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,,Септемвриllскот0
'

въетв-
ние е онзи отпор, който на-
родът издигна срещу всички
издевателства 11 посегател·
ства върху яеговвте права н
свободи. На 20 септември
ние сиавахме чл,· 79 от На·
кавателния закон. 75 на сто

от населението на Нова За·
гора и 80 на сто от 48 села
беш? на страната на въста-
ннето; От 3000 до 4000 ду·
wit ii11'Диrнаха '1WA с пищов,
кой 'с кремъкяия, с наняихе-
ра, ?ъс сопи - вдигнаха се,
за да придобият своите сво-

.(Иэ речта на ПЕТКО ЕНЕВ

боди, за които вие съдите•••
Дигна се един цял народ.
Наред с Петко Енев се диг-
на и дядо Мом'l'l!л, 70-годн-
шен опълченец от Шипка,
наред с IS-годишни младе-
жи се явиха II старци."

пред съдебния процес)

по ИЗПИТАН ЛЕНИНСКИ nът
след демобилизацията по инн-

циатнва 11а друrарите Иван Д. Ба-
калов и .Саав М, Трънов се осно-
вава партийна rpyoa на тесните
социаяиета в с. Стоил Войвода.
На 19. 11. 1919 г, в кръчмата на
Пано Дойчев се събират девет ду
ши съмишленици на БРСДП:
Иван Бакалов, Слав Тръиов, Слао
Ч111111ков, Радия Недев, Вню Газе-
пов, Стоян Генев, ПеRко •М1111ан,
ски, Даню Нисторов н Димитър
Яорrов и основаха партийната rpy
па. За секретар на оргвнизацня-
та е избран Иван Бакалов. На 12.
IV. 1919 г- групата е утвърдена
от ЦК на партията. Въпреки ху••
лите на реакцията бе еасжена ос-
новата на революционната иарк-
снстко-яенннска партия в селото.

Още с основаването си група-
та заживява редовен органнва-
ционен живот и впwянието Н сред
населението бързо расте. Още· съ-
щата година през парламентарни-
те избори партията получи nове„
че от 80 гласа. През 1921 г. rpy·
пата се оформя като ерганивацня
с около 30 членове. Още с основа
ването си тя има свое знаме, о
което участвува във веячки акции,
включнтелно и Септемврийскето
въстание през 1923 г,

През 1921 r. организацията, въ-
преки преследванията, проведе с
'го.оям успех акция за събиране на
хранн за пострадавого от сушата
население в Повопожнето в
СССР. Събира помощи за посгрв-
дали комунисти и семействата им,
средства за партиен дом в Софня
и Нова' Загора-

През общинските нзбори 1922 г.
партията в село nопу11н една
трета от гласовете II избра 4 съ-
вестници от всичко 12 и 2 уч11тtщ·
ни настоятеви от всичко пет. В
тяхно л1ще бедните и средни селя·
ни виждат истински вашитници
11а интересите им.

През тёэи период партийвата
органнзацип в село играе ръко-
водна роля no отношение на nap·
т11й11ите организации в съседниге
села: Езеро, Дядово, Богданова,
Любенова махала, Любенец, За·
горни II Събрано. РаАонният се-
кретар Иван Бакалов изпраща от
иестната оргавизация кому1tист1,
в помощ на споменатите селски
органиэаиии за укрепването 11м.

Въпреки влошилите се OTIIOWC•

ния между явете братски партии.
БЗН С II БК П, партийнатв органи-
запия nn Време на 11збор1,те за на·
ропни прелстввитепи през аnрщ1
tЯ23 r 1ana111 в11иnн11ето Cit,

Слел преврата ве•1ерта 11а 9
ю1111 192:J r. секретарят на окръж·
1111« квматет на паргияга е Ста-
ра Загора Неделчо Никелов го·
вори 11а устроения от napт11nt1aтn
оргаииэация общосепски митинг
След митинга Н. Николов npnP.f'

де е актива на партията и Ком·
сомова извън селото конференция,
11а която даде укааания как тряб-
ва да се работ« ври новосъадало-
то се положение.

На 12. IX. 1923 г, при повее·
местните арести на по-дейните ко
иунистн в страната от селото . са
арестуванн: Иван Бакалов, Слаn
Баджаков, Радия Недев, Еню
Газеnов. Петър Д. Бакалов; се-
кретар на околийския комитет на
партията по това време в Нова
;Jaropa, премина в нелегалност,
обикаля околията, разяснява пред
срганивацните ленинските прин-
ципи за въстанието. На I9. I Х.
]923 г, ревслюцнонннят комитет в
града изпраща кур11ер до с. Стонл
войвода о парола за яействие.
Паролата се предава на Спав
Трънов. Той съобщава на селата:
Езеро, Дядово, Загорци 11 Gъбра-
но. Вечерта на сборния пункт се
явиха само въстаниците от Стонп
войвода II Загорци. Закъснението
на хората от друrите села nообър
ка пояожението. В 3 ч, на 20. 1 Х.
се превзема общината в селото.
Арестуват се и о?езоръжават иест
няте реакционер11, Органиэират. се
групи в помощ на Нова Заго-
ра. Въпреки това привечер града
падна в ръцете на вОЛс!(ата. Въ-'
сганиците в село разбират, че no·
яожението е неудържимо II на rpy

, пи се изтегаяг към Средна ropa.
, Въстанието в· Стоил войвода бе

масово. В него ' взеха участие око
ло so души комунисти, земеделци
и безпарт11йн11. Привечер се яви-
ха много съмишленици, които ис-
каха оръжие, но такова вече ня-
маше. Оръжие искаха и другари-
те от Дядово, Богданояо, Загор-
ц11 и Събрано. Това показва, че
въстанието а района бе добре под
готвено. След като въстаниците
разбират, че въстанието в страна-
та е потушено, ед1111 от тях се
връщат по домовете си, друг11 re
укриват, а трети преминават гра-
ницага- В края 11а септемвр1, rpy·
па от 16 души, между които от
Стоил войвода - Иван Бакалов.
Слав Баджаков, Слав Трънов, Ру
ctt Па1111ев, Недю Д1111ев. А111ха11л
Дончев, Иван Габаров, Таию Газе-
пов II Ннкола Мараджнев успя-
ват да nрем 1111ат в Тур1шя 1t от·
там за СССР·

Активната дей11ост на партий-
ната орга11ш1ац11я не остава скр11·

t
та за реак1щята. която чувствува.
че в селото се рабоt11 11 11е между
комушtсти 11 земеделци се изграж
да здрав <"t.юз, ч·е вm,ян11ето 1..:1

комую1r111п• н спеп 11отушаваt1е10
1ia оъrта,шстn (' rмшмо. Ощt' 11pr·
д11 аrе11тата mt 16. IV. 1925 r. n
Hona 1aropn er 1t?nъг,шn;11 aprr111
на кому1111rт11. А 11а 10. I у ба,ща
фаш11ст11 арестуват Радия Недев
На 12. IV. е заnържа11 11 Пет,,р

Бакалuв. Близо две месеца Ле·
тър н Радия с още „ноrо друrа-
ри са подхвърлени на тежки нзrе
чан11я. Сто11лвойводскнте фаwн·
стн съб11рат пари в дома на Мн·
лю Колев Сурчев, за да подкупят

. ф11з11ческ11те убийци. Петко Енев
бе убит на 27. IV. 1925 r. с Кън-
t10 Чамов в станц11011нзта гради·
на в Стара Загора, А къ,r края на
маn Петър II Радия с ощr двана-
десет другари, между кn11тn три
жени от града 1t око.11,ята, каче·
н11 на товаре11 влак, на 28. V. 1 я?.,;
r. биват зверски иэб11ти в мест·
ността „ГаАтановц" краА гара Бе·
11ово. Така завърши животът на
прекрасните комуннс-rи llетко
Енев, Петър Бакалов II Рааня Не-
дев. По·къс110 отава жертва на
жестоките инкв11зи11ю1 11 Сто1tл
Сто11пов.

След страшните апрнпск11 днн
в селото настъпи период на вре·
менно 3атиwие. По·rопямо раз·
дn11жване се попуч11 след завръ·
ща11ето на Слав Баджаков 01
Съветския съюз в t1ачапото нu
1929 r. През 1931 r. Народният
блок дойде на власт. Изградена
бе орrан11за11ия на РП(к) съо се-
кретар Спав Баджаков. Комун11-
С1'11 11 земеделци уt?аствуваха с Cit·
на т,ста в депутатските избори
през юн11 1032 r. 11 въпреки rone-

? мия терор получиха повече от по·
п_ов1,ната гласове,

Лрез февруар11 1934 r. в общнн·
ските изборн РП , в село нз11е.1е
със самостоятелна листа II получи
134 ,ласа, избра 4 съвет11нц11 от
вси11ко 12 11 2 у1шлищн11 настоя·
тел11 от вс11•1ко 5. През това врr·
ме под ръководството на Слави
Баджакоо nарт11ята разгръщаш?
широка масово·пqn11т11ческа рабо·
та сред бед1111те и средни селяни
в родt1ото юt ?по и Новозаrор·
ска ОКОЛШL

От 1031-1935 r. Слав11 Баджа,
ков като чле11 на РК на РП в Но·
ва Загора е проnежлал мt1oro съ·
бра1111я в селата на окоn11ята 11

е давал тон 11а nарт11й11ата оабо·
та. .В дома 11а 11аш1tя другар
Дойчо Павлов са провеЖда1111 не·
neraлitи С1Ьбра11ня 11 ко11фере1щ11я,
Укр1tва11и са 11елеrатtн фу11кuнn·
11ep1t на окр,)rл като П.ttм1п hp
йорuа,1ов 11 лр.

Леrал11атn дейност на РП 11ро·
nължаоа до 19. V. 1934 r., слt11
която дата преми11ава в 11елеГал·
11ост. През август 1935 r. стан:,
провал. В иово1аrорrката казар·
ма са арестува11н 15 другари чnе·
11ове ш1 парт11ята 11 РМС н село·
то. В продъ.'lжrн11t- 11.1 eдtt11 месе11
ra nодложс-1111 щ1 •tаТt·зоерскн и,·
тсзн1111л. В :tpec,a остава, Слав
Баджаков. дой110 Паn?,ов. И ва11

(Следва 11а стр. 2)

,,Роля на преден борец може да изпълнява само пар-
тия, ръководена от революционна теория."

