие н познае
себе си, д• оиди родословието,
ЦАлата материална н духовна кул-
тура н1 обществата. Но тазн ек-
спозицна не може да бъде как
ва д1 е. Тя сн има точни научни
норм1,нвн. ПонАкоrа се чуват
гласове в nonзa за преустройство
то на някаква ст1ра сграда, само
и само да има енсnоэицив. П'lор·
во, макар в важна, 11 не е ре-
wаоащата н единствена с дей-
ността на един музей. ТА е резул-
тат от събнратепската н научна
работа. Второ-експонатите не
могат научно и художествено да
се представnт о неnодходАЩИ
сrрадн, неестетични и неудобн)1.
Пример: експознЦИJIТа в стариR
музей беше склад. Витрини сте-
риотиnнн, материалите 11аредснн
сиво върху една nnоскост, никой
не говори за себе сн. Хср'1та мн
наоат транзит н заминават. С та-
каnа, направо казано негодна ек-
спо?нцня, въпреки че я имало, не
се постигат цепите за матерна-
лнс-rн...:сското оъзnн1ан,4е на xo-
pii:a, след като експонатът не е
нзr.nсн, не е показан подходящо,
да загоаорн о очите на посет?те-
nнrе за своАта епоха. Тока се
прав•т сега новите ексnозиции, но
е подходАщи сrрадн. Отопnен?е
то н удобст8ата е друг ••npoc,

който или не може нnн половин
чато се решава I приспособени·
те магс1знни на старите есt.fафн.
През эиматс11 бн8ат хnаднлннци,
конто никой не посещава, камо
лн да работи с материалите. Тази
тенденцнА за преустройствата е
стара, чието начаnо се търси о
трудните rодинн на след осво·
божденснив период. Н ако тук
нnи там все още се плаща данък
на това отживаnо 1ремето си раз
биране н се nраввт хамбари вмес·
то уютни заnн, отоплени н освеr
nени според нуждите, това е за
сметка на начественото научно
н художествено експониране. За
това този курс постепенно се изо
ставsа като се nроектнрат н строят
в редица онр-..жни центрове са·
мо ноои сrради. Преустройство е
допустннмо само за еrноrрафскн,
битови н мемориални къщн-му-
эеи. В Разrрад нвма такава стара
сrрад1 с необходимата nnoщ, как·
внто се намират в редица еаро·
пейски rрадоае, да бъде годна за
преустройство и осиrурн раэвнти·
ето на музеsа :,а rодннн наnрод.
Освен това, съобразно сегаwните
фондови напнчносn(, съхранsааат
се повече от 16 000 експокати,
много от тях уникаnнн с нацнонаn
но н международно значение, no·
ставят настоНчнво едно единстве-
но реwеннс: да се построи сrрадв
на Онр1,жнив муэей. Може би
най?удобното м1сто е д1орът на
училище „Кнрнп н Методий",
като сrрадата му се с-..бори. Пер·
спективнте в нзспедоватеnската
работа са насърчителни, находки-
те от сnедващите rодннн моrат
да наnрав1t преврат в досеrаwни
те ни представи относно архео-
логическите ценности. Едно въз-
можно nокаnнзнране на тракнй·
ски• rрад Даусдаоа, а н не
само ,ова, ще бъде оnнмnийсниа,
венец за тракоnоrа.tата н антнч ...

ната археология. Эатовс1 само но-
ва сrрада може да отrоворн на
всички съвременни изнскоанн1 с

достатъчен щат от сnсциаnнсти,
н да осигури п._nноценно разан·
тне на музея nоке эа половин
оек. Може бн нsакой ще в._зраэн,
че това е nунс, ндеалнн и скъпи
искания. Напротив, това са съвсем
норw.аnни нужди. Не е тук мsасто-
то да правим мотивироака относ-
но нэнскпаннsата на музейното
стронтелсtво. Но цепите на nатрн-
откчното оъзпнтанне не се пости
rат с неугледна и неrостоnрнем·
на оънwна н вътрешна обстанов-
ка. Нашата страна е туристическа.
Туристите ндаат ,аради планин-
ските н морсt<\tте курорти, стари-
ните н природните красоти. Сле4
дооателно в•nросът за музеите
е престиж н чиста валута эа на-
wата страна.

Да се покажат закономерности-

те в историческото раз8итио от
социаnно-нкономнческа страна,
тази 31дача ексnо,нцнsата можо
да реwи чреэ научното нэrраж·
дане. Това 8 HllЙ•BHCW СМkС1'П на
думата ще nоnуn1рнэироа и в-..,.
пнтаnа. Гоnsамата снnа на мс1рксн„
ческата историческа наука може
само rau дс11 се използва и npo
тиа gростннте буржоазни фanwн·

i·
фнкацнн н нацноналнстически нэо·
nачаоанн1 на родната apxeonorнa
н нсторнsа, на социаnнстическс1та
tt комунистическата ндеоnоrня, на
политиката на nартната. вс„щност
не е пресиnонО", ако кажем, че
исторн•та е единствената хума·
нитарна наука, третнРаща ра3ви-
тнето на соцнаn-нкономнческите
формации н ненэбежнат? победа
на комуМнзма. Това куnтнвира
научни ;s.нанн1, интернационали·
зъм, hатрнотнзъм, asapa в
уtреwнАв ден. Със сред·
стеата на музейната дейност
тезн цели са достнжнмм
при сеrаwннте усnовнА н възмож
ностн, но ние трябва да отrоао·
рнм на техните нзнскваниsr. Да
бъде храмът на музите истински
цен"'р на научна работа и na·
трнотиэ1?ом.

На 1 октомври ес1на rодина се
чествува маждународнНА ден на
муэеа.tте а с•ета, а у нвс от 1 до
7 октомври ще се чествува Сед·
мнцата на музеите и паметниците
на нултурота. Тези музейни nраэ·
ннци идват да нэ•вsат с1.с силата
на историческите факти една
>кнтейска правда, без но1то е
немнсnнмо да rоворнм эа про·
rpec и с1,временна култура. Това
е очевидната истина на великата
нсторнчесна nриемст•еност а
1сични области н отрасnн на нау-
кат1. и живота, на неосnорнмнте
достоннства,които носат паметни-
ците на културата, останали от
nредцнте н с-..нроаено заnа,нnи
данните за своsта enoxll, за •снч
ки посnедоаатеnнн крачки на чо-
еека nреэ вековете, :,а натрупа-
НИА опит и нза•рwеннте открн-
ти1. Ако теоретнческн казано то·
ва не беwе се ос•ществн110, днес
чов?нът нямаwе да се оtnнчава
от лрнматнте. В тази своеобраз-
на иэразитеnна азбука-rрадацня
на чооеwкия въэход се заклю-
чава неизмеримото с никакви сте-
пени 3наченнс на паметниците -
доижнмн Ji недвижими, веществе-
ни и писмени, архитектурни, ар·
хеолоrическн или исторически
от всички епохи и формации. Те
са докумеН1Jiте, конто nосредст-
оом сооя ма'tсрнаn, форма и тех-
ника, чрез С\?окупния си еэнк
илюстрират стълбата на ционлиз?
цнята. Дill ги n?знм! Да обоrатsr-
оаме му3енте!

8. IX. 1968 г.

ПРИМЕР
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пе11атарск11 с1шш1кат, който пр11-
лаrа пршщнпнтс на класовата бор
Ga прн занщта на работ111111еск11те
1111тересi1.

РаGот111tt1есю1те разходк11 се
окаJnа·г също спо.1учл?1оа формс:1
за ПОDДIIГ311С К'.'13С0D0Т0 съз11а1111с

I

на работ1111ц11те n града. I la 26
август 1901 разградската партнй·
ш1 ор1·аш1защ1я 11 пеt1атарсю1ят сш1
д11ю1т орrаннзнрват пъроата раз
ходка до с. I lедокла11 с развято
черnе110 знаме 11 началото 11а ко·
.rю11ата.

На об,1аст11ата сб11рка на па?>·
т11й1111те ор1·аш1за1t111t от Cenep11a
Бълrзр11я, проседесш на 7 11 8
апр11л 1903 1·од1111а II rp. Русе,
предстао11тел11те на раз1·радската
орrа1111зац11я застават на ма1экс11 ·

чсскн поз1щ1111. В нзборнте з?
XI I Об11к11ове110 IIародно събра·
IIIIC същата ГОД11113 орГЗ11НЗЗUНЯ1'il
1пд111·а кандидатурите на Днм11тър
Блаrосс II Георrн К11рко11.

Първомайската телеграма до
редакщ1ята на парт11й111ш орган
,.РаОот1шчесю1 пестник.. : ,,Раз1·рад.
Предайте нашня братсюс поздрао
на праз11уващнте работшщн..." е
нзраз на класоса солидарност на
разградскнте работннцн със свои·
те братя по съдба и борба от
11ялата страна. В същ11я дух, но
с 1111тернац11011ален мащаб тя е
нзразена с телеграмата от 1905
година: ,,Днес, разградските н по·
поnсюпе парт11йш1 членове 11 съ-
чусстnеющн, празнусаitкн Пърсн
май изпращаме своя другарски
прнсст на празнуващия междуна
роден пролетариат н на руските
самоотверже1111 борци".

През месец май 1905 година е
оснооа11а учителска соцналдемо·
кратнческа група.

Стачното дс11же1111е в града през
пърсото десст11лет11е на ХХ сек
е изд11пtат r..1ac за 8-часоn ра·
ботсн де111 за ико11омнt1ескн н по-
лнт11ческ11 npana на работническа·
та класа. През месец септемnрн
1907 година 11збух11а стачка на
ш11сашю1те работшщн. Май 1909
rоднна работниците от обущар-
ската ра6от11.1ннс1а на Андрей А11-
1·елос 11 .,ятото ,са 1911 - 11а

I l.111я Чнфч11е11 с-тнчкуват u аащн-
та на своя труд н права.