В. И. ЛЕНИН

„В продължение н_а три десети.?етия, особено след
Септемвриiiското въстание в 1923 r., преодолявайки не·
болшевишките тесносоциалнстнчески отж1111ел1щи, борей·
ки се против разните ликвидаторски - д?сничарскн н ле-
вичарски ,- те'ндеiщии 11 групи в своята среда и в работ-
ническото движение, у•1ейки се от Болшевишката партия
и иатрупвайки·все по-богатс9бствен опит, нашата·партия
се разви, преобразува II идейно превьсръжн в марксист-
ко-ленински дух. Тя се затвърди като марксистко-ленин-
ска п.артия- ." ,

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

„В труд и творчество ние, партия и иаqод, дружно
ще градим силата и благополучието на нашата скъпа со-
циалистическа Роднна, ще продължаваме да изпълняна-
ме своя неотменим интернационален дълг."

ТОДОР ЖИВКОВ

„В Нова Загора въстаи.иците начело с Петко Енев
овладяват града II в течение на няколко дни водят бой с
числено превъзхождащите сили на врага."

(Из историята на БКП) ПЕТЪР БАКАЛОВ

ОБАЯТЕЛНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
Петко Енев се завърна в Нова

Загора. ТоА донесе от София ro·
11яма вест - решението на ЦI( на
БКП за подготовка на всенарод-
но въоръжено въстан11е. Hafi·ПOC•
.ле .,ц1в? вр.еuето !\а ревОJ1(0ц11ята.
Тази вечер бе съставе11 н onepn-
rtilien ilna!/ эit дene+rtнe. Накрая
членът на Висшия парт11ен съвет
на ЦI( на nарт?!ята Петко
Еuев предложи за секретар на
Нооозаrорската околнАска nap
т11А11а орrаннзвция да бъде 11здиr·
иат учителят ПС'!'Ър Бака,1ов. Пред
пожението бе nрнето единодушно.
Страстннят пропагандист 11а оrарк·
с11зма,ле1111н11зма Поrм,р Бакалов
rод11ш1 наред се отn11чаваше с ор·
гаю1заторсю1я сн замах. Умението
му да спечелва бързо обичта на
масите. да стяrа II разш11рява nap
т11itн11те редици заслужено го из·
диr11а за ръководите.а в наве·
чер11ето на въоrа11нето.

• Започна ус11ле11а подrотовка.
Обаятелю1ят трибун Петко Енев
об11ка11я окоп11ята, насърчава, обо·
д?ява, подготвя хората за реши·
тепния щурм. Неговото слово
вдъхновява и моб11n11з11ра мас11тс
на борба. Петър Бакалов се про·
яо11 като ro.,nм орrан11затор след

августовското съnеща1111е на ЦК
на парт11ята. Много днн 11 11ощ11
той обикаля· селата, за да rотон
бъдещите въста11иц11. Той умееше·
да общува с хората, да r11 убеж·
давн, да r11 соечел11 за д.елото на
парт11ята. Навсякъд?, в сежюrте
райо1111 ю,nеше трескава подrотов,
ка. Събираха се оръжия, патрони- вс11чко се готвеше за въста·
ш,ето.

На 12 се11темвр11 1923 r. цан·
1<0в11те бq11д11 започнаха арести. В
Новозаrорско бяха задържаш, око
110 стотина активн11 t1ле11ове на
партията II БЗНС 11аче.10 с Пет·
ко Енев Въпрекн 11анесе1111я удар
nодrотовката продължи. Секре·
тарят на околийския комитет Пе·
тър Бакалов II вое1ш11ят ръково·
?н,тел към комитета Д1шьо НоП·
ков останаха 11езасеrват11. Те с
още по-голям е11тус11азъм продъл·
н.нха по1trотовката на въстанието.
Нощем се срещаха край чер1111я
кантон до Нова Заrора. Те дъ.,rо
разrоваряха за нзаършената под·
rотовка за битката. която ще no·
мете узурпаторската власт. Два·
мата ръков·однте.111 обмислиха
вс,,?,кu до най-малката подроб·
ност.

На 19. IX. доiiде паролата за
въста1111ето. За 24 часа цяла Но·
позаrорска околия се вдигна с
пушкп, с пнсто.1ет11. със cor111, с
к11рки II брадви II навсякъде бе
установена работw1чес1<о·С<!Лсt:., !
оласт. Околнnската парт11н11а ор·
Nншзаuня се оказа 11а своята Bil·
сота II поведе с.аед себе с11 11арод·
ннте масн. В първите часове на
въстанието секретарят шt околий
CKIIЯ KOMIITCT на парт11ята Петър
Бакалов ръководи въстан11шпе в
Сто11лвойводсю1 район. Под него·
во ръкЬводство се орrан11з11ра ·от·
ред в помощ на Нова Заrора.
Петко Енев с в ст11х11ята с11. Той
обикаля въстаническите поз1щ1111,
повд11га духа 11м за борба. Около
града се конuе11трират си?11пе на
четир11 rарн11зона: воiiсна от Слн·
еен, Ямбол, Елsово 11 Хар„а11л11i1.
Врагът се е окош1т;1л 11 съсредо·
точава к'ьм въста11ал11я rрад ар·
т11лер11я, кава.11ер11н, пехота ... Пе-
тър Бакалов смело ръковод11 от·
редите срещу 11астъnоащ11те вой·
скн от· юг. Водят се repoИtHIJI бос·
вс с настъпnащня от вснчк.11 по-
сою1 против1111к. Загиват верни на
родни синове. Въстанието е уда?
вена в кръв. Оцелелите се нзтеr-

лят в Балка11а. Между тях са ръ·
кооодитслят на въстанието 11.
Енев II Петър Бакалов. Таз11 пър-
ва бнтка не беше спечепеиа, но тя
беше началото на бъдещия rн·
rа1пск11 двубоf\. Въстаннсто в
Новозаrорско показа, че при до·
бра организация II с-rеrнат11 nap-
тtrl\н11 ред11ц11 успехът е c11rype11.
Петко Енев н Петър Бакалов ос·

. тават верни на другарите с11, на
депото. Враговете са озвере,ш от
тяхната твърдост и обаятелност
сред народа. През а?рнп 1925 г. на·
родннят трибун П. Енев бе звер·
rюr уб1rт от мо11архофзш11стк11те
па.,ачн. Арестуван е II Петър Ба·
ка.100. Дошъл е сrодн11ят момент
за кървава разправа с око.1нйск11,1
парт11е11 секретар. След дъпr11 113·
тезання, натоваре1ш на конски ва·
ro11 откарват Петър Бака,,ов. Радия
Недев II друrарнте "" на rapa Бе·
.,ово. В мсст11остта Гайтаиовеu
са последвнте минутн. Чет11р11наде,
Сехте борци, wачело С ОКОЛIIЙСЮIЯ
секретар заrнват: "' ..С Интерна-
u,юнала света ще обновим". Пс·
,сента с заглушена от nушеч1111те
за:mоос.

Тодор ТАНЕВ

НИЕ
IБЯХМЕ ПЪРВИ

СЛАВ 'ГРЪНОВ

С чувстuо на задоволство 11а

нз11ълttе11 дълг към партията си
СПОМIIЯ" за OHIIП ДHlt nред11 50
ГОДНIНJ, К01'310 ft?DIIДIIMII ШIШКII
1111 свързаха с Иван Баквлов в
създаването на nървn, а маркснче
ска груттг (nарт11r1на орrан11за·
1111n) в -с. Сто1111 воrшода

Воiшнте, 1,1JtJcpнJ1тa. н11щетзта
която 1111 ду1uеше. •111 тласкаха дtl
1шр11м 11з.'<од <JT ·fова nоложе?11е.
Вест1111шпе 11а БРСДП (т. .:.).
брошур111е които 11зл1,заха и no·
лучавахме макар 11 11ередов110.
отвnр111.а очите •111 да разбера:
биха ,torл,1 да влязат в партията
която може да защити 11нтерес11·
те 11а селяюrте, 11а работтш11те
li8 трулеШНТР Ct?.

В мен се зарод11 м11съ11та да
С'ЬЗдидем 11а ?е.по кому11ист11ческа
11арт11я. Ед1ш .ае11 в 11ачалото щ1

ИВАН БАКАЛОВ

11овата 1918 r. аз посет11х ?,on
съселян Петко Енеn nрв коJ·ото
служих през вр?ме 11а ооiшата 11

го познавах като добър марк·
снет н заши1ю1к на оойн11ш1те.
I lзлnжш1 му моетu rледнщс по
тоз1, uъnpoc. Той Mt! из-.:луша 01111

\!ателно 11 м11 даде указание t-:ак
да работя за съэдава11сто 11а nap
r11(ша орrаш?защtя

Само след •1яко.11ко д1111 Иван
бакалоu посещава Петко E11eu
пак по въпроса за 11зграждането
11а партията в село. Петко Енев
изслушва 11 неrо II му препоръчва
да се с1,берем двамата с Ива11
Бакалов. да обсд11н11м с11лнте с11 н
да зЕшоч11ем да 11здирваме II по.1-
(отвяме хора за основаването 11а
орrа1111эац11я. Гака н11е двамата се
събрахме II обмнслихме въпроса
l('blt KOii хора да се IIЗCOЧJIM конто

биха моrл11 да влезат в партията.
Н11е 7рябваше да държим сметка за
всичко, защото в село имаше мно·
го злостна реакция, а ocoeia1 тов;1
11 БЗ НС се• стремеше да не се ос-
новава комушtстнческа партия.
Нне с11 постав11хме задача да прн·
влече?, о партията наfi-смсл11те.
IIЗЙ·t/CCIIIIIT(I' 11 трудолюб1tв11 ХО·
ра конто ю.1ат автор5ttет сред 11а-
се.'1е1111ето н да r11 подготвим за
бъдещата работа в неn. Ние тряб·
ваше да привлечем о парп1ята 11

хора конто имаха во11нян11е , сред
буржоазията II я респектир?ха.

Трудно се намираха no онова
ореме хора ко11то да се убедят
11 да прегърнат комун11стю1ескнто
11ден. Срсшу нас ct" 11ад11rна 11 11afi·
ое,1е реакцията в лицето на чар.
бадж1111те. Те 1111 хулеха, зака11ва·
\ 3 1111 с? JIO 'fl'W1PPJUI ТО83 HIie ИЗ·

РАДИЯ НЕДЕВ

мерихме съмншле111щ11.
Пръв се озова Радня Недеn, аслед неrо Еню Газенов. Те 11 два-

мата бяха в армията, но обеща.
ха да сн доАдаr в отпуск когато
насрочим учредяването 11а партиi!·ната орrаи11зация. Трети член
ние пр11олякохме С?1ао Чнтшов,
Стоян Ге11ев, д11м11тър Тръиов,
F!ордан Ннстеров II Пейко Мн·
данск11. Следваше да се oc11ryp1t
мяс-rо на закр11то за събраш1е,
тъn като на открито място 11е се
прнэflаваха II не се зареrестр11рва-
ха парт11nннте орrа1111з:1ш11r. Г1011с„
кахме да проведем събришн:тn в
vч11л11щето. но старият цаш.:овист-
!"lltтел Ива11 даска.100 IIP р:?зре ..

wr1. Тоrавс1 НJt<.• се обърнахме кы.х
Пано Дойчев н roil 1111 даде съrл,3

(Следва 11а стр, 3)



КЪМ 50 ГОДИНИ
КО119ИИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ

Н• 19. 11. 1919 r ., с. Стоиn 10;;.
аодо беwе сеневене nартнйнв ор-
rоннзацн1, Около n•ртн•та се съ;
бират група будни н nроrресненм
млодежн: Ради• Неде1, Демнр
Данчеа, Мнлю Йордоно1, Георги
Кад1-нко1, Енt0 Гllэепо1, Днн10 КА-
1аnджне1, Стойно Гаэеnо1 н др.

Двадесет и n?р1н ноем1ри 1920
r. В с. Стоил 10Н1ода има събор.
Ще до;;дат rостн. с?брани I дю-
"""• на И11н Стойно1, малкото
група комс:омолцн полага сенсаи-
те на Комуннстнческн11 младежки
сьюв. Пламеннн11т комунист Родн11
Неде, • изброи за секретар. Той
поста111 задача пред младежкатll
оргакнэоцн•: да се масо1нэнра н
сплоти около nорт?н,та. Широка
р03JIIСННТ6ЛН8 8ГНТIЦН" nроаеж-
дат комсомолците на село. Сами-
те те са эа пример н подража-
ние • труда н а отноwенн,1та си
к..,м другарите н младежта.

Само една година след тоаа
Комсомол1.т е масо1а сргенизе-
цн11 с повече от 25 чnена. Вnн1ат
силите см комсомолците к... ю.
Баджако1, Гано Бокаnо11 йорrо
Морко1, Коnю Стойко•, Георrн
Морко1, Петко Желе?, Стокn Пет„
POI и др. другари. Масоаиэира...

ната комсомолска орrонизоцн11 из...

бира HOIO Р'еКОIОДСТIО, За семре
rap е и2бран се11скн11т пролета-
рий работнмк11,т от ж, п. nини11
Еню Го:1оnо1, чnен-осно1атоn на
БКП I сеnото.

Само 31 някепке rодннн Ком·
СОМОЛW' pl31HII оrромно дей-
ност. Пoдror1Jtr се н се н2н1с11t
1ечерннкн, nро1ежд1т се nро-
саеrнн събранн11. Дуwато на 1сич„
ки нннцнатн1н сред1 младежта са
комсомолците, Когато nарти11т1
взе к?рс н1 въерьжене борба,
комсомоnцнте б11ха п-.р1нте1 ко'1„
го с• снабд1111аха с сръжве. Пе-
вече от 20 комсомолци нзn11зоха
с nywкa • р11,ка да устано111т н да
з1щища11т аnастта на работници·
те н сеn,1ннте. След неуспеха на
въсгеннето наред с комунистите
nреби1ахо до см1tрт I арестите н
комсомолците. Стана жертао сnав
ни11т син на Комсомола Стонn
Стенпев.

Но 111рt1та • nартн11та, в неНно·
то непобедимо дело фllWH3M'aT не
можа да pascтpen,i I с'"рцt1та на '
комсомоnцнте, Той живееше и ра
ботеwе I ceno I най·тежкнте го-
дини на терор.

През 1928 г. от 1еnнката С•·

вегске страна nрнстlоiгна сепгем-
вриецът от с. Стоил 1ой1одt1 nna·
менният комунист н патриот Cn111
Бс,джакоа, эевършн» партнйн?
школа. В редовете на пвртнятв и
Комсомола се вд11,хаА новА вяра за
борба и noбeдl!I. Комсомол-.т ук„
репи своите позиции н К'-М кра"
н.s 1931 "' началото на 1932 r. се
учредява ремсова орrоннз11цнJ1.
Секретар НА същата е Димо Пет-
ров, ll пе-кьсне Иин Сгеваее.

С11с своята дейност Комсомо-
път и РМС печелят сърцата на
хсрвте. По поръчение нв пвртия-
та през t 934 r. комсомолците на·
сякехв кирпич н докаро,:А комънч
н пад ръководството на Димо
Петров, Иван П, Стоилов, Михаил
С, Тр\tнов построиха къщичка за
бездомните комсомолци Hнкonll и
Мара Тотови. През 1935 r. нэкепв-
Хll кладенец на семейството но
Иван Габаров, nоnрАвиха ограда-
та н покрнаа но къщато. Те .,.3ко„
пахо кладенец ка Cnt11 Ив. Бад·
жаков, скеавехе помощ ..... Ж'аТ·
вата м в..,ршнтбат1 на семейство-
то, тъй като бащ,па беwе I за-
таоро. Какво nн не другарска по-
мощ оказваха комсомолците на
свои другари, изпаднали в беда.
Преэ 1935 година беше разкри-

та консnнрациJ11 а Новозоrорска
окоnн,?. Арестувани са 1 О комсо-
молци. Те Cl инквизиран ... жеста„
ке от полицията. В затвора оста-
ват бnнзо една roдJotнa ДJоtмо Пет-
ров, Стоян Павлов н Еню Енев.
Иван Стоилов е осъден нв 3 и no·
ЛОВ'1Н/S rодини затвор.

Комсомолската орrаннз1щн11 е
ударена сериозно. Останаn'1те на
свобода чnено,е nод ръковояст-
аото не Миха'1n Тр'l;онов, секретар
но органнзацн„та, nрод-.nжоват
дейносттв. Те веювег эа откри10-
не на чнтi!lnнщето, 111,зстано1яват
дейностто на , 111,3държатеnното
дружестао.

През 1937 r. от зотвора иэnизе
Иван Стоилов, Той огла1111а opra·
HHЗIЦИJIITll Н още същата ГОДНН4
се нэrраждв младежка кооnера-
тнана rpyna:, която ро.зв'1ва rол11-
ма дейност. От името на читали-
щето и д-ао ,,Мnед кооператор ч
се нзнасйт вечеринки, провеждат
се събранн11 и друrн акции. Ком-
сомоnът завоюва омоичатеnно
младежта и се наложи в театрал-

ната дейност, в читалището и въз
държ-1теnното дружество. Леrио„
нът се разnаrоше от кражб ...те,

конто аършеха домо1ете н•
с,о„те бащи. с ПИJIHCTIOТII си, с
безпринципността си н rлупавет•
фашистко идеоnоrю,, ко•то те не
разбираха, а искаха да проnо•"А-
•ат. През 1939 г. РМС помогна 1
изграждане на к-..ща на Михонn
Тр?но,.

Когато ф0?wизм-.т нападна 1еnн-
ката с.. ,е,ске fТрена, РМС ведно
с п.sртията no nрнэнва но с1.щата
со вдигна на 1ъор1.жено борба.
Събнр8wе се Оръ.жие, печатаха
се nо2и1н н се раэпрострон11в1х1.
Коrато се зеnочн?'!I открнт111 бор61

Б111nкан111 излязоха n-.ранте
партJоtзонн, РМС се nост1t1н на
роэположение на партн11то, съ611-
реше ор-.жне, подгот•11ше друr1-
рн за ?лизане в Балкана. В эа-
т1орв през 1942 г. отноао noneA·
на Иван Стоилов. Ремс:01ато дей-
ност се поема от Михаил Cn.' Тръ„
HOI. Сnед като той ПОПfДI •
затворв npei 1943 r. работата се
поема от Тодор Ст0Мко1, а коrа„
то той излезе партизанин в отр11д
11Петко Енев11 работата се nоамо
от Христо Cn. М?х,айnоа и 'Sena
Б1каnова. .

8 таэи борба с фаwизме РМС
изnратн пет nартl?'lэанн, а 1ат10-
рите nonaднaxl!I шест ремсисти.
18 б11ха: 11таци, в концлагерите 611„
11:а аъдаорени wест и nо1еч• от
30 младежи активно с1.тj)удннче-
ха, помагаха с: как1ото можехе и
бяха готоан да '1зп-..nнят ас•ко
поръчение на nарт1о1ята, ПриАtел"'-
те и снмnат'1зантнте на РМС ба·
ха боnwннстаото от мледежнте. В
тази rерончна борба з1rнн1 на
12. 11. 1945 r. Еню Енеа като nо-
лнткомисар на Нитренската брн-
Гl!ДО • братска tfexocno1aкн11.

Сnед победата н• 9. IX. 1944 r.
на фронта заминаха 46 'комсомол
цн и съмиwnеннцн. Героиз1.м по·
ка?аха нашите мnадежиl Г'\орднте
на мнозина от т11х са окичени с
ордени за: храброст н медаnн.

Коrато nартн„тll nостаан зад1.ча
зе изграждането на кооnеративе
през 1946 rодина е Стонn аойво-
да, старите комсомолци, секрета-
ри w деятели Димо Петров, Мн-
ханn Сnовов, Иаан Стонnо1 n-.рвн
сложиха nодn'1сите си зе нзrражда·
неrо на ТКЗС, нзвърwиха оrром-
на разя(ннтеnна работа н очерта-
ха бnоко1ете на ТКЗС. Комсомо·

• nът оглави техинкота, р11,ко1одсt·
,ото, той беше носител на ново·
то е ceno. Начеnо но стоnаискнА
и nоnнrичес,си11 живот зас:танохе
комсомолците Мих.sиn Тр\.но•,
Димо Петров, Пt:тко Жеnеа, И11н
Стоиnоi, Сто11н Па1лое1 Стоttн
Махмудов, Bena Бакоnо1а, Христо
Славов, Ннкоnо Сла101, Мнхаиn
Ма:рков, Пеню За11ко1 и др. като
"арт'1йни и комсомоnскн секрет•.
ри, председатели на ОНС, nредсе
Аатеnи н• ТКЗС.