Имената на Дюштър Бахнев,
l'eoprн 1.(.оларос, Трендафил Ро-
юо, Неделчо Чобанов и друrн
п.,амещш napт11it1ш дейци светят
u 11стор11ята на разгрздската пар-
п1й11а орrанизаuня през първите
десет11летня 11а ХХ сек.

Гордост за разrрадщс е уча-
стнето 110 д·р Васил Героu II Ста·
11ьо Сапу11ов въс ВОСР. И д11?
д·р Геров разказва с nъ.111е1111е за
011ез1t ве..·шчав11 мо,1с11тн от ата·
ката на Знмш1я доорец, ко11то
Вел111шя октомвр11 оnекоnеч11
rnrтon11a'f" нсторня.

Спе..1 войнишкото uъстанне 11

np11\111J)11eтo реоолю111101111ата де•i·
11ос1 u Рззrрад се заснлоа. На 21

ас1р11.1 191q rод1111а местннят ко?ш
тет 11:J парт11й11ата орга1111Jация
11ро11еж.щ публ11•11ю събра,нсе в са·
:ю11а 11а 1в?тал11ще 11Раэвнтне" с
ораторн llеделчо Чобшюn и Трен·
дафил Розов на тем": ,.Положе-
нието н страната н нзхода от
11его... Месец аnгуст същата го-
дина е органнзира?ю 11рот('ст1ю
събрание протно скъпотията
безрабопшата.

Л\асоонта ;tuyceд:\11tч11a уче1111чес" ка стачка пре:1 октомври 1!119 го·
дн11а пок:Jзn?1 rотоnността ш1. yt1a-

щата се младеж в града да за
щ11щаса ссоите права. В подкрепа
на ·1 ра?1спортната стачка партнн·
ната орrашtэацня сnнкnа голя?,
щстшн· 11а 31 декември 1919 го-
.111шt.

j,'cncx за PCU()ЛIOЦIIOIIIШTe Cll.'НI
о rpaд(i с нз611ра11сто на ·1 ренда-
qщ.r?. Розов за 11арuде11 nредстао11-
1с?1 през J?:lO rо;щна.

Под лозу11г11те ,Долу ръцете от
Рус11я!"' и „13ъ11 1111терое11титс!··
ьt<11, uяр11а на ссоя 1штер11зц110·
налсн дъл1·, се включва о подкре·
па на l.ъuетска Русня. В Разrрад
през 191? 11 1?20 rод111111 се 11ро-
nеждат масови протестни съUра-
1111я 11 .,1 ит1шr11, разпространяват
се поз11в11. Събщэат се помощ11 за
пострадалото от сушата 11аселе-
1111е в Посолжнето през
1921 - 1922 rод1111а.

Karo боени ,pe.,epn и помощн11к
на ЬКП (т. с.) в с·рада през 1?21
rод. се у•средяса Младежюс кому-
нистнчсскн съюз. Първи младсж-
ю1 дейцн и основатели на орrа11н-
зац11ята са учешщн от rнмнаэия·
та: Юл11й Бах11ес, Рlордан Чоба·
11ов, Менахем Герои, ::Jахарн Заха-
риев, Михаил Стоitкос II др. Име-
на 11 дело, служещи за почит 11

гордост на днешното младо поко-
леш,е. През ляrото на 1922 го·
д11на по и11нц11ат11са на разrрад·
ската комсомолска орrа1111зац11я
се со11кса конфере1щня на учени-
ци-комсомолци от десет среднн
у•шлнща на Lесеро11зrочна Бълrа·
р,ся. Прuсъстnуоа II nредстзв11тел
11а ЦК на БКМС. Същата годнна
разrрадск11те комсомолцн учзству·
ват u голям окръжен партиен
събор в Русе, а през 1923 година- на мнп1нr, поглъщат пламен-
1111те слоса на Георrн Димнтроu.

Септемср11 1923 година! Епопея
сласна за спасен 11арод. Еднн на·
род въстава nръв срещу фашнзма.
Името прослаn11 на българск11 род.
В средата на месец асгуст раз·
градската парт11й11а орrз11изацня
просежда окол11йско полулегал110
съnеща1111е, на което се разглежда
окръж11ото 11а ЦК за подrотоnка
,са съоръжено nъста1111е. Избнра•
се nоенен комитет ь състав:
1·ре11даф11л Розос, Тодор Лукос,
Бор11с Р1011чtс II Боян Лазароu.
Започва уснлена работа по наба·
uя11е на оръжне и обучеш1е за бо·
расене с 11е1·0. Прас11л1ю е преце
нена нсобход11мостта or съuместнн
деrсстаня с БЗНС II се влиза въо
щ,ъзка с неrоснте ръкоnоднтслн•
Бор11с Панов, Богослов Иванос 11

Н11ко.1ай Чакъров. Оператнсннят
план на военното ръкооодство
предснжда с съоръжена група от
Разград да се засземат пощата
11 другнте учрежде1111я II се иеутра
п11з11рат пърсн артилерийсю1 11

19-тн пехотен полкосе.
Фашисткото правителство не

бездейстс\ува. Почусствувало onac
11остта, то предприема масоnн
:?рестн ,en ко>1у111tС1'11 11 земеделци
u ця.1ата стра11а. В Раз1·рад са
арестусашс Тре11даф11л Розос. Д11-
м11тър Cauou, Исан Пенчев, Рус11
М,mсч<!о. С-гефа11 Кръстес, Иван

• 1 lенов II друr11.!-1езрестуоа1111те ко
,,уннстн II КОМСО.\IОЛЦИ са на боен
пост в очакване nарола за nъста·
1111ето, която обаче не достнrа до
1·ра;1з. И когатn отшумяват послед
ш1те залnоое на слаnното Сеп?
темnрнйско въста1111с, то фаu111ст-

к11те власти о Разrрад л11кува1.
11е1ассr11ап1 от рсnолюцно1111ата
буря на Септеморн.

През 11есец февруари 1924 1·0-

ЗА
д1ша с Разrрад се образува гру-
па 11а Партията на труда, като
ръководещ център 11а полнтнчес·
ките борби. За Първи маn 11 7
11оемср11 същата rоднна се печа
тат позиnн о печатницата на Пе?
тър Ата11асос II ком,о,юлц11тс ус-
псш,ю пс разпръсксат нз града.

След Апр11лския ате11тат 1925
rоднна о Lофня II пос.,сдвалия те·
рор 11з;\ преданите кому1111ст11 нз
ня„1ата страна не закъсняват
арестссте II с Разrрад. В пол1щ11я·
та попадат: Тре11даф11л Розов,
Иса11 Даноо. Тодор Цо11со, Коста
Петров, Lтефзн Кръстев и др.

Първ11те акщш след погрома
са п11са11ето II разпростра11ява11ето
шt поэнn11 11 окачването на чер·
вени знамена за Пърон май и 7
11оемср11 1926 rод1111а, което про·
дължава н през следващите rод11·
1щ. На 10 апрнл 1!127 rоднна 11

Разrрад е ос11оса11а група 11а РП,
J{Оято развива акт11в11а дсnност IJ

протест против ЗЗД, нека пълна
амн11стия на пол11тзатоорющите и

защнщаса шстересите на работии-
•1еската класа. Настъпват годннн
на съчетаоане неJ1еrалl1ата с ле-
rал11а работа.

Разградската парт11й11а opramc·
эацня, вярна на своя дълг, една
от пършсте се отклнкса на пр11зи-
ва 11а ЦК за оказване помощ на
стачкусзщнте тютюноработи11ц11
през 1929 година. Тя правнnио ,сз·
ползува вснчкн форми на борба
за разоблнчаване терора и експло-
атацнята. На 12 април 1930 год11·
на в Разград се провежда стачка
11а работющн, за11аятчt111 11 търrов
ци прот11в кризата и скъпот11ята.
Стачкусащнте просеж,дат събра-
11ие, на което се гласvва протест·
11а резолюция от нието на РП.

В годи1111те 11а антифашистката
борба Комсомо11ът в ?авград раз·
внва активна дейност. През
1928?29 година в гимназията се

оформят 11яко11ко уче1111ческн гру·
п11 от горн11те 1<11асове с маркс·
ленннск11 кръжоци. През 1930 rо-
д1111а ремсистите лепят позиви н
пишат 11озуиr11 11з града: ,Долу
буржоазията·, .,Долу З3Д..

, .,Ст11·
ra терор 11 н11кс11зиц1111". Окачва'\'
червеше з11аме11а по телефонните•
стълбосе. Уче11нцнте от ко11аро·
железарското училище n'росеждаt
стачка ,са 29 сеnтеМ?рн 1930 ro- 1

дн11а.

През месец септември 1931 го·
д1111а РП от името на околнй·
скня комитет изпраща nротестю1·
теnеrрама протна теро?з, ЗЗД, э'а
11ълна ам1111ст11я н за леrалнэнра
не на БКП н БКМС. Оргаинзнр·
са се голямо протестно събрание.
Общоrрадсюсят мит1111г. преj!. чи·
талнще „Разш,тпе" през с!сеит?
на 1932 rодинз звсършва с ,?асова
ма1111фестац11я до парка с револю-
цно1ши песнн. В гнмназнята започ-
ва подготовка иа ученическа стач-
ка.

Първомайският праз1111к пре.,
1934 rод1111а е отпразнуван с рабат
1111чсска манифестация, окаче1111
1icpncш1 знамена rн раэ11ръснат11
СТотJtцн поэнвн от ремсистите.

Деоетосептемвр11йск11ят преорат •

нанася тежък удар върху peso,
.1юц1юнната дей11ост в града, ьlо-
.нщейск11я11 терор се эзс1111ва.