Пред npara на 2S·tОД)1WНннота
от СОЦН8ЛК(1'11Ч8СК1Тll ре1олt0Цн•

•..._9, IX, ? 944 r. м11е r?pf',O можем
да зв„анм, че партнАте \'-'""та
т,рекроснн еиноае комсомоnцн,
създаде с10Н боеаи ре1ер1, до·
стомна см11н1, ко11то у1ереко нос"'
&намета на nартю11та от победа
к-.м победа. Строи умело соцна·
nнзма на ceno и ще Н3П"аnнн ней·
ннте 1еnикн зааетн, изграждането
но соц1о11n1оtзма н комуннстическо·
то общество I наwето ct:no Стоил
•оkеода, частица от прекраснаrа
Нн родина - НР Б,,,,n,орн,11,

Христо MИX.t.Anoa

ПО ИЗПИТАН· ЛЕНИНСКИ ПЪТ
(Продмженне от стр. 1)

П. Стоилов, Димо Петров, Стоя11
Павлов и Еню Енев. За освобож-
даване на политзатворниците бя·
ха с'Ьбранн 420 подписа в село.
По ЗЗД са ос'Ь,11ени с.,ав Баджа·
ков на 10 r·, ДоАчо Павпов - 5
r .,tt Иван Стои.101 на З,5 r?

В началото на 1936 r. от С'ЬВt1'
С)ША съюз се завръща ПOЛHTelttJt...

грантът Иван fабаров, а в нача•
лото на 1937 r. к Иван Бакалов.
Тези другари разясниха Димитров
скня курс в ларtията, която рабо·
, ewe при тежки нелеrалнч усло·
вия. Носеnки опита на КПСС, те
11равнпно насочваха орrаниэаuия·
та no ленински път. В с. Стои.,
вqйвода имаше две партиnнн rpy
1111, със секретари Иван Бакалnа
11 Иван Габаров. Преs 1937 Г· от
аатвора нs11нsат Иван Стоилов и
ДоАчо Павлов. Тяхното участ11е
актнвнзнра nартиАната и м.,адеж
ка работа sa реwи?на борба с
врага. Село Стоил войвода държе
ше пряка врыка no партийна н
ремсова пиния. освен с РК на nap
тията в Нова Загора 11 пряко с
окръжните комнтет\i на партията
11 РМС чрез другарите Иван Стои
.,ов, Д11ню Бакалов II Минчо Ива•
IIOB,

По време на Собо.,евата акция
11рез 1940 r. мес,rната партнйна
орrан11зацня и особено РМС моб11
•1шз11ра своН'fе членове в съб11ране
11а 11одлнсн tt писма до правите?'J·
ството за сключ1ане пакт sa nр11и
1 е.пство II взаимна помощ мtжду
Бъ11rар11я 11 С'Ьветскня съюз.

с.,ед нападението на хнт.,ерн-
мите над Съветския съюз napпtii
11ата орrаннзаuня и РЛ\С разясня-
ват rраб11телската nопнТнка на
фашизма. Разпространяват nоsнв11,
лнщат мз?нr11 на р'Ька, nponara11·
дират неуморно марксистко-леннн-
ск!\ Jlд<I!,. :J!o JOBa_.?P?t-1.e••nP.
ръководството на tellpe'l'apя на
РК на РI\\С..11ван Сtw111D„е..ор-
rаннзнран 11 размножаван бюле·
тнн за nопожението на Източния
фронт. В тази тежка борба с фа·
wиз>1а в затвора отново nры no•
пада Иван Сто,мов през 1942 r.,
осъден на 10 r., Михаил СЛавов
през 1943 r., ОС'Ьден на 15 r., Пе-
тър Габ'Ьров като воАннк през
1942 r. на 12 r. 11 Хрнсто Славов
през 1943 r. на I r. През месец
август 1942 r. Днню Бакалов е
11елеrа.,ен н преминава в пар-ти-
заиския отряд. През 1944 r. нз·
«'lязоха партизани Иван Бакалов,
Спав Баджаков, ДоАчо Павлов.
Недю Раднев и Тодор Стойков.
Семействата им бяха ннтерн11ра-
1111. Еню Енев загина в борбата
11ротив фашизма като лартнза11и11
в Чехос.10вак11я през 1945 r.

Партнnната орrаннзацня и
РМС е село винаги н с чест са 11з-
11ы1няваJН1 възложен11те им зада-
11н. Вснчкн успехи, постиrнат11 от
основаването на nарт11йната opra1tи
зацня досега в се.лото ни, са депо
ш1 трудеuн1те се сепян11 под ръко·
водството на Б.1аrоевско-Дш,11н-
ровскня ЦК. на партията.

Петко ЖЕЛЕВ

Кръчмата на Пано ДоАчев, в която е основа11а nартнАнвта
органиsацня

СТОИЛ ПЕТРОВ РУСИ ПАНЧЕВ СЛАВИ ШИВАЧЕВ

Е11ИfРАИТИТЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
С rонл?оi!водските ло.,итемнrра11-

п1 още c.iteд премшr?ването в .Съ-
ветския съюз не скръстиха ръце.
Те вземат най-активно участие н
строителството на соцнал11зма.

Неотдавна излезе or neчar пър·
вия том на „И?tория на селсю11 ?
месrа 11а УССР··, издание на Ук·
раннската академии на науките.

.Чежд? другите аажнн съ611т11и

н ycnex1t в 01де.'1НИ re отрас.'lн •1

райони се oh•icвa нстuрня'tа н ,ш
комуна ,.днми'tър Благоее", осно·
вана nрrдн всичко от българ11-
лолиtемиrра11ти в r. К1•.1иковка.
не.з.а?1еч or rp. · Полтава.

Тук са nърв11 Иван Бакамв,
С.,ав11 Трънов, Ивач Габаров, С.1а
в11 БаджаКQВ II Таню Газе11оu.
За партиен секретар на ко•1у11ат•
е бн., избран Иван Бакалов. За
председател на ко?1у11ата Цвятко•
Радойнов. По·К'ЬСНО нашите е•111·

rрантн минават на друга рабо, а.
В комуната е остана., иай-.:?:ьлru

С.,авн Трънов, коilто е б11л ред1ща
rод11ни в ръководсrоото дор11 11

с,,ед Втората световна война. По·
следователно Иван Бакалов. Ива11
Габаров, Славн Баджаков, Рус11

Панчев, Н. Ди11еа са иэnратею,
да се учат в 11арт11fiна wкопа.

Всичките за поn11тнческата си
няр11осr и rrрончната подrотовк4
са (шли приети за членове на
КПСС. Иван Бакалов е бн.1 нзднr·
11ат за r?артнен секретар на строи·
телите на мет,роtо в Москва.

Слави Тр'ЬНОВ е бил отначало
?,еханнк, след това техннk, а по-
късно секретар на лартнnната ор·
ганизацня II друrн длъжности • •

колхозите до завръщането с11 от
Съветския съюз - 1948 rодн11а.

C.1ns11 Баджаков - отначало
рабоt11 като ко.1аро·железар в ме·
ланичесюtя цех, по-късно отна:1
11а партиАна школа и след sавърш
ването Ii, се завръща а Б'Ъ;!Гарня.

Таню Газеnов - отначало ра·
ботн в комуна „Д. 5naroeв• ка'l'О
бригадир, а по-късно заема друrа
.д„1ъж11ост, с..,ед завършването ,r::1

11арт11i1ната шко.1а. заминава за
1 р. Одеса. К'Ьдето рабоrн на раз·
mtt11111 места, 11 се завръща сл?
11обе.1ата в 1944 tоднна в Род11-
11ата.

Иван Габаров - с'ЬЩИЯТ от11а•13
ло работ11 • мел11ицата на КОМ} ·

ката, сnед това отива на шкоnа
и остава да работи в предпрня·
тие н• пеката проо1иwпеност.

Руен Панчев - работи в ,о·
муната като мелничар, пазаt1 и
с.,ед завършването на школата
работи като секретар на ·завода
„Сърп и. чук'' в Москва II на
други ?,еста. През 1942 година
умира при репре:ии.

Недю )1.ннев - отна•1апо рзбо
т11 като коларо-железар, а след
завършване на школа в J\lo·
еква отива в rрад Одеса II рабо·
тн повече от 25 години в газов
чавод. Оженва се н понастоящем
живее там.

Ганн Ко.,ев - отначало рабо·
111 като жепезаро·колар в КО·
муната. После зав'Ьрwва napтнil,
на WKO.Oi и работи на разл11ч1111
места. Ум11ра през 1935 година в
СССР.• Ннкола J\\араджнев - рабоrн
стопанска 11 партнi'tна работа.
Умира през 1935 r.

Михаил Дон11?в -· член 11а

БЗНС. престоява в СССР до 1926
r. Работи стопанска работа и се
завръща в България.

БЗНС - ВЕРЕН

СЪЮЗНИК НА БКП
В нашето село И11джекьоi1

(Стои., войвода) П'Ьрвите учреди·
тели на зем?делската дl)ужб•
през 1901 r. са другарите: Дончо
Демирев, Руен Чиликов. 1'\орда11
Михайлов, Йордан Пен?в. Стойко
Ч11ликов, Михаил Чнпиков. Радм
Шивачев, Диню Чиликов, Петър
Танев. н др. При основаването н2
нашата дружба по това време е
взеп дейно участие н Иван Бака·
лов, кoitto после става иниц11а-
тор за ссноваването на парт11i1иа-
та орrанн1ация в селото.

На VII конгрес на БЗНС Алек·
сандър Стамбол11f1ски разработва
нова политическа програма 11а

съюза, като се 11эоставя по.11п11·
ко·nросвет11а1 а пиния и БЗНС
става едча о r наit-проrресившпе
селски партии.