кЪМ края 113 1937 ГОДIIИЗ в
Рззrрад се прооежда oкoл11iicirn
конференщся 11а РП във връзка, с
,срсдстоящите пзборн н се- об·
съжда · въпроса за Народен
фронт. В •борбаm \111 осъществява,
не 11а дело тази идея като обе·
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:ic разчетеl?'а 11 ще ю, л,щс uъз
:\IОЖн'ОСТ .-\3. IIО·ТОЧ!,О дu1·11ране
на ПOl1pe(\ettИew. Освен ?юнета-
., а ТУ1< се намери стъ,шен ба:,с.а
марнй 11&ПЪJIНО :JaПa:!C}I, 11Сра-
"ич:на Iлампа и гn1шен съд. по1·pe,бelfll? с на ?,пада .?,еиа.
Твърде· 11шт.сресна е кера?1ична
,-а лампа. на 1,оято в горната
•саст е . изо6разе11 ра?пере11
оре.1 об.гра;?ен с двое11
"J>'ЬГ· При третин чере11
се ?самер1r11а ,шест медн11 ?10нет11
cшnro корозй'ратс, •1аст от ст·ы,

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
,1ена грнвна н стъклено унраше
ние. 1юсrо говорн :ia погребе·
нвс на млада жена. До това no
1·рсбение се отнрнха а фраг?1ен
тн от червена кера.11и1ш пред-
ставлнвалн погребален съд. Qрн
eHтlipOnKaтa На ПОГрООСНIIЯТа С
север юг. Разкопаването на
110-нататъtuкнте пластове в дъ11
бо•1и11а 11е дадоха• археологиче-
ски >1атериали. Това 11алоиш
проучването да продължи на
СJСедващата част от терена.

Вторннт сондаж се КJвършн
западно от m,рвият, На дълбо-

•1ниа 0.50 ?,. се от?ри.ха фраг-
мс1Lти от различни 1repa.,mч:111
съдове. Вс1tч1ш те са от сива
керашща. След тази дълбочнна
зе?1ята се показа шу11.1еста 11

силно плесенясала. Пластът ;ш
д-ълбочлна 1 ?,. се оказа бога·
11а фрагменти от сива 1,ера?шна.
състоящи се от различни части
на ногребалmt съдове. ПродъJ/·
жавайки разкопките на дълбоч11
11а 2 ?, се откри скелет .:tобре
запазен, ориентиран оевер?юг.
Около 11ero не се наыернха ар·
хео,юnичес1т о?штерw\лl!., ,,с из

РАЗКОПКИ
н.1ю :?ние на отделни 11ерамищrn
фрзг:1юити с неопределена фор
.,ra, но вероятно от един н съ·
щн 11orpL{;a11eн съд. Посечето от
тях се Н3'1Сряха от дясната стра
на на погребеннето, което с па
възрастен мъж. По-нататъш1111
те ра31(ОПЮН не дацоха архео110
гичес1rn наход1<!1. За пълното
проучване na терена се npe?nrнa
нъм нов сондаж. който се оказа
богат на погребална l(ерамика.
украше11R11 ·11 Други находки. На
дълбочина 0.75 'М. се намериха
.цва МИ!lенв,сь.ца cчyneIOL Пра

дължавай1ш сондажа попаднах
)IC на два изrнилн черепа. раз
положенн с ориентировка север- юr. До първият череп от дя
с,ю се откри стъl(лена гривна
с тъ?шо кафяв цвят. шзтрнта
медна монета, медна нг.1а с топ
че в гориня си 1,рай. изпита във
<jюр?шта на лоJJумесец. Освен
тези паходкн се ОТl(рн и ?1а.11(а
юсфDрна. От горните ??атеряалн
)ЮЖС)1 да за1шюч:им, че с.11е по
п.адналн ла лоrребе.няе яа )!Ла·
.ца жена. Находките които бяха
на.11ереин до втория череп се
състоят от една корозирала мед
на )юнета и погребален гтшен
съд във формата на сфера с от
чупено устие. Около двете по-
гребе1rnя беше иа.11ерена също
фрагмен11нра.иа кераюmа с раз
л.нчна ГОЛОЬ\11113 н форыа.. По-на

татъшното проучване в граници
те ла тО3И сондаж не дадоха 11111н= находки.

Прн следващия сондаж се от
нрн цялостно логребеинс rтри 1ю
ето бяха ла)1ерени це:ш л фраг
)1ент11ра.1ш сиви кера.1111чин съдо
ве, глнне.на лампа, с три отвер
стня, десет лошо запазени мед
1ш ?юнетн, неоформена ст·ы1ле-
11а )1аса, желязн.а ха.1ка, •1асти
от балоамарин, медна фибула и
22 броя сшщн. Погребението
,?в1а ориентировка север - юг.
Иерамичн:ите съдове са със сфе
рнчна форма, нато са лено удъл
женя в горнаrе сн част къ" ус
тията. Тяхната изработка н тазн
на кера.1U1чната ла.,ша е на прн
мнтиве,н майстор. Бронзовата
фибула е !!;)ра.ботена. твърдl} доб

ре, )(81!'ГО II ошщmе конто са в
различна rоле?шна н фор)Jа. Те.
,щат т-ыmосин цвят. Or намере
шсте материали можем да за·
ключю1, че тук се насае .qo по
rребение на )tлад.а же11З.

От разчеrените монети. а не
ра)ш•11111те съдове има.:11е основ•1
;lil!e да твърдим, •1е сме попадна
,111 на .11екропол от IV в. на 11. е.
I !аходните говорят за лоrре6с·
HIIЯ на бедю! хора. JIЯKO!I от
конто са ?1рели от насНJ1ствена
смърт. Те ще хвърлят нова свеr
лина върху мнналоrо на rозн
1<рай. ще обогатят музея с новн
археолоr11чес1О1 материали. Не-
съмнено те представ11я11ат при·
нос в проучването на старата
култура .на Лудоrорнето.

щ
Л.... ПАР)'Ш&В.



В ЕПОХАТА НА КАПИТАЛИЗМА--

МШАДQТО ПОКОЛЕНИЕ

динителни ·Лозу11rи се поставят:
.борба за въстановяване на Тър-
новската конституцня'', "демокра·
тизация", и .лгародофроитовоко
правителство". Изборите за народ
ни представители през 1938 голи-
11а са нагледно папнтанне о топа
отношение. Комунистическата пар-
тия не издига своя кандидатура,
а подкрепя кандидатурата на пред
ставителя на БЗНС. Избирането
на Иван Халаджов за народен
представител е извоюван успех за
Народния фронт. В изборите през
1939 година се иадигат кандндату-
рите не 1'1ордан Чобанов и Христо
Балкански .

Лудоrорнето възпита достойни
революционери - иитериацнона-
лнстн, които се сражаваха в ин·
тернационалннте бригади в за -

щита на Испанската република от
настъплението на фашнэма. Приз
натепна е ревоаюционна Испания
на Неделчо Чобанов, Захари За-
хариев, Васил Тинчев, Димитър
Генчев н Неделчо Мар1111ов
Лампатов.

Народните читалища „Разоитне"
11 .Напредък" в епохата на капи
талиама са центрове на прогре-
снвна дейност. Изнасят се пиеси
11 'реферати, устройват се събрания
11 вечеринки. В тях 'със затаен
дъх са слушани словата на Асен
.jлатаров, Антон Страшимиров,
Христо Бърнев и други проrреснв
1111 писатели н учени.

1939 година! Черна сянка над-
писва над Европа, за да обхване
по-късно цял свят. · Сянката на
Втората, евеговна война. Човече-
ството •?rрябов да бъде спасено,
а всенолюёците·- наказани, Прав
дата 11. волята народна трябва да
победят. Прогресивните. с11л11 от-
всякъде протягат братски ръце,
спвотявайкя .своиге реднцп.э БРП
11 ·РМС оргвннэнрват 11 ръководят
аитнфашнстката •борба в нашата
страна.

В Разград революционните сипи
се активнвкрат. Разпръскват се
позиви против войната -н полити-
ката на фашисткото правителство.
Издига се rnac за сключване пакт
със СССР. На орванианрано съ-
брание в клуба 11а офицерите
Христо Балкански открито кр11т11
куоа правителството II нека сключ
ване пакт със СССР. В подкрепа
на Собопеоата акция в града се
събират подписи 11 изпращат пис-
ма н телеграми до nраонтепство-
то. !(омуннс-nr II ремсисти раз-
пръскват позиви н листовки из
града, J3апочва1' 1111тер1111роан11я
11а партийни функционери, като
Христо Балкански, Веселин Же-
чев, Радослав йорда1юв, М11ха11п
Цанев . Христо Стоянов, Георги
Митев и десетки други достойни
синове 11:1 Лудоrорнето. Жестоки
ят терор взема своята първа жерт

r

ва. На 15 юли 1941 годииа на о-о
..Cu. Аиастасия" (,.Бо.1шсn11к")
умира Христо Балка11с101.

РМС е на своя боси пост. Съз-
лава се младежко бойно ядро
пол ръководството 11? Димитър
I [иколов. За дейността на ремси-
стяте о този период интересни
спсдения се съдържат в след·
ст11е1111те полицейски II съдебни
материали от 1942 11 1943 години.
Ето какво подчертава един по-
лицейски следовател: ,.От събра·
ннте при следствието писмени и
гласни доказателства се установя-
па: отдавна Разградската r11м11а·
зия е била прицел на комунисти-
ческа пропаганда. Отначало пред-
паэливо. а по-късно по-смело тя е
вършила своето дело II после успя
ла да спечели много свои съмнш-
левици сред учениците." Фашист-
ките управници в Равград, Шумен
11 Русе винаги са гледали със
злоба II страх на комуниэнраиага
разградска гнмназня. Днес 1111? с
гордост трябва да се поклоним
пред тази ковачница на млади
човешки души, свързалн съдбата
с11 със съдбата на Отечеството,
живота - с делото на Партията
н РМС. Тя възпита nдаме111111 бор
а11 за свобода II правда човешка.
Поклон пред святото тн дело!
Поклон пред достойните ти с11-
нове Дянко Стефанов, Димо Пен·
чсв, Д11м11тър Цанев, Гецо Недел-
чеп, Кръстьо Беленскн. Йордан
Стоянов, Костадин Костов, Стоян
Панов, Сейко Даскалов, Недьо
Лицев, Цоньо Каракашев II др.1
Смисълът на техния живот стана
твой смисъл, тяхното дело - твое
героично дело!