На Х\/ конгрес на БЗI IC
( 1919 r.) n9беждава лявото кр11·
JIO наче,10 с Алскса11дър Стамбn·
лнilски. БЗНС под натиска на wн
рокнте 11ародин маси е прнвлече11
в управлен11с·10 на д'Ьржаватз.
След сnечеле1111те 11збор11 през
1920 r. БЗНС съставя свое пра?11-
те?1ство. кое10 r1ровежда редица
демократичнн реформ11. Тазн no·
лит1tка се поддържаше 11 от нл·
wата земеделска дружба, която
при nрf\веждането на общ11нск111е
избори спечели пълно болшинство
11 улравмнието на село беше в
нейни ръ11е. За кметове бяха нз·
брани nоспедоватепно друrарнте:
Ради Шивачев. Иван Тодоров,
Сtоян Гърбачков и Юрдан Миха:,
лов, ка,о пос.1едН1tЯi бе кмет до
превр'ата ча 9 юни 1923 r-

През r?п1емвр11йскнте С'Ьб11т11я
1923 r. комунисти II земеделци се
с\>юэи1а, л1,.01?!\1<\бlW1,'1 враг,

През 19Зf г. •IР,ез lкоlАнш,я 1'11•
I /арЬдння б!?, ni/д1rn Сговора. ТО·
га?а се hояв11ха') д!!е rлавнн тече·
'!'?я в БЗНС - едНОТ() с Д11м11Т'Ър
[11че_в. кofltq учаqт?ува с l:japo;i-.
11111{ блок. 11' .Другото с вестник
„Пла'дне", и,rп• кактЬ 1111 наричаха
no това време „ппадняри•. И тук
на местна почва ние бяхме с ля„
вотQ крило в ед11нодейсто11е с ко·
му11ист11те.

До,1де 19 >iai1 1934 r. Прэвнтел·
ството на Народния блок бе сва·
лена от военните. Животът 1ш
дружбата лрн монархо·фаw11стк11я
терор поэамря. За активно уча·
стие в ПОЛНiИЧеСКIIЯ ЖIIBOT в с?-
.'10 лочт11 не може,1 да ronop11"
през лер11011n 1941-1944 r. осве11
C'J,BlleCTHI\ ПOMOWII С комунистите
за нелеr.апш,, а борба. В наnе,,е.
р11ето на ?· IX. 1944 r. образУ,вах·

, ме ОФ·кол111тет11 ;н 'род РЪI\О?од·
ството на 'Ц1(п УС'ffНовяваме H.J·
роднодемокра111чнt власт. В ук·
реnването иа ОФ активно У'\ЗСТ·
вуваха друrа?нте Георги Ватков,
Иордан Славов Пенев, ПеТ'Ър Та-
и?в. кщ1то подкрепиха изцяло по-
л11тнката 11а нрродното правител·
СТ80,

I

Cera сдружените земедепuн.
единни II сплотени около партия·
тц в с. Gтонл воifвода, fЧаствуват
активно със ·своите чле•1ове, рабо„
1'ЯТ във вснчкн отрасли на нашr-
то кооперативно стопанство за из·
дигане на матер11ално-техн11ческа·
та база на кооператива, за 00011·
шаване на.1 материалното 11 култvр
11ото благосъстояние на fо:оопе})атu
р11те, за r1остроява11ето i,a соuна-
..111зма на село.

Скромен дял за ВСttЧКИ TIIЯ ус-
пехи в нашето се.по се пада 11 11а

ч.,еновете на земеделската друж-
ба. конто в таэ•t всенародна на.nъ
11ревара за достойна среща на
славния 25-rодиwен юбн.,еfl с н11·

лото cir умение н богат практн·
trёскн оп11т отдават свон1е сн.1111

sa претворяване в живо дело 11•

11стор11ческип реwе1111я на Дев1··
TIIЯ конгрес на БКП н XXXI
конгрес на БЗНС, в това число и
р?ше11нята на Юлския пленум на
ЦК на БКП.

Първ11те българсю, nо.111тем11гра11тн лр11стиrна.111 на 15. :;. '1\123 г. • rp. Одеса - сред тях
са и Сто11л войводцн

J1ВЛЮ1(]t.И ИСИ JIВKOJJB?Е
По.11001111 век ж11вее. бор11 ct 11

стро11 един малък, 110 в1111аг11 в
първите ред1111н о,ред на нашата
героична Блаrоевсl<о-Д11м11тровска
ко,1ун11стическа партня - парт11й
ната оргаюtзаuня 11а седо Стон.,
Войвода. Родното село па бс1·
смърт1шя Петно Енев - вода11.1
на Септемвр11Г1ското въсташ1с ti
1-Iовозаrорск11я 1\p::1.il.

Да, половин век от ко11то е.а·
ната четв'Ьрт - rерончна борба с
местните КЗЩIТЗЛIIСТlt 11 фаШНСТII
за защита правата на народа, за
неговото освобожден11е, за со1ш-
а.11изъм1 и втората по.r1овю1а бор
ба за практическото и·1rражда11е
на новия живот.

ОrлеждаRю1 нзыинатня път. мо·
же смело .а.а се каже, че тоз11 бо·
евн стред от излитани комун11ст11.
иэд'Ьржа и в борбата с кал11тал11·
з?,а и фа1uнзма, 11 в голямата б1tт
ка за нов живот. Сто11л Воnвода
е В НСТННСКШ\ С?IНС'ЬЛ 113 д)'МЭПt
ново село, крачещо • челните Р•·
днц'l!о на Сливенски окръr. К'Ьде
е таn.ната, коя е движещатз с11-

ла - всичко е ясно. Тай11ата е
в силата на обикновените хора.
в изключителната последовател·
иост II прннцнпнапна. борба 1111

коиунистнте.

Вяр110 е това - половин ве?
(,орба, в която смело се сражава·

· хз две поколеtшя, бащ11, по.'tожн?111
OCHOBIITC, 11 с11нове - МЪЖЮI поелн
11 смело 11осеш11 знамето на пар-
111ятз.

Бащите. основате.1и на napr11i111a
та орrа1111зашщ Петко Енев, Иван
11 Петър Бакаловн. Слави Tp'Ьnon.
С.1ав11 Иванов - Баджаков. Р.п·
поя Недев. Иван Габ'Ьров: Стn111
Стонло•. Недю Динев 11 11р .. м11оrо
от конто не са межлv нас ж11в1trti,
а тр?tма умряха с-ьс см-ьртта ш1

,рабрнте. Но 1·ех1111ят repn11чe11 ж11

вот оставя эав1111аr11 траi11111 11

11еззд11чнщ1 c.rieд1t в нашето съз11n·
,ше. които ще, ct предават от по-
колеНl<е на nокопеине.

Не само тоаа. Те оставиха на
партията f.'BOftH? си11ове. 1-\01tто

смело поеха и носеха 11 носят чер·
uеното знам• на' комун1ш1а. де·
с?тк11 са 1е,, н-? измежду тях 11 ,.
11ъкват ,шената на Иаан Стоi\ло•.
(баr, Ив?н). бивш секретар на
nкол11Аск11я комитет 110 РМС, 11

член,на раfюииия ком111ет на nap
тията в Нова Загора. коiiто е
оrдап 11 отдава ес11чкнте си си:ш.
знания II енергия за правото дело
на партнята. Неговият сърап111к
Ди11ю Иванов Бакалов (Светло).

?1лен на окръЖИltЯ коъ.111тет 11а

РМС в Стара Загора II чле11 на

щаба на \'-та зона, един от най·
11ъронтс партнэачн от наш1tя
кpaft, коflто с пушка II перо са?10·
отвержено от nарт11(11111 nозиu1111
воюва за вел11ката кому1шст11че·
,·ка правда.

Десетк" са още синовете II дъ;
щерпте на старото поколение -
I lедю Раднев, Тодор Стоiiков,
М11ха11д, Христо II I !нкола Тръ·
нови. П?т'Ьр II Тодорка Габаро·
1111. Ми1ко Русев. Bena. Марника
11 t\11111ка Бакапов11, Додка Баджа·
кова и др.

Бащнте II синовете в своите дeil
rтвня II поведен11е 011наr11 са бнл11
11 пnтр1t0т11, 11 ннтернационапнсти.

В жестод111е rод11и11 11а фаwнэ·
,нt re rtро11ч1ю се борнха рнмо до
рuмо с Червената ар,111я- 1 !еэбра·
1111м ше nстане безс,1рътю1ят 110..'\·

1н11 ш1 Ещо E11en. ед111t от ръко·
вод11те.r?нте 11а сдавната l-111тра11-
ека 11арт11зз11ска брнrада в Слова
,шя 11 отдал rвnя м.'1ад живот за
дr ,ото на комvнмзма

Аз съм ж11вя.1, бори., съм се
ло11 ръкоаоnството 11 11! старото.
11 11а новото поколен1tе· Затова в
•1ест на славната петдесетrод1ш1·
шша от rя.,:ното рЬжденне, се no·
к.1аня,? пред ?еро11ч1111я подв11r.
,,ред светлата памет на тез1,. 1<0и·

то са \1аnусяа.,11 нашите редове,
а ,ia ж11вите 11ожелаnа:\1 много
Jдраве. бодрост. с11л11, за да лрn·
,1ължат делото на бащите no·
t·троява11е светлата сграда на со·
ш1ат1зма II ко?1у11из111а.

НОВАЧО тодОРОВ (AHДPEFI)

11. It. 1919 r. Девет номунистн
основават 11артиnна орrаннзв·
uия в с. Стоил воnвода. Инн·

*??i'?cfв?:
Иван" Бакалов, Слави

21, XI. 1920. Основан е в с. Сто·
ш1 войвода Комуиистичеснн
млаnежюt съюз.

1122. В изборите за оСiщинсни сrь t
uетинци номуннстите печелят l1 /3 от гласовете. }

192?дн?аrJh'Ь"/г1?иогgтан::g:?"?а:?: 1

ра начело с п. Енев поради
тоаа. че не нм издават билети
:за пътуване до Стара Загора,
rъс знаме н песни в ПОУоден
марш no ж. п. пиния. измина·
щ\т 34 нм до Стара Загора 11

отнват предн насро,1е1111я ма·
тинr. на коnто rовори п. Еt1ев.