В града се събират помощи аа
полигаатворннците, нелегалните
11 за въоръжената борба, Подпо-
магат се 1111тер1111ра1111те u Лудо-
горието, като Трайчо Костов. Ли-
ляна Димигровв, Надежда Бра-
дипска н др. Осигурява се тяхно-
то посещение в Разrрад и връзка
та им с местните комунисти и
ремсисти.

Партията II РМС през 1942 го-
дина претърпяват два големи пра·
вала. По първия процес, воден 01"
Шуменския военно-полеаи съд са
полсълимн 33 комуннсти, като
прокурорът първсначално нека 21
смъртни присъди. Задочно е осъ-
ден 11а см ьрт секретарят 11а ОК:
на БКП, пламенният партиен функ
ционср Дянко Стефанов. Издават
се 4 присъди на доживотен зат-
вор II десетки други за различни
срокове. По втория процес подсъ-

дими са ремсовите деятели о гим-
назията. Издават се 7 присъди,
от конто три по на 15 rодинн.

Новият околнпски комитет на
БК:П със секретар Стоян Иванов
от април 1943 година продължава
борческия път на попадналите 8

затвора. Поставят се конкретни
задачи за събиране на средства 11

набавяне на оръжие, за изграж-
дане на боi\1111 групи II извършва-
11е на саёотажнн действия. Изгра-
дена с бойна група от шивашки
работници. Ремсистите сформи-
рат бойна група с участието 11а
Гецо I [едеачев, Панайот Банков,
Димитър Георгиев II Стефан Рад-
ков. В една авгусгова вечер на
IU·l3 1·од1111а огнено с11я1111е озаря-
ва града. Горят хиляди CIIOПII
пшеница. чийто зърно е предназ-
начено за немските войски.

В тези голнпи 113 величава бит-
ка между партията па пролога-
риата 11 эагивашвя фашизъм
бс-зстраrшште н гордн чеда на
.'lудог?рието дадоха урок по ге-
роизъм 11 родолюбие за поко-
пс1111ята. Урок по безе11ърт11сl
Стоя11 I lna11oв заnърши ,·,юя бор-
ч:ссю1 жноо·г u околнiiскот6 no·
п1щейско упраоле1111е, 11е11роро11ип
HltTO дума за CUOIITC боi'11111 щ>уга
ри II за орrа1111зац11ята. Дянко Сте
фаиов, парт11А1111ят функ.щюнер с
дuс смъртни nр11съд11, бе разстре-
пя11 край с. Долапите, Русенско
от озuере1111те фашистки папач11.
неуспепн да изтръгнат сведе1111я
за неговата консп11рат11011а дей-
ност, за Партията н другарите о
в борбата.

След провалите дейността на
РМС се в-ьэстаноnява от остана-
лата част неrоон дейци. Димитър
Петров Цанев поема ръководство
то. Набавя се оръжие за бойната
група. Събират се средства н по-
мощи за попнтзатвор11ищ1те. Раз-
пространяват се бюпет1111и за

на J,iзточ1111явоен1111те деАстD1LЯ
фронт.

К:ъм края 1943 година в ръцете
на полицията попадат 35 рем-
с11ст11. Подготвя се кървава раз-
права с ръкоооднтепнте на рево-
люц1101111ата младост в града. На
22 я11уарн 1944 rод1111а престана·
ха .1а туптят сърцата на пламен
1111те ремсисти, на одъх11ооените
\1Ладежк11 дейци Димитър Цанев,
Д11м11тър Георrнео. Цоньо К:ара-
кашеu II Стефан Радков, зnодей-
ю1 разстреляни край с. Бъзъ11,
Русснско. Ед110 свято ыясто за
поколе1111ята, паметник нu без·
смърт11ето.

Във аъоръженнте схватки с вра
ra в навечерието на свободата
(май 1944 r.) като бойци от Вто-
ра 11ародоосnобод11теп11а парти-
занска брнrада заrннаха Панайот
Баю\оD II полнткомисарят на пар·
тнэа11ск11я батальон .Васил Лев-
ски" Гецо Неделчев. С кръвта си
проправяха пътя към Септември,
пътя към Свободата.

Далеко от своята родина при
р. Хрон като партизани а сло-
вашки партизански отряд остави
ха свето безсмъртно българско
11:\1с и своя живот Стоян Па1100
С.:тон11ов и Сейко Станчев Даска-
лов.

С кръвта на х11J1яд11те народни
с11нове на България, с кръвта на
сu11д11ите чеда иа Лудоrорнсто,
uля.1а се в общия поток на ре-
uолющ1ята. бе извоювана девето·
септемор11йската победа. Мпаде·
жн, пом11етеl Не за слава те умря
ха, а за праода човешка и за
свобода. Тях11ото безсмъртно депо
11 ревопюц1ю1111нте трад1щ1111 на
Разrра., са пример II гордост за
младото поколе1111е..

Ст. СТЕФАНОВ

СЪПРОТИВАТА

i
СРЕЩУ СТА11ВDПDВИЯ РЕIИМ

,J Периода 1893-94 rоднна се ха- НЮ< Стоянов, който знаел за фап·
рактер11з11ра с особено засилена ш11ф11кацията, а вероятно сам б\\Л
съпротива срещу диктатурата на ней1111я организатор, отказал да
С.:тамбопоо. Неговата политика направи това II заповядал на
no същество е насочена към нз- стражарите да заобиколят изб11-
коре11ява11с руското влияние а ратспното бюро. Тогава огромна
България II о угода на проанrлнА тълпа селяни нахлула към ахода,
ск11 11 проавстрнйски ор11е11т11ра- обсипала r11 с камъ1111 и решила
ната •1аст от едрата българска бур насила да сн пробие път къы
жоазия. нзб1tрате..-11111те кутии. Отначало

Пре-, тезн rод111111 611вш11.ят Раз стражарите дали изстрели въо въз
rрадс,ш окръг, който обхващал духа, 110 -след като това не стрес
окотнпс Разrрадска, К:ема11пар- нало народа, приставът заповядал
ска (Исnер11хска) 11 Поповска, да се стреля на месо. Съrпас110
ста11а.11 един от не•tтрооете в стра- официалната телеграма до прави·
ната 11а най-масоонте и най· тс.?tстuото б11п11 ранени само 4
нзостре1111 по.1нт111tесю1 борби сре· цуw11, но това не отговаря иа кс-
щу правнтелстuото. т1111ата. Броят на ранените н убu

?нте бнп няколко десетки. Само
от попиц11ята, по прнзнанне на
околийския началник по-къс.но.
бнлн ра11е1111 10 души.

След поповският бунт 110 ··-
р11•111ата заповед 11а Стамболов rs

окръга запо•шап нст1111скн необу,.
да11 терор. Спрямо с. Садина 611-
ла nрнпоже11а т. 11. наказателна
мярка .екзекуция". На окръжния
управител Стамболов телеrрафu:·
qескн дап неограничени права аа
разправа с населението: ...•Ако
садш11?енн окажат съпротива, ра3·
решавам да употребите оръжие
и напраnнте ас11чко щото видите
за нужно на самото място."

К:ъм селото тръгнали стражаря
11 войска. Насе,,е1111ето отказало
да предаде участниците в бунта
11 ca.\lo след предателството на
селските първенци властта аресту
nana 13 души. Останалите нзб11-

Хер11улас
мъжественият бог - герой на древ11остта.

Настояuн..vго 11зслсдnанс е на-
правено след nроучuане на доку-
?1е11п1-rе, конто се с1)храняnаr в
Разrрадския окръжен архив.

През 11оем11рн 1893 година 11

11рез февруар11 следващата rод.нна
CCЛЯIIIITC ОТ окръга, НСДОВОЛIШ от
непосшшнтс данъци, нзпратнлн
протест до VII О.б11к11оnе1ю народ
но събра1111е II до Фердинаид, о
които настояnат да се намали де-
сятъка, тъii като цените на зе·
меде.оскнте про11зоедс1111я са мно-
го ниски.

В края на 1893 година, по вре-
\lе на пред11збор11а1'а ка,ша11ия бур
жоазната опозиция зас11л11ла сво·
ята дейност. Стамбоповнстката
11арод110-п11бсрална партия в ок-
ръга използувала всички средства
за да спечели изборите насрочени
за 30. 1. 1894 rод. Ротн от 20 nc-
X<YreH Добруджансю11 11олк, каар-
т11руващ11 в града, бнпн нзпраща
ни D ПОМОЩ на ПОЛИЦltЯта "за
недопускане м11т1111r11, сборища 11

др.", Афишите II другите аrнтацн-
оннн матер11апн на ОПОЗIЩIIОННН
те партии се ко11ф11скувал11; а во-
дачите на същите при най-малък
повод арестува1t11 н нзсе,1ванн
(Матей Икономов, Лиrов II др.),

Със своята а11тнруска попнтика
Стамболов се стремя.а да привлече
на своя страна нзб11рател11те-тур-
ци <Л окръга, Той се оп11рап 1ta
6оrат11те турски земевладелци 11

11зд11г11ал кандидатурата за на-
роден представител 11а хаджн
Нсджнб бей - голям земевладе-
лец. Втор1шт стамбоповнстки кан-
дидат бнп разrрадскнят търгове??
Петър К:уюмджнев.

Изборите бнлн проведени в ок-
ръга np11 голям поп11цеискн те-
рор, 11ас11л11я, арести II фапшифн-
кацин. От 12671 11збирател11
rnacynanи само 4970. Стамбоnо·
DИСТКНТС кандидати получили 00
3054 гласа.

На 20 феоруарн по uреме на
доnъл1111тел1111те 11збор11 за народ-
1111 представители в Поповско се
стнrнало до кърваво стълкнове·
ние с nотщ1шта. Попооскнпт бунт
ста11ал 11'30Ccroi1 в цялата страна
11 око11чател1ю дискредитирал а11-
т1111арод1111я характер на стамбопо
оня режим.

Избнратмнтс, дошпн от околни
те села, научндн, че шrастта се
rотnн да фапш11ф11ц11ра изборите
11 предuар11тел110 иаnълинпа 11збн-
рател11111·с кутии с правнтелстос·
ни fiюлет111111. Избирателите от
село Садина пожелап11 11реди да
започне гласуването да в11дят да·
л11 11зб11рател1111те кутн11 са празни.
Тяхното 11ска11е се поддържало н
от избнрател11те от село Спахлар
(дн. Лоl>'iцн). Окопнйскнят начап-

Rнбела - тра11офр11r111iснn боrнвя: па 3емята в
днето,

пподоро

В ПОДКРЕПА
НА ВЕЛИКИЯ GКТОМ·ВРИ

Леюш- болшевш:и -пропе-
тарнnт - наука! Вожд, - nap
тия - класа идевl Ед1ш-
ство! С11ла •1оrъща, спята в ед
110! Сила uemtКa с цел едuа! Ре
иоmо1111я! Соц11а.?изъn1!

О11то:uвр11 1917 rод1111а! Нача
лото! Епоха нова в \Jовешката
история! Епоха нов" в tJoneш·
.1не съдби! Депото на ревото-
-1нята стана скъпо за :uнлиоw1

.'.·,J 1.,ора по света. Неговата под11ре
?-!e·f ла стана техен дълг.

. ''J „Ca,io интер11ацпоналната
борба 1ia пролетариата прот1111
буртоазнята - писа Jie11Н11
?rome да запази неговите :sавое
1ш1111я и открие па поrнспатнте
.1tаси п-ьтя за во-добро бъдеще."

Поrресив11пте сили от цял
соят подг.репиха руските ра-
ботппци в cenmm в битките за
победа па соцналнстнчесните
пде11. В десетки страни се про
ведоха бурии демовстрацпи в
защита на това епохално съби
тне. Чуждесrранвн работвпцп
и cenmm, паnmращи се 110 вре
n,e яа Октоn1врнllската револю-
ц11п я Гражданс11ата воiiна в Съ
ветска Русия, също под11репиха
депото па Вепюшя окто?1врн. То
ва бяха рабопnщп п селяяп,
попадпалн ту11 като воеввоплев
н11ц11 11ли дошли още вредя ре
волюц11ята, за да 11зкарат пре-
храната cu. Вюпоченв в нптер
иацновални брвrадп, те се ера
жаваха под развятото зпаме па
революцията. Всич1ш тези знай
ни и 11езпай1m аовии бяха вдъх
ковеш, от победоносното дело
на боmпеввкпте, ръководеха се

от прmщнп11те на про,,етарския
1штер11ац11опилизъ,1 11 •1увство-
то 11а про.,етарска солидарност
п борбата срещу общип праг.
Българи, унгарци. ве,щи, 11оля
цв, 'lе,ш, сърб11, румънци, ю1-
тайци, 1юреiiц11, хора от цял
свят се вляха в мощП!lя поток
на Червснзта армня 11 дадоха
своя прнпос с подкрепа депото
на Ветmвя окrо:uврн.

Руският цар е свален! Край
ш1 войната!

Тези повяни за Фепруарска-
та ревопIОцня озаряват надеж-
дите па войп11ц11те от Серет-
с1щя фронт за DO·CICOPOШDO за
върmваuе па братоуб11йстоеиа-
та воliна. В същото вре?1е и
от двете странв на фронтовата
ре11а се работи упорвто от бол
шевпкнте и теси11те социали-
сти. Нелегално се разпространя
ват весmнци в позиви, Посте-
пеRПО реката става не преппт-
ствве, а средство за сблиmеппе
•1ежду братя, n1е111ду българи
п руен, прuиуденн от буржоа-
зпята да воJОват едпп срещу
други. Под влияние па болше-
вишката пропаганда и деiiпостта
па тес,ште социалнстп в редо-
вете па българените част11 по
Серетс11пя фро11т избухват вoli
НПШl!И бунтове,

В тези съдбопосип дпн оба-
че Rерепс1ш се стремя да про·
дължи войната и да отвлече
випn1аиието на руските работИII
цн п селяни от развиващата се
ревошоцня. Ето защо тoli папа
ra продъ11111аваието на кръоо-
прол11nmте срашеrmя. На 10

срещу 11 август 1917 rодпяа
едни щурмови баталъон, носещ
нn1ето на Кереиски н вя.,;олко
нооодокарапи двв11зпи попадат
бълrарсквте поз1щ1111. Десетки
вой1шцв, подофицери и офнце
ри са пленени, отиаршш н раз
квартирувани около Rнев. По-
късно една част от тях са пре
местс1111 в Инсар, Централна
Русия, Бълrарс1111 воениопле11ни
цв е имало и в Кавказ, Сибир,
Туркестап и па друrн •1еста.

Попадналите ··в плен ь ы,rарн,
под РЪIIОВОДСТDОТО 113 тесните
соцналвстп начело с Георr11
Добрев, образуват партиfrШI rpy
011 п rрудово-землnчес11а кул-
турно-просветна орrаи11зац11я.

В ръководството 1ra opran11Зa·
цията е избран и Спас Нюtо·
лов Добрев, •?лен на БРСДП
(т. с.), учител от с. Осе11ец,
Разrраско, Под въздеitствне на
орrwшзацпята българс11ата rpy
па воеm1оплеп11ицп на руска зе
:,?я започва а11тввна иптервацио
пална дейиост, Въn вое1mоплеп
ннческия лагер „Дарmща" бля
зо до Rиеп, българските воев-
нопле11111щ11 стават mшц11атор11
за провеждане па интериацно-
пален митинг на 28 август
1917 rод11иа с участнето 11а уп
rарци, 11еn1ци, 11ех11, сповацп,
хървати др, 118ЦIIОПВЛRОСТ11. В
резултат иа упор11тата борба
на тесните соц11ал11ст11 п бол-
шевшште голяма •1аст от бъл
rарск11те воениоплен11ици по·
късно се в11пючват в подирепа
па революцията. В Инсар бо11-
mеонкнте посрещат бълrарс?-.-и-

гали.
В с. Спахпар, чието население

също взело участие в бунта, np11
опнт да се арестува един сепя1шн.
стражарите били посрещнати с
изстрели и тоА успял да избяrа.

Въпреки драконовските меркl<
съпротнвата на населението не
била задушена. Правителството
прехвърлило no искане на окръж-
1111я управ11тел няколко десетк"
ко111111 стражарн от други окр-ьэ?,.

През април 1894 година разrра.11
скнят окръжен съд насроч11п npo·
цеса срещу в1шоониците и участн11
цнте в ПОПООСКIIЯТ бунт. Това да
ло повод за 110011 бур1111 демоистра
ц11и. Праа11телстnен агент донася:
.днес сади11че1111 правиха мнтнн1·
против r-на Стамболова. Вчера
n с. Батемберr (ди, Бпаrоево)
правили митинг 800 души.
Иницнатор бил местният учител
Балабанов... Цял ден в11капн .До-
лу Стамболов u правитепстао-
тоl".

На 20 април кра!\ черквата is
Разrрад бил организиран гonяl\l
митинг, на който се стекли ceлflюt
от окопните села. Според правн·
rелствени донесения, оратори бн-
пи Юрдан Рашев, Матей Иконо-
>1ов, Бър111t Бърнев, Матей Стоя-
нов и др. Били нэднrнатн позуи-
rи: .Долу Стамболов, долу беэ-
•1сст11нка II тиранина, р.опу закона
1а печата!" От разrрадскня np11·
став участниците били nреброе1111
около 2100 души. сред конто им„
.111 11 турц11. Користните намерения
на Стамболов да използува тур-
ското население в русофобската
сн политика се прооапнли. В своя
рапорт приставът прави забележха
tic. на м11т1шrа прнсъствувал11 и
400-500 соцналнстн, Този факr
.с тnърде показателен. Още, коr•

(Проды?жаn на cip. •I

Д·р Васил ГЕРОВ

те военноплепшщп като свои
братя. По тяхпо настояване
nocneдtmтe са обявени от •1ест
и11я съвет за свободно rражда
1111. ОрrаП11знраннят маркснче-
ск11 11рыко11 и там развива ан-
тпвна деilност. Ръководител на
ця.'lата пропаrапднстка работа
е Георги Добрев, В 11ръ111ока
участвува н Спас Николов До
брес or с. Осенец. По предло-
жеlП!е па Г. Добрев нръ111011ът
е наименуван .Революция". Toll
е първата политическа oprll!IИ·
зац11я 11а nоеивоплен1111ците-вп-
тернацповалисти от 011ова вре
?,е в Русrш. В отдалечения Ни
сарсю1 pailoв вестта зn победа
та 11а О11томврнi!ската револю-
цвя достигна по-RЪс110 - па
16 ноември 1017 година., като
веднага започва изграждането
па червевоармеliс1ш отряди.
Групата па българските военно
пленници озеD1а участие в уста
повяването па съветската власт

с района, в сраженията ерещт
сонтраревоmоцнонинте частв.
а по-късно н в разгрома па ар
моята па генерал Красвов. В
началото на 1018 rодниа, аа
Втората копферевцня яа воеи-
поплевН11Цвте- нитервацвовапа·
стн в Мосива, маркснчесRВЯТ
?.ръжок .Репоmоцня" в партвй
ката група нзпршцат свои деле
rат11, в това 'IIICЛO в Спас До
брев.

Като вoll1UIК на Добруджав-
сюrя фронт преъJИНава на с:тра
11ата па русите Аn!ед Мехме-
дов Фчндъков от с. Езерец.
коllто взеъ1а участие в Октом-
врийската революция.