9. VI. 1923. На ъ1асов митннr го-
вори окръжният секретар 1ia
партията Нед?лчо Ншtоnов.
Сдед това в дома на Ивnн Ба·
налов се nровеж;tа съвеща1ше
съва.1естно с Петко Енев - взе
?':вис1?е.куfJнt'8п;:?:.;::к:?о n:·?:
тнкта 29 бойни пушни.

12. IX. 1923. ApeC"tYORНII са п.
Енев, Иван ван81')в, Раnия Не·
дев, Еню rазеnов it Сло1ш Ба·
джаков.

15-18. IX, 1923. Явна на Черн11я
иантон. североиЗ'ГоЧно от се·
пато - последователна среща
по по.цrотовма на 11ъсташ1ето
междУ околиnсния оенретар
Пе1"'Ьо Ванапов и военния ръ-
=?а??? нди:?с1.f??1;?:.

в Но

20. IX. 1923, Сnави М. Тръиов no·
лу•1ава парола за аъстанне'l'о 11

н с-ьоащава на селата Сrоил
войвода. Загорци. Събра11ово 11

Дедово.

Таню Стойков ЧИЛИКОВ
председател на общ1111ското

ръководст?о на БЗНС

Баннп ll At'ltЧtlTtAHO AfllHQtJOxa
дm11i• н ·шнюра Но и зад дебели-
1е и х.ииJни f"7ени се npO,NЪKROtиe
.1 ь11ъr ,..а истината. Няма крепост
1tе11р(•11·1ещ1е.ча, ня.wа и стенll не11ро
н,ща?ми. J<.о.ишто и ,1 рог да 6е1ие
PfW:ll.tr'Ъ1 11 Цtнтрилни!t ЛO.IUTllЧI'·
f1щ ·штнор н ?рид Стари Зп2ора
tip(• I /9.1fi ? Лpt:I C1l'Hll7t' 4UlkQflQ·
,а ,1iчu1p ,,о пщиията. Чрс·., 1айн11

1i.ypиP-pt1 ,, пренасяха отг-ън в заr
вора нrле?аАнс, ,-,;ни2u it инструк·
Цllll на 11.К на партията. които че·
7 .чх,че ,. c!r>ARAI uнreptc.

Внпент е A1arepuaAu ние r1pe1tc·
,,arвa.t'A111 нп р'&Ка с печатни букви.
За lfl'A1a rt.truxмt изграден так'&!!
m1m1ur ,н iJn6pu м.1aile't1Cu-ptмcucтu
,11 1i•н , fJu11 т пр,1 1ш впчите. Еди11
npr1.1e,,,н дtн tfU /9-16 1одина TOI\Y·
що ,1яt преписа., MOR дя 1 от кюt·
.·ата ..llнете тактиl\u·· на Ленин 14

н?, U <RP.CT,IXa. чt tJ ,IU1tlЩU, t вне-
сrна vного пнтересна книга от съ·
впскtl писател. която в моАrента се
11реоежда от др. l1ван Димитров

В ЗАТВОРА С fЕРОИТЕ КА ОСТРОВСКИ
(Попа). Той 6t ,.,едва., висша ду·
.,:овна rе,юJнария пъп Фраrщия, ,щ
нмепо да стане духовни,-,;, 1ой се
11:tдига ,rarl'J един от най-предани-
,,? ко.11унисrи то1ова. /·/аред с дру·
2ата npo?pecmma ,и, rература. той
11:1учапа от.шчно френrrа, и русы1
t'?ltlK. Н wенно затона на него в .,а,
rtupa бе повtрен щ1енодът на ро
·тна ·на 1/r,,-,;олай Orrpnвrкu „Kar,.
t Р ,,;а.,нtмше сто ,?ината".

Ла r, ri1mцPJt' ,ънt'тrка кн1Nt1 /{
,,?,ша н(11•"'', и т,t н ш, нr>ра, 6t
ше т111Н11\'1 щar,ue Эа1иt10 r /tJ·
• ч щ, не1 l'llmt. "Нlе очакнах,1,р преш,·
ди нп пъrи,11, р 11 рп,,нщtJ т ро,\rп·
ча „Ха" re ?<а.1•1в111щ• r1n.t1aнara".

llc11Jpш11u "? ,?,1енао1не1и на
тпзи интереtен. ро.1-1ан беше с.ttд·
ната: В първите месе14u на /9,16

z. от Съвен11.и.ч с1ноз се .,aгpЪll(tl
в Бъ.1гар11.н един 6ъ.12арт,-пп,111r·
е.иuгрпт, и.11е10 нп когото не зна·
t•x,11e. а cлNJ Левети reu1e.ивrm у:1

нахме, чr t дr,и1щжпто ча hпpur
Кпп•1ев. ПpnJr, да си дпйiJР, т.сr

pemu.10 да douece 11пдаръ1'i на ,,п
111тза1оорниц11и пт Cтapn:tйlD/1·
rлил затвор, 1окц·tl{о 11?1Падрнан1
пт печа1 и н,1шц,,tя.1а ;.mo1n rога·
па книzа на fluкoлm1 Оrтпппrки
.. Как re ка.,.итше rтп.наната" Т1,р
i'll.10 Я tJn fJ(llЧKll tШU?l({lf'Hllt(ll, llfJ

• ite Я H(j 111'/J/l.la ll TOi'Ottfl OJ ,·rтu.,a
'fe АtоЖ„ да „ (j:Jt'J.tt' т tJ#IO()U ,;
Отиш.1а 11ри 1/ш,:п.Jай ncтnn1Jcк11
11 ;uy ра.1ка.1а.1а 11р Жl'ЛОР па -тнr·
re негови• ро иан кат() да,J ш, fJt?·

,штзатворнrщшt г България. 11.

Островски се развълнувал Jtнo20.

„Аз - каза.? rm1 - u.,,aJt еднн
единствс„ екsе.,:пляр и с най-голя
_,,о 11дово.1ств11е ще Bti ?о дa.ir да
lO :1анеrе1е на бъ.1,..арск11те кп ,щ?
HIICТII, '' 1 nti tf3C,l h'Hllf01ll ()1 6116·
.ruotl'KOT(I Cll ti с liЪЛHl'IШl' ri !f
npuJa.,•. Така книпrта „Кал· re ка·
1явате c1u.11auarn" lie дпне1 ен11

от Съt1Nлшя rъю:? R Б-ь.1гr1vщ1 11

i, Старозагорския .,анир. Зп да
превеd„ I\HU2t11a. д11. Иflан Дtt.'ilUT·
pntJ (Попа j бе mlfп.1 AtHOi'n бър:,п
11 ,шкт) Ht мn'W'l'Шf' да ,щ rт:11нпа
(J(JIIPf'KO тmi ra „ ,u)t1(Hllt ", Ktl·
,ltlЯ на tШ,IUH да HU ЧР7Р tl Ь(}Bll·
rt стран,щ1.. //о-късно рп.11ацът бе
те npenurnн и рпз.ннn'1tен. fl 11е

110.щ,шх.\tе rд1щ rкзе ,m tяр.
В KllAШI Н(),U8р 119 бяхме 21

110Аитэатьорнш111 от различни n.pau

ща 11а cтptJJ1aтa. с разн11 профt·
1·ш, и на р?1зни вт,эрасти. Със .,а„
тиен dъх погльщахме огнените
с?1она на II. Островсхи. въ.rнуtJйХ·
ме се от г.еро11з,щ1 на съветскtиt•
хора по вvе.,,е на Вt,шхата ol\·
томврийска ре110.1ю11ия. Героии
на рп.,?ана оwивягпха u .1а,1алва-
ха вьибражен11rто Нll. Ht'n.oнocu·
.ш,:н зат1трт1•1ескr1 ж11ttот ,ш ,·с

П/Jу,мшr пп-.,rк. 1/m(Orмe с no·
си.та d.fl(fl деня. когатп ние оr-
ноао ще 6ъiJr.it на t.·вобода, .,а ди

пгда(Jе,11 ru.mтt> ru ш, бopUara 1а

с1ю6пдата на Рпдпнаrа ни. Така
,ше. ,?о.низатворн1щите пт Старо-
.1игорск?1я централеu no.111rr111ecIOl

1е1тtшр. 6ях11t n'&pttuтe 1ттате.111 н

Б·ь.1гuр11.ч на r1рtкраснш1 ро щ1•1

.. l(ак се каА.'lваше стоманата".
-rяr-исбшр о?в t т"'6шр стот,1.1

нв. п. стоилов
(БАИ ИВАВ)

HёllJJ:fd KDH#jf4,il rrclflf#JitТlf 'IO'llltH?P
И rr?k!J!t,tlf 6JЧIJ'f,ltlf Et. tJ8%д'./.t

flJ (J(ff:J{Jf,Юt("f',1 (C-Aff11'J kttttff8 IIPhlfЯ Nlf.114
t!t и/JNCM дt i!.!#tfJl'Hi fl?X#Jlt!.

dt ,1,1щи 1t·с?щ,, <>rрл1;,11 Jt4Nt?"flliw4NP!il.
li!.ifU t.iЬIi ;;/ !ffllJ(/.r? t1 «ii t!1ftр,.,?fl!JJ 'f'f'PllШ<I tt l'Ph"IIIIY/ff.. f(illcl 81Jлrc,

.м ес- i!Pt!fjШf!tl н JJll'f'lfJ, е} нNr:n
f!i!l!Лl- -A-Ьlll It '!fNl()i!fH ?ЛffKJf1HIIJjl µ()flll
ff?6f.!$1it Hit @1: К1Р8Н ,l,1/!ГИ
ЬJ/1н1? i9t11 ;;1'4/fil//if lltJlilf?1l Pt>ЛUНlt MIIH
ttllЩTil 3Plf!IA 1tl?t ·rи tf'?5H

'

Изаадка от затворническня бележник на баА Иаан Стонло,





РАЗЦЪФТЯВА НАШЕТО ТНЗС
Гоnямото дело, ноето нне яз-

1ьрwнхме в oбnacna на сеnското
стопанство, е nоrнчесна nосnедн-
ца от борбата на партията за
nретворяване нв Леннновня нее-
nератнасн nnaн в наwнте услови• 1

на ceno. Ето защо през 1945-
1946 rодина под ръководството на
БКП се nр11стъnи нъм иэrраждане
на ТКЗС. Пnаменни орrаниэаторн
на кооператива в онова време б•·
ха друrарнте Мнхаиn Трънов
nредседатеn на съвета, Иван П.
Габъров - сенретар на партийна-
та организация, Димо Петров -
отrовар•щ эа работата в ТКЗС и
no-nocne Konto Чнnнков. Дни н
неши работнхв номуннстмте Мн·
raиn Трънов и Димо Петров no
оформяването на бnоновете. 4 000
декара земя, 67 учредители, 43
рала, 36 nnyra бstxa nъранят ос-
новен напнтаn на кооператива.

Сnаб, неунреnнаn още, той се
нэrраждаwе под крилото на сел-
кооnа. Неrовнят nьрвн nредседа·
теn Димо Петров и председателя
на съвета Мнханn Трьнов прежн·
вяха много безсънни нощи н дни
на тревоrн н напрежение, но те
не допуснаха извращения.

Геронэъм показаха първите ос.
новатеnн кr. ТКЭС, те устоАваха в
най-трудните дни, коrато трябваwе
да се унреnеа кооператнвьт, да се
устоява на нападките на врагеве-
те, да се спечеnят хората за кау·
эвга на кооперативното депо.

Бnаrодарение на добрата рабо·
та на партията н уnравнтеnння еь-
вет на ТКЭС само сnед няколко
rодннн всички сеnанн с инвенга-
ра ен, сьс средствата си (танаха
неrови членове. Не може дв не
си спомним эв уnравитеnните еь-
вети, за комунистите в nартнМно•
то б1Оро, за председателите на
ТКЗС и вснчнн нооnераторн, нея-
те денонощно се трудиха ,а пре-
усnаването на· кооператива. В ре·
зуnтат на добрата орrаниэацн1
кооперативът в Стонn 1ойвода по·
nучи соnндна основа, то? стана
моrьщо н нреnко трудово кеепе-
ративно стопанство. В това ronsaм
д•n нмат секретарят на ППО Иван
6анаnов и nредседатеnят на ТКЗС
Пеноо Заенов. I

д кегатс се наложи обеднне•
ние сьс съставните села Дядов!)
и Езеро кооперативът поnучн со„
nидна основа, том стана моrъщо н
нреnно трудоео-нооnератнвно зе,
медеnско стоnансnо.

С нарастването на материална·
та база на родината, yнpeneawe и
наwн•т нооnератив. УС на ТКЗС
от обеднненнето до ден днешен
под ръноаодството на общински•
партиен комитет nравнnно nnанн-
ра tt ръководи дейността на
ткзс.

Естествено nостиrнатото досеrа
• наwата страна, нашите кооnера..

тиви особено ?nед AnpИIICHHA
nnенум, е израз на смеnоспа н
мъдростта на nартима, р1оноводе·
на от неЯниА ЦК. Ето защо ние,
хората от ceno, от сърце сме бла
rодарни за нруnннте мероnри•·
1'Ня, проведени в nосnедннте десет
rоднни эа н3днrане nронэводство•
то на сеnсното стопанство на све
тевне равнище, 38 бnаrоустроS1ва·
нето на сеnото. Cera с 1секн H3A,tH
нат ден наwнят нооnератнв nony„
чава все повече техника, за да
АОСтиrне тя на 1,044 000 nв., раа-
н•ваща се на 130 броя ,рантори,
нъм 15 нонснн сиnн, с 406 000 nв.
nрнкачен инвентар. Днес неепе-
ратнвът уnотребява rодиwно а
nронэводството тороае от химн·
ческата нн nромиwnеност над
2,311 тона, nоnучава обмен на
фуражи а размер на 201 000 nв.
Заложена е меnноратнвна теlнН:
на в производството за 211000 na.

Нашата партия създаде такааа
ннтеnнrенцня, кеяте ycnewнo ръ-
коаодн техноnоrнята на nронзвод
ството на нэrрадената вече м.ате•
риаnна база. На фона .на Te31t
nредnостаени очевидно дойде бър
аяят р1ост на nродунцията и пра·
нзводнтеnнос:nа на труда, н· нне
все пе-чеете н често посрещаме
пратеници от друrн страни, кеч-
то проучват растящите успехи. И

ние като бъnrарн с прав.о можем
да се rордеем за нзnъnнен дъnr
към безсмъртните завети на Геор
rн Димитров, който нн завеща-
за 1S-10 rодннн да nостнrне,..
онова, което друrите народи са
nостнrнаnн за стоnетмя. Ние, по-
томците на Стонn войвода н Пец·
но Енев, закърмени а { борбата
против робията, наnитаnнэма и фа
Wtfзмa, устояваме таьрдо заветни•
те мечтн, заnнсанн с тяхната кр11в.

От ceno, служещо на ннтересн·
те на десетки чорбаджии, днес то
е село с моrъщ кооператнв н под
рънов.одството на партията pewa·
ва ycnewнo интересите на наро-
да, на кооператорите. На фона
на 50 000 декара земя в нооnер•·
тнва nараснаха добивите sa nwe.
ннца от 100 на 400 нr на декар эа
последната nетнnетка, cera задача
,а е да надминем тези добнвн н
да nоnучнм nоаече от 500 нr.
зърно .от декар и да nроиэведем
6500 тона хлебно зърно. В същи•
ръст са расnн и добивите от ФУ·
ражните нуnтури нато эа 1969 r.
сме эаnожиnи над 4638 т ФУ·
рЬжно зърно. Увеnнчена е npo·
дукцнята от техннческнте нулту·
ри or 130 00 nв. на 550 000 na. От
жнвотноnъдстаото от 1 OS 000 nв.
на 1,081 000 nв.

В крайна сметка за нзмннатн•
път ръстът на лродунтнте надви·
wн 4S6 на сто, а само за nосnед-
ннте десет rодиин 138 на сто. P1t„
стът иа эаnnащанетО на иооnера·
торите за тези rоднни е биn 116
на сто, на човекоден е заnnатено
4,50 лв. и на работоспособен коо-
nератор no 1350 nв.

Г?nям ръст са добнnн всмчюt
фондове, въз основа на което не
се ползват заеми, Расте бързо
стронтеnството н се подобрява
битът на хората. Пре, сnедващи.
те rодини нооnераторите ще раз·
nonaraт с над 300 места эа детски
sacnн н rрадннн, с четнрн стопа с
no над 250 места, с две баннt с
две фурнн, е ,ри търrовски crpa·
ди и др.

Подnомоrат се неработосnособ·
ните нооnератори с оноnо 45 000
nв. rодиwно. Дават се кар'" за
почивка за 14 000 nв., екскурзии,
сьревн,ованне н чеnt:!н оnнт за
37 000 лв., стнnендин на всички.
ученици эа 18 000 nв.

Cera сnед Юnсния nnенум на
ЦК на 6КП пред нооnераторнте
стоят новн no-roneмн задачи - а
чест на 8еnнката :::ZS-rод11wннна от
Деветосеnтемврнliсната ревоnоо·
ци• да усаоят nоnивнаат на над
20 000 декара земя. В сnедаащн·
те rодннн да се засадят новн nno
щн внненн сортове nоэА, овощ-
ни rрадини. Да се развият нови
отрасnн като nеnнннерство н .др.,
а жнаотновъдството да (lоnучн
мощен тnаськ н се развие в та·
кнва мащаби, какант.о съществу•
ват • най-ра,витнте стронн с жи·
IОТИОВЪДСТВО.

Техниката все повече н nо1ече
А• се иэnоnзва в сnужба на чо·
•ека н да се вземе вснчно от нея
на нанвото е сnособна. Hawe,o
стопанство трябва да стене •?со·
нодобнано рентабнnно стоnанст·
10. Такааа & nо•ел•т• cera на
Де1еn,1 нонrрес и Юnснн• nne.
нум на ЦК на 6КП.

Поднасяliнн на наwн. ooбнneli
на партията от родното ни ceno
тези снромнм усnехи, хората от
нооnератиаа уверено rnедат на
rероично иэминатия n1от и рще
по-светлото бъдеще, 3ащото таэн
nартн11 стон Крепко I narepa на
мнра и върви неоn<nонно а эдр•·
ца дружба с веnнната nартНА на
Ленин, с веnикнте сыетски наро·
дн, пламенни творци на стррнтеn„

?:Взо;:.
на, СОЦМIПН3?8 Н к.ому..

Не ще н дума, че сnавнНАт ообн·
nей е ooбиneli и на ТКЗС no пътя
на неrовня възход под rрнжнте
на nартиАТа эа пример на мина·
лото, настоящето н бъдещото no·
коnенне.

'Ннноnа ТРЪНОВ
председател на ТКЗС

11 Петко Енев „

Домът 11а ТКЗС

ЕДНО ГЕРОИЧНО СЕЛО
Когато свирката на барон

Хнрwовата желез11нца еrласн за
първи път ш11рок11я н богат к-ьр
на равнинското село И ндже·
кьой, то вече се беше разбудщ10
и ехтеше като разсърден кошер.
Хората бяха нзn1tтапи не само
оrансю,я " чорбаджиnсКlt rнет,
н н експлоата1н1ята ,,а rдин ка-
п1 алист. кой, о строеше първата
железница в Бъ,1rарн•. Хората
внждаха близко10 разсъмване.
J1евсю, 11 друr11те аnuстоли nptt·
шнха кр,?ле 11а довчерашните ро
611. а хnйдуwкнте ю11а,1f'стnа на
KywбyнalJ II Аr.11tкн11а nоляна
11ъл11еха съt зahOHfta ropnoct сър
цата 11а бъ.лrариrе. Идеше 11ещо
голямо, rрандио:1но - Лпр11пска·
та къроавtt enorieя За 11ейиня ге-
рои11ен с11н 11а Инп.жеи-ьОй, вой-
водата Стоhл Ива11ов У11ков, раз
ня байрак на Куwбунар " ota G

май 1876 r. nровъзrпас11 11езав11-
с,,мосnа на Бълrар11я. Тя. ме11·

таната 11езав11с11мост, дойде на
другата годщ.а - 11осеха я на
щ11ковет.е си руските боrатири.