През 1911 годШiа 23-rоцн:m
Н!IЯТ Васил Георгиев Геров от
Разrрад, снн на опълченеца Ге
ро Василев, е студент в Юрид11
чес1111я фа?.ултет на Московския
държавен уюrверснтет, lt'Ьдето
се в11шочва в ъ1ар11снчес11В кръ
жок. През 1912-13 rодниа Ге
ров е доброволец сапнтар-пре-
uод•11U( в болmща па рускня Чер
вев 11ръст, След това замввав».
за Петербург в постъпва слу-
шател във В0е1111о-медвцнвсна-
та академия, като се включва
в студептскнл 11ръ111он прв
РСДП (б.). Участвува във Фе-
вруарската ревоmоцня.

На 3 април 1917 rодива Ва
сил Геров е сред хилядите по
срещачн па Фнилапдсквта га-
ра. Среща с вожда ва русквя
11ролетар11ат. Възторг от пла·
•1ешште слова на Владнмвр
Илнч ЛеН1111. През лятото ва
същата rод1111а е изпратен па
фронта. В началото вв а1есец
октомври в Петроrрад усв.'lеие
се форn111рат червеноармеilснв
отряди. Към савнтарев такъв
се 01,mочва в Васил Геров. На
25 011тоDiвр11 (7 ноември) 1917
rодинв със своя отряд участву
ва в обсадата, щурn1а и превзе
n1апето на Знмнвя дворец. До·
стоен подввr на бълrа·
рни революцвовер-пвтервацво-
валвст, През 1020 rодвва д-Р

(Продължава на стр. 4)
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В ПО К ЕПА НА ВЕЛИКИSJ ОКТОМВРИ
(Прод1:ажепне от стр, 3)

Васил Геров постъпва II Бал-
твйсння флот п участвува в от
браната на младата съветска
държава срещу нсцтрареволю
ц1101111ата Врангелова армия.
Връз..а е 11з чуждестраннвя от
дел на партийната оргапизация
в Одеса с партийната органнза
цня във Варна. Същата годи-
на той е эвместннн 11а пълно·
пюшннка 11а Унраннсния червен
нр ьст Христо Нилифарски (съ
що от Разrрадско, с. Цър11011·
яо), И днес д-р Васил Геров го
вери с вълнение и гордост 11а

участmш за 011ез11 ревояюцнон
ни годпнв, когато се раждаше
първата социалистнческа дър-
жава, когато се раждаше но·
вият строй.

Във Велнката онтомвряйсна
еоциалнстическа революция

участвува II разградча-
ннна Станьо Неделчев
Сапунов. На 3 април НН 7 го
лина тoii е сред посрещачите
11а Фlпшандската гара на вож-
да на болшевишкаш партня.
Среща се с вожда 11а Револю-
цнята, Същата година то/I кри
ч11 редом с бояшевините в 1011
ската демонстрация срещу пра
оителстоото на Керенски. В
Юлскита събития се включват
11 членовете на българската 110
пуиистнческа група, основана
от Сапунов II Иван Няншев.
Революпнонният устрем на рус
кия пролетариат аавладява сър
цата 110 бъягарнте-интерпацнв-
налнсти. Делото на Революция
та става тяхно скъпо дело.
щурмът 11ъ>1 Знвтнпя дnорец-
техеп героичен подвиг. Участие
то на ковтунистичеснага група
в това велико събитие е гор-

дост за името българин, уча·
стнето па Ставьо Сапуяов -
гордост за Разград. Българска
та комуннетичесна група в Пет

Станьо САПУНОВ

роград, утвърдена II включена
11 състава на Всерусийската ко
М)'11ист?1•1ес11а партия (болше-
внки) през месец септепврн
1918 година продължава д'I
развива дейност под ръковод-
ството на ЦК 110 РКП (б). Нейн
председател е Станьо Сапунов,
а Васил Геров - член. Двама
разграцци свързват живота сн
със съдбата на младата съвет
ска държава. Групата си поста
вя нонкретна задача да подгот
в11 споите членове за участие
11 защита на новата еъветска
власт, Тя с11 изработва устав,
който е и първият устав па
българска иомувнстнческа rpy·
па, съществувала на територия
та на Съветска Русия.

На 15 януари 1919 година
в Моснва се свннва конферев-
цня на българските комунистн-
ческн групи. Сред участппци-

те от петрограцекаш група еСтаньо Сапунов. По-късно отКиев, чрез страниш.ге на в.
„Правда", той отправи апел нъм
българските комунисти да сеявят на рааположение на цеп-
тралното бюро в Одеса, занъ-
дето эвмннава II тoli. Там n1y е
възложено редактирането на
в. ,.Коа1уtmст", който става ппа
менен агитатор за вияючваве-
то 110 българите в борбата сре
щу интерввнтитв 11 белоrвар-
дейците. В Одеса е сформиран
български отряд на Червената
армия.

През оизовтври 1919 година
Сапунов получава нареждане
да се прехвърли в България с
оглед работата на Комунпст?1·
чеекня ивтериааионаа и БКП.
Говоря с пламенни слова в за
щита на младата съветска държава. Говори нстинатв! Уча·

ствува акmвяо в подrотовиата
па Транспортната стачка. В
1920 годява се връща в Раз-
град, като се включва в ПОЛЯ·
тнчесння живот и запознава
своите съграждани със съби-
тията в Съветска Русия. Зачи
слива се в разградената пар-
тийна организация. Същата го
дина придружава ръковолнтели
те 11а БКП (т. с.) Георrя Д11-
митроп II Васил Коларов зn учn
стне 11n Втория конгрес па Кошштериа. Съдбата е известна.
Вn1есто в Съветска Русия, яз
румъ11сю1те аатвори 11 обратно
в България.

През 1921 година Сапуновполучава воръчение от ЦК наБНП да аамиив за съветскатастрана. Or Варна с параход
на съветския Червен кръст, заед
110 с яроф. Д11ко Ивапов, тoilнапълнява поръчепвето. Отнача
ло работи в Петроrрад, а след
това в Москва. Става полвш-
чвски сътрудпнк в секретар па
българската секция въи Ко11tН11
терна, След неуспеха па Сеп-
темврнйекото въстанне секция-

та оказва помощ на бъпrарснпте емпrраяm.
По-късно Станьо Саnуяов еорганнзетор на селс11остопаяска

номуца нрай rp. Полтава. Внея бъ,лrарскпте полптемпrрая-тя се превръщат в акгивни дeilци за преустройство на сел-еното стопанство на социалистичесии OCHOBII.
В редовете на Червената ар I

'
мия за установлоането на съ-ветска власт се сражават rpy·
па бълrаря-rрадинар11, паn1яра·
щя се в Ташкент, сред която
и Тодор Владнмвров Рачев от
с. I<оста11денец.

Победи Великата октоморн.й·
c11u соцяалястяческа ревото·
ц11я. Победяха делото на рус-
1111л пролетариат в идеите на
болшевишната партия. В под·
1tрепа па това релп110 дело сесражаваха хора от много пацпояалиостн, в това 'IИСЛО и бъл-
гарп-внтернацнонал11стн, сред
ио11то меяеят m1еяата на у,rа-
ст11nцп от Разrрадсия окръг.

Ст. СТЕФАНОВ

ДОНЧО СУМПУРОВ

н а,,а.1ото! Трндно, JIO ве-
лико дело! С 11erouaтa
съдба свързаха ж11nота
Clf IICKOJЩllll8 буд1111 rmю-

ne на Лудоrор11ето.
Дончо Ja11en Сумлуроn! li'1e

д('стоiiно :1а уоаже1111еl Един от
първите разпростран11те.-1н па со-
1шал11стнческнтс нден о Разrра.1.
Роде11 през 1873 ro.11111a TOIi IIЗЦЯ·
по отдан:1 сноя кратък жнвот n
служба 11а рабопш11еската класа.

През 1889- 1890 година в Раз-
градската r11мназия се образува
ученическа са\\ообразооатет1а rpy
па. Дончо е едни от деi11111те ••ле-
нове на групата в изучаване 11

пролаrанднране на соцналнстнчес-
кнте иден. След Първомайското
чествуване през 1890 година той
е изключен от rимнаэ11ята, като
организатор на .дръзка" проява
11а групата.

Продължава образованието си
в Русе (1890-1891 г.) и Търново
(1891-1893 г.), където още no·
упорито работн в усвояване
социалнстнческото ученне II nропа-
га11д11рането "У сред у'lеннцнте.

В едно лнсмо от месец ноемор11
1891 го111111а до Христо Килнфар·
ск11, (от с. Църкв11110, Разградско)
Дон•10 <-y.\fnypon го 11звестява за

ЕДНО ПИСМО ОТ 90-те ГОДИНИ
НА МИНАЛИЯ ВЕК

s Ко1·ато? се
етическото
rария

раждаше
движение

социапи·
Бъп·в

е Коrато излязоха първите
па Социалистичесkата

Свър1ш1хъ изпнтнте за I-1111 срок.
Сега да тн распрэnн зп пред-

_,rетнтс.

Даскалunн сн nолучаnатъ пнс·
\Iara 11anpano u къщи. не rн 110-
сяrъ в Д11рекш?нта. ,а :ню 11скаш
!а по-добрt.• 11р1::1 \Н'!• ь. ы1то го
rурнш uъ ?па плика ,Ila в rор11я

за JOna. (ка1;10 п: 1ю.1у11ава
ше). l(акъ с. 1111111сшъ .111 ,н? Сп-1?
1Сп11ро Гу.1аб'l?n)? Ilona 11е10'
1\.1111111к11? iук излязоха дос к11щ11·
к?1 or Бъ.тrарската сон11:1„1дrмо
нрат1111еска (1110.,н(}н•ка а 11)1с111ю:
Пlо t" сон11с!.111з1,•,1ъ 11 нма .111 no11-
11:t ттi у насъ Братаноnъ
(f;.,aroenъl II Какво трябва да
правятъ сощ1а11ъsJ1е,юкрап1те.
лrн 11одъ Хр. Габрооскн. С-у (Сп11-
ро Глубчев) не е .111 юnадн.,ъ
някои HOUH КIIIIШKII JI кон?

Дончо Сумлуров

Като уче1111к о Тър1юпската гим
шн11я 1.Кнр11л н Мстоднй" Дон·
•ю Су \IПypon ч.1е11ува в кръжок
по нзучаuанс. на 11ауч1111я соцна·
лнзъм. С.1е11 преместването на ne
чатшщата на партнй1шя orra11 в.
..Работник" от Шу"сн в Търново
през есента на 1892 rод1111а, кръ-
жочшщнтс участоуват о тпечат·

Фа11сЯ111иле O't първа стра 11яца иа пнс)tото

Благоев. където офор"я 11аnъл110
соц11ап11стнчесю1тt:1' Cl/ DЪЗГ.'1едн.

работн11чесюr с1111д11кат n София.
От учрсд11тсn1юто събра1111е той е
11збра11 за секретар-аrнтатор. Не-
говата заслуга е ?1 създаването на
к.1011оое на Це11трал1111я печатар-
,·к,1 с11нд11кпт n ре111ща градове
на страната лрез 1895 год1111а, о
топа чнс?·ю II n Разrрад.

Е.1:111 жнпот, свързан със съд·
uата II борб1пе на рабопшческата
к.,аса. Име м.10- -rордост

.
за

Разrрал

ва11сто •t р:1зпростра11явш1еiо на
11ест1111ка. В nечат1111цата ДончоИсках- да се преместья в отделна НЗ)"lаоа печатарсю,я занаят. Toil През месец 11ое"вр11 1894 годи·коарт??ра, но. · · ръката къса, се включва II в така 11аре•1е11ата на дон'lо С умпуроn става единс1<ъп11 к11р1111тс. ,.комуна", група около Д11м111ър от ос11овате.111те на Це11трал1111я Ст. СТЕФАНОВ·-----·-·····----------··--·---------------------------?-------?---

нзrотuения план за про1шт 11а прu·
rpccиn11a тпература от груна учс-
тщи 11 ·ш 11абаоя11? ШJ 110011 ю111·

пt къ:\f своя ra бнб„111отека. Ос11('·
.1.омяо 1·0 за пърnнте 11:1:tаннs:1
на Соцнал...1емократ1111сrhа ra U1н1-
лнотека 11 t't? ннтсрссуна or 1юв11т('
нзда111н1 на печатшщата 11а Спира
Гулаб11сн n Русе. ПнсмоJО е от
шест страшщн, като третира 11ай-
разли111111 nuпpoc,1, въ.111уnащ11
автора "У- Ние даваме 11звадк11
от 11а1i-1111тсресннте пасажн:

Търново 27. (XI). 91 год.

на

Око.,о сд1111ъ мссецъ както съмъ
се намернлъ с Даскалоnн, набнка·
..,ямъ rн ссrисъ-тоrнсъ н по тях-
но ЖГдЗIIНС, дадохъ им HЯKOJI
книшю1. Предн всичко азъ ето
какъ разпредилихъ, кшш1кнте,
контQ те ще про•штатъ II разбира
се ако тоэн лла11ъ тн се nидн
калпъвъ, то тн трябн<t
поnраоншъ.

да

Те трябва да прочстатъ:
Нещо по прочнтанъето

ИСТОРИЧЕСКА en АВКА
э? действията на Болховския полк

Болховсю,ят 1юлх в.1иза.1 в със
тао<1 на XIII корпус и 35 пехотна
дивизия# които о деня на обявя-
11ането на оойната-24. IV. 1877
i!од. 611„111 съсредоточена в }(11ев-
"кш1 ооепен окръг.

След блестящото форсиране на
река Дунав на 27 юни с. г. съг
. ?асно плана за воденето на войнаra руската ар.,шя би,1а разделена
на три отряда: Западен, Преден
11 Русчукски (впоследсr,те пре11-
.11енуван Изто•,ен).

Русчу1;с,сил, отряiJ, в ,?uит I съ,
ГllB влизал и Болхоосют 110.tк
и.иа.t за.дача ()а дейстоуиа а райп
на на турския четириъгълник or
лрепости: j у, .•. Шу,11ен. Си.шстра
и Rарна, 1.1,щ ,, йuла , . Р"доточс
на голл.ча тур< ка армия и се на
.,шра.? турошя г.шиноко sандуващ
1Ие.01ед А.ш п,1ша, с.1!енен nо·къ·
,·но със Сюлей,,тн паша.

Целта на Рус1:уткия <J7 ряd, кой
10 ,е на.,шрал noJ команdуванет(J
1ш 11ресто.юнасАеtJника .ti .1С/\сан-
дър А-1ексанdров11ч-с11нът на ру·ошя император Алексиндьр II, би
Аа iJa неутрали?тра значте 1нuтt•
rурсю, сuли от 75 х. дуиш в четирuте крепости_ да дейпауоа като заслон. ШJ остана.tата руска ар
мия и nсобеио на Предния отрядкойто трябсшло сrре.1штелно да се
и1усне npl!.: Ба.lкан.а II да се "lй·
'r01ш към Царц?•рад.

.Jатова Р.чс•:у?ският orpяtJ ня-ма 1 задача да ооди акт т ш на-с r опатс .?ни dt•йсгвия. Той .lае.на.,шции западн.п от шосеi,, Русе-/ <l1,•рад,.л, 1•. Пиргооо на ;J.yнar,arm с. . iлз. up ((Jн. Ветрt..•н)' по за-пт.uш, бр.чг на рею,т1• Кара ?1ом
11 Jмуровск11 Лпм.

В ,шча.v,,о на юлu Бо.1хоасJ.:.uяttnAK бил ьср?:дотп11ен 11р11 с Соа,lt'HllK.
Руската l\aвa.repu!l, 1.оят" :raгpyUHЯtlй?ta nрщ)ви'J/lване·го на турскиг:юнспорти rю шосt1тп Русс-Ра?1··nад и прекъсва.10 не11рияте.1rкитс

I\О.UУнtlкачш,, ()Tl\(Jll.ta туро:и похоtJt•н Аагер. Той се намирал .•,еждии·.шта Турлал: 1, Езер•tе, на pa:i-

градското шосе. Командирът 11аI бригада от .15 пехотна dиоизияген. .иайор Тах11,енев и командирът
1-ш 8 кавалерийска дивизия ген.,,ейт. княз Лfанпелов озел,1 реше?ние да се атакува неприятелския
.,агер, тъй като войската 11 него.1астрашавала предните рус"" вой
с1ш и dействията на к.аоа.1ерията.

Сражението станало 1,а /4 юл11и о него взели участие.
138 Болховс,ш полкIП Нежински 11олк
5-а батарея от 35 арт. бригада
12 хусарски Ахтuрс.и полк
четири сотни от 6-и донски ха:юtшш полк и др.
7.'урциrе заеJш из20Uтна а страrt:гuчl'LKO отноtuение lJUcoчuнa

'.рай '-:, Езерче с тил къ,11 Разград.
/:Jъпрехи преоъз.rодството на ие·
прш1те,1.ч в жиоа CllAa, руските
стйски се хвър.ш.щ с.,?ело о ати-ка. Гъсruте храстала,4и затрудняна..ш настъп.,?ение, но нищо не би.,о и състояние да спре оойници-
т С.1ед каоu.tерията тръгна.т нпс.шиzта. С бърз и умел маньооърру,ите зa1ll)•11taлu да обхващат
протшиш1-·а по фланговете.

/J·ьn,п('1щ Чl' би.д.и по-мно.•обройни турците не издържали стре.ии
те.1н,,л напор на руските оойски
и започна.ш да отстъпват. Тяхно·го отстъпление се преоърнило о
.\аоти11но бягс1uо тъй като по сле
оиГf! и.н би.щ пуснати /\Оmште
хусари от 12 Ахтирсхи по.lк, кои
10 и.1, нан?·слu голr.ци .1аiуби.

Общп в ТОЗ/l бой руси· е дали
150 ду?;щ убити и ранени. В една
заповсU иа нача.ищха на Русчук.-
?кия 01ряд се , nn.менаоа, че на
fJOйuoro 1?олс Vи.ш на.нсрени 249
1 урс1ш трупа. Като er вземат
11рсдв11д II раненllте от турскастрана трябоа да се изтъкне 1u•тяхнитr за1uби ra fiuлu .,начите.t·ни.

Бо.tхnвсhuят 110.t,..: 11.рояви.1 в еражението оисок боен дух и неговите действия зна?штелно доприне·
?:.и за общата победа при с. Езер

издания
библиотеkа

?·l11c жt:ртвн 11а закrн1с1
? .,нчнатtt търrоnю1
ЧуJ1ссно съ11оnнде1111r
О,·_,.._._1,ало на се1·аш1шта правд:1
За правдата 11 кривдата
Koir 11а ч,111 гръб iЮШ??
Ба(i l(олю
Разговор между дnамп с111ю,нн.·н
1-/ащ,· nреспнвачн
J ft..'113ЦCpll\fllЙ
О1rовор на науката (ще се •1ете

съ11руж110)
Разкоша
По нsбора иа ю111г11те

JI. т. н.

Тия юшwкн сн rн достunихъ
сега. не ход•1хъ 15 дена на гости ..,
1шцата, ама сн rн достав•tхъ. Па.
че освен тня, конто ти rн нэбро-
нх, нмамъ още друrн (пяла бнб·
.111отека).

Жнвея с Деню Н11коловъ 11 1111-
колп Стоnчеоъ.

го

След този бой 138 Болховски
11олк б11л преместен в село Каче
.,еоо. Преэ А1есец август той зае
:НПЛ IIOЗIIЦllU llptt с. }Jособuн.а.

flа 11 ав2усr 110,tкът взел активм участие в сражението при с.
А,1злар (дн. Светлен). Ге11. Про-
хоров, ко,1андир на XIII корпус
за11ооядал руските войски да ата
куоат и да си възвърнат заетатаor турците на 10 август аяэларска
тtеочина наречена Х.ашик 6аир о
бол участоували 1/евсхил пехотен
полк, II 11ехuтен Софийски полк
u др. •1асти. Отначало 138 Болхов
ски 1юлл. бил оставеп о резерв и
не у11астоуоал в пъроил eтati на
йоя, о който турците били изтлас
кани от писочtтата.

През нощта обаче те започнали
ярост,ш 1-..он.траатаn.и. за да си я
11·ърнаr. Многоброй1тят не11риятел
с виковr „АЛЛАХ" се хвърлил
и атака и започиал да обхожда ле
аш, руски фланг. Тогаоа бил из-
11ратен Болхооския nоАк. Турците
предприели 11етира атаки, които
зав?Jршили без успех. Бо::.хоаския
полк. отби., и петата. След тооа
през интероа„1 от еди11-доа часа
турците 11родълж11.ш да атакуват,
но болхо0141.1 гuърдп стояли на по
:пщиитt.• си и ги отбивали о тъм-
1шната със .1ал,юо огън и с щико
ое.

Втиште пг Болховсхия пак се
б1te,11t като истински герои. В 7.30,li.00 11 9 •шса сутр1тта тур1111те 01
1шtю подноаи.щ аrаюпе си. В та·т па.??етна утрин руските ооини
не само отблъснали беснuте ата-
,а,, но веднага с викове „ура"
1'Онтраатакуоали бягащия назад
n1ют11внuк. Лично кол,андирът на
1,олка rюлковник Бусе и храбрuямайор Флоренски пооели батальо
ните. Болхпоци обаче не били под
крепени от другите •юсти и скоро
се наТЪI-..НаАи на с11лrн артилерайски а nexorl'н о?ън.

В сражениетп би,1 конту.JL.'Н 01
п,:ко.ю•1на гран.ага по.шпаилт ,-;,о
,?щдщ, паж. Бусе. Полкът се пър
нал на COOILTC nOЗUl{llU ll llП·К'ЬСНГJ

щикои удар отбил нпоа airaкa.
Къ,1 JO часа аогустовс1'оrо с,1ън

ц,· .'"JQtlOЧHйЛO силно да llCЧt!. Вой
ющите страда,111 от жажда и били
J.:.аnнали за сън, но устояли до-
к.рай и U! оттсглuли •tак след из·
ри'iната заrюпед на ген.. Прохо·
/JOO.

В боя на Кашик баир с п'!iлно
право ,юже да се каже че най·

••олям героизъм1 м?Jжестоо и издъ
рждиоост проявили во1щите от
'?одховския полк. Те дали и най-
·,ногобройните жертви.

В тава сражение паднали около
бО ду1ш, yб11rll u 249 ранени.

Съветrкаят 11сторик Беляев 11

с,ю,чта книга „Русско-турецкал во
tJнa 1877-78 г.· п11ше:

„Бой этот 1ттересен не только
,;ак пр11,1ер героllзма русских
войск, но и как б,?естящий обра-
зец штур,11а. Под Кашик-баироА1
русские оойска не только ночньи?
ттур,ю,11 протио равых сил верну
ли высоту, но и 18 часов удержи
вa.tu се 11.ротиа препосходящих сиА
протииника.#

През месеците CCllTPAIOpll, ОКТО,11
ври, ноемврll и декември, о есен
та II настъ?ващата з11.11а Болхов·
с.кият полк зае.Аш.1 по:тции пр,?
се,1ата Кооа•1евс11 и Качелево. От
dелни негови роти и преднtl поето
Ol! не11реNъсна1·0 в.шзал1l а пресi-
редки и ст·ъ.tкновснил с турците.

След голеJ?штс успехи в начало-
то ма яиуари постигиати ,r Запад
юи, отряд, ?оато 11ре,11111ал Балка
на, Източн,ш отряд също mauou
зира.? ,·щ?ите дейL'ТtЩЯ. }(о.мандува
1-што азело решение да се насrь·
1111 към Разград II Русе. Х //1 кор
"УС трлбоало да действуоа на

Iдrснил фланг и 11ос.1е да се на-
сочи кЪАt J>азград.

Болхои,:кият 1юлк започнал свое
то настъпление 01· с, Качелево.Ila 27 януари той достuгнал с.
Соаленик II Писане1J. Ila следва
щия ден бил 11ревзет Разград. fla
1ози ден полкът се намирал в с.
П11санеч.

С.1ед осво6t1жден11ета ни Раз-
град Болховсхия по.11-... настъпи.11
към жн стат1ил Встово, олязал
а ст-ъл,щовение с конни •U?рк.е:т
и разруитл линията. /fa другllяден било освобtJдено II самото се
,ю !Jетооо.

По-късш, полкъг получи,? зада-
ча cJa тр·,,?·н.е К.'ЪА1 Русе заедно с
,Jруга цщ·,, or I бр11гада. В 11з·
пъ.1ненис 1ш тази боr1на задача го
сварила и аестта за склю,,еното
прил111р11е 11а 31. /. 1878 го,!., по си
ла ra на което воеющтс dейстаия
t.-e прекратява.ли.

Със скъ11а руска кръв, пролятав една тежка, но спраоедлиаа во11
на, б11ла 1,звоювана свободата на
бъ.1гарския народ. За нея дали
авоя достоен принос и славните
оошш от 138 Бо.tхавски поАК.

През 1893-1894 год1111а Сумпу-
роn с в Раэград. Разпнnа актнuна
1.:оцналнстr11rесна дейнuст II оказва
1 оляма помощ на ,1.1адата соцн-
алдемонратнчсска дружннка. Лре·
стуnа11 1ара#1.н таз11 сн ;\('Йност,
той Г ЛО.1 ПОСТОЯll/1() 11аблюде1111е
слеr, оrnобождаnанrто.

&ЕПЕЖКИ ОТ МИВАПJТО
0 Разград е съществvва:1

прt·• XIl·XIV вс,юос 1.ато Хръ:?
гра.?. В турс1<0 вре)1с 1<aro Хс-
зарrрад (11:111 Хразгрзд), а nо-
нъсно се въnpi1P\fa 1в1е-го Ра-;3-
?ра.1. ...

ф fJpr,1 :1; ,lU!'Oplli'TO 11pe?fll
::tea ч тат?t на Пан:1irот Xвron

( I ЗG7 N),1.) •111i!ro ЗЩJ?ICIIOCCU
с 611:1 Васн.1 ."lсвсю1. През 1870
, J.111:,a се основава рсволюцно
,IOI IIO?IIITCT. Tyl( разшrва рево
.1юца, ,Jla дейност Aнrc.n Нън-
Чt·в. През 11376 roдJ\11a прещ1-
1,,на •1етата на Таньо Стоянов
(Таньо В()l:но,11).

ЦЕРЕРА - рПD!сна боrввя на земеделието и п.?одородяе
то II в.

-
Съпротивата

срещу

Стамйоловия

. режим
(Продъnженне о, стр. 3)

то сuциа.111стиr1tското доиже1111t
в Разr.рад е nраnнло първите с11

СТЪПЮI, то с IIМЗЛО IIC .t?tалък брой
пр11върже1111ц11. Tona прнанава н
окръж11ият упраn•пе;r,. кortro в с..1

на ш11фрова11а те.1еrрама до Стам-
бо.юв ш1ше: ..Опознцнята ""а'
11 Раз1·радск11 окръг многоброnни
пр1,оърже11111111 сред еснафите II со
цналнст11те\·.

И нанстш1а. най-яркн nротишш
цн II разобличители на реакцнон·вата политика на правителството
611.111 са.,,о българсю,те социалде·
мократн. Останалите буржоазнн
11артш1 целели само да се домог·
нат до nластта, а 11е да извършат
някакви серноз1111 промснн в нхо-
номическо II лолнтическо отно-
шение за подобряnане положени-
ето на народа...

В.,астта се стремяла с всички
с11л11 да спре разпространяването
на соцналhстическите иден в окръ
га, извършвала обиски по домо·
nсте на сощ1алдемократнчесю1
деi?ц11, 11зго1111ла Т. Страш11мироn
11 двама соцнатtстн-учнтели от
Варненско, преследвала В. Сук-
наров който ••разпространявал
соц11ал11з.ма из селата на окръга"
11 др.

Еднн ыесец преди падането на
Стамболов неговата власт била
напъ.1110 компреме11т11ра11а сред
населението. 1 ова ясно лнчи от
обста1ювката в едно сраnнител·
110 110-..мнрно.. село, каквото е
л1осенче (дн. Осенец). На I май
u селото б11л свикан митинг, на
коnто освен 110зунгите против
Стамболов се отправяли и откр11
тн пр11э11011 за въстание. . . В
донесението на кмета се казва:
,,деn,юстта на 11аселе1111ето се за·
силва, общ1111ск11те съоетнищt н
служите.r111 се напа4а r н заплаш-
ват с убш1ство".

Народната омраза бнла 11асо•1е
на 11с само срещу Стамболов,
коiiто се стремял да откъсне Бъ.,-
гарня от нейната освободнтелка,
110 11 срещу Ферд1111анд, който ro
поддържа., н nдъхновявал. В една
от c1a·,1re на поповското око.,ий-
ско упраnле1111е, където 11мало nup
трет на Ферд1111анд полнтнчес ... 11

арестантн нзботt uчнте му н на
n11cam1: "Пазн Ьожс от доносш14

, щ1 11 от доброже.1атсл11 на .Бъл-

j
rар11я з11 себе сн". Tona дръзно по
..11JTll'JCCKO деiiстuне fS СЗМIIЯ уча·
стък, показва, ч? протнв1шu1tтс
на стамболовня режнм си даоал11
ясна сметка кой стои зад него.

Разглежданнят период е особе
110 важен прн 11зучава11е исторн·
ята на Разградскн окръг II бор-
11еск11те трад1щ1111 на 11аселен11ето
or тоз11 кpaft. През иеrо не само
се по..,аrат ос?10011те на соцналн·
етическото движенне, 110 н получа-
nа широк всенароден размах бор-
бата срещу стамболоаата дикта-
тура, като нзраа на реакционната
по,1нт11ка на едрата буржоазия
11 Ферд1111анд.
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