Но свобода JШ беше rn? Няма·
ше r11 турсюсте бейове, настаниха
er 110 местата 11м бъJ1rарн·11зед„
1111u11, експлоататори. Зату А в бе·
тtте 'нощ11 на сеnтtмuри 1923 го·
ю111а друго чедо 11а И 1щжекьоi\,
кому1tистът Петко Енев, пооеде
се.11ската и rрадската беднота на
оъстаю1е. Ana що може да сто·
р11 11евъор·ьжен11ят народ срещу

военната машн11а на царщината.
И заредиха се отново нерадост-
ни д11н. НаА-сетне Балканът от„
ново запя юнашката си песен
под стъnкнте 1ta народните бор·
цн-партн,а11н. Вяр110 11а револю·
ц1tонната cit традиция с. Сто1,п
войвода (Инджекьоn) даде 160 ,jJнародн11 борци·nартнзанн, nолнт-
;1атвор1111ш1, ятаци. • . И дочака
достой110. С чувство 118 ИЗПЪЛIIСII
дълr 11стинската свобода, донесе
на този път ot сьветсюпе катю·
шJt. И кorato бъпrарск11те селя-
ш, под 11р,1з11ва 113 парпtята за-
nо•1наха да къртят оеков1111те с11·
НОl)И, rllЯ зеле1111 11pa11r11, HOIITO
стяrахn ,снnrата на раони11ата,
nотомщ1те на Ст.011л войвода н
Петко Е11ев биха ед11и от nърви„
те, които заnо11н3ха задружен
труд 110 ю;ви и хармани. Блаrо-
nатнвта земЯ - богат, тлъст чер
нuзtм, продънена от мощнн'те
трактори, цаде доойно It тройно,
отколкото даваше no·pa11ol

1lе,сти1 r1раз1шк, стоилвоitnод·
1111\ Вие бяхте ПЪl)ВН в Anp11n·
ската е11011ея1 в Сеnтемвр11йското
nncтaшte, в съnротивнтепното все
народ1ю д?11же11не 1940-1944 r.
И cera 1ше сте на еnно от чел„
ннте места по пътя към сияйtоt·
те в1:,рхове на ,комунизма.

t?('rт1tт npa1ii,1к и на добър път!
Ива11 BACIIЛEB

rшсател, автор tta повестта
11Стоил воiшода„

25 ГОДИНИ НАРОДНА ВЛАСТ
Само след 11яколко месеца ще

чествувам? 11aic rърж?,.вено че-
твърт век от победата 11а соuна-
лнст11ческата революция у нас.
През нзм11нал,1те 25 1од111111 се
извърши коренен nрелом в ж1шо
та на хората в нзшата страна.

Днес не мJжем да ·сн предста-
в11м съвременния селск11 дом без
хубави мебел11. електрическа печ
ка, nерал11п. хладилн11к, без ра·
д11оnарат 11 те„1е1щзор и още мно
го друr11 пр11доб11вк11. конто у..ес
няnат бнта на на11111я сепяюш 11

повишават неговата култура. По·
казателе11 f II фактът. че само в
село Стонл воiовода досеrа са
впезлн блнзn 5(J лек11 кол11. 55
мотори,' над 100 телевизори. 480
радиоапарати 11 радното•1кн. 150
хлад11лннш1 и други.

След 9. IX. 1944 rод. в резул·
rат на повишенотu благосъстоя-
ние на тр?дещ,.те се. особено
след значи rепоюто yкpenoaиtJ> на
ТКЗС, 11енмоверно мrooro нарасна
ЮtСКОТО и ЖltЛНЩ?О строител·..:-rnо.
Наw11те селища в обшнната нзмс·
наха много нов" обществен11 11

'IПCTIIII Жll,IIШШlt сгради. От
27 900 м упо,ч11а мрежа е б,1аrо·
устрое11а 125 800 кв. м. кон ro 11з

разе1111 n шоснровка. са 74 500
кв. м. асфа,1т1tра1111 са 30 000 кв.
М, тротоаr11 11 050 КВ. М II се ПО·
лож1?ха 14 100 ., ., бордюр11.
Оформ11ха Cf 1 р11 парков" rрал11-
1111 о центровете 11а селата. въз·
.111за11111 11а 14 600 кв. "· 11звърше·
110 с ул11ч110 озе.1н?нява11е II зале-
сява11(' .. декорат11в11и II nлощ111
дръвч(>та. оъз.т1защ11 11а 8885 бр..
11згрален11 са 4780 л м. ажур1111

, огради npe.J.IHIHO краn f10-ГIIЭD·
т1те у.11ш11 „ маrнстрал11. Водо·
с11абде1111 са nо1пи 11з11яло ce.ria-
ra Стоо:л вмьода "' Езеро, къде·
то са 11рекаряч11 15 760 м водопро
вод1ш ка11ал11 н ?ц оодос11абде1ш
над 25() части? nоман1111стоа Ос-
таналото 11arene•H1e ползоа nода
от 11эrраде1111те за тази uел обще
стоенн чешмн. В началото на 11а-

стояща1а rод!11ш ще започне 11з-

rражда11сто на noa.inrнa сташшя
за оодо-,11абдяоа11ето на с. ДЯJIО·
no. В тр11те 1села 11а общ1шата се

rюстро1па кра.:-,,ви 11 уютн11 ч11та-
т1ш1ш домовР с 940 места В те·
311 просторни 11 удnб1111 салоип .:е
СЪЗJJЗде ВЪЭЬ'('ЖН::>СТ 113 м.1адеж11-
те да р(!бсr.ят за разn11тнето 11а

културно-масnьата II художестве-
на raмoдertнcr.1. Съ? средства 11

работна ръка на ТКЗС се постро
11ха 110011 11 крас1шн сrрад11 за
детски •слн II rрадн1111 за по 100
децg в ·.:. Езеро н в с. Дядово,
ко1но в чест на 25·та 10б11леfша
rод1tш1111на 01 сvш1ал11ст11ческата
рсоол:оц1н· в Б ьт ар11я WP. бъдат
откр11111. а в ...:.. Стоил войвода
9аnо,111з rтроv,Рлстоото с1ъшо на
такава (Града. която в момента
е 110 първа плоч&. Тези тр11 важ-
1111 и rо.11еми сr1,ад? оъзт1за1 над
225 000 мва. Построиха се обше
стве11а бз11я с перал>1я 11 · фур1111

_о с. Стоил ?юiшода и Дядово за
задоволяване на културно-б11тоР11
те Н)'Ждн на нашето население.

Изые1шха СЕ" uентроnете на -се·
пата. Cera там извисяват снаrн
красно11 и онушитrл1111 обществе·
1111 crpaдll - домове на сне.
ТКЗС, ч11тало1щн11 домове, уч11.111·

11·а. търговски ыэrаэтш II други.
Няма вече оие1и cx.(ly11e1111 къ-
щички ·.:ъс разграде1ш дворове и
rръненr плет?ве Cera черnе11еят
подреден11 ед11а с11ед друга tlOBII·
те мас1шн11 жплищни сrрадп,
пред конто у--:ант 11вРтn II цветни
rрад111111. Беп11те бетошщ I пътекн
соър?ват жи.111ща11з с рrtботння и
стошшсюt дJtop, където всеки ·.:то
пан1ш обрабнтва н отглежда сво
11те с?лскостоп?нски ж11вотюt. От
n?1tчко 766 ж11лищ1ш дома в три-
те села от 9. IX. 1944 rод. до
л11ес са 11элъчен11 568 обращов11
nvмa. което 11рРдст::?впяnэ 85 на
сто. Краснвн са д11ес 11аш11те ·.:ела.

Трудещите се от 11аwата обши
на ше nосрешнат с rордост 11

rр11в11ателност 25-rоднwnня юб11-
леА 11а народната власт със съэ·
11а1111ето. че тех1111я труд не е оти-
шъл напраз110, че всяка 11эпъ.п11е·
на задача тpar1tpa пътя ш1 към
светлото бъдеще - ному1111зма.

Щилнян АНДРЕЕВ,
председател на общ11нск11я

народен съвет

Новата сграда t1a селкооnа

Дал своя решителен принос в
победата на нашия народ над мо·
нархофашиsма на 9 септември
1944 zодина, С-ъветскияr с-ъюз ни
оказа братс,rо помощ за укрепва·
нетtJ на извоюваната победа u за
иор.мализирането на икономиката
на страната още през п-ървите го·
дини на народната власт.

·

През есента на 1946 г. - ca.Ill)
една година след края на Втора·
та световна война? заминах с п-ър„
вата ,рупа бмгарски ;1ладе...:и да
ц•1и;1 о'ЪВ висшите учебни заведе·
т1я на С-ъвеrския с-ъюз. Неизме-
ри;,а бе нашата радост и щастшi,
че в учение и труд ще прекараме
няколко от най-хубавите си мла·
де:жки zодини в. п-ървата стрqна
на rюбеделия со11иализ-ъ.ir, че се
сб-ъдеаха нашите най-съкровени
А1.1адежки мечти.

Ние пристшнахме.' така да се
каже, още на сдедващия ден
след войната, когато грижите за
r.ъзстановяването на нормалните
!fС.юm1я на ,к;ивота 6яха изкАЮ'tU·
1 елио много. Незааисимо 01 това
на няколко . хиляди младежи от
други страни r.e предоста•лше в-ъэ
?юхност да учат в широ,;.оu·1вест·
ни и с богати научни. педаzоги•1а·
ски и репо,tюttrюнни традиции със
светоант,·шестн11
учебни заведения
СЪЮ;J

учени вис1и11
на Съветския

81 и•11?.и l(rm111 fjяx,i1e в Съвет-
ски" п,н,э ·,ю тнцтдь,tжително
и,,е.ш, щ,,... nlфвите години след
нт1 ,mfJч r .tu· Ji<•.1apac11a.11i1e

тежки ршш 01 (jорбата срещ?,
нe.WChO фа1ш,сrх111l! наи1t•сr11ещщ,

в много райони на праната - н

ПОЙОЩ ОТ СЪРЦЕ,
ДРУЖБА БРАТСКА
И ПЛОДОТВОРНА

Ленинzрад. в Украйна, в Северен
Кавказ и др. Макар, ,,е току-що
бе заглъхнал грохотът на война·
та, съветските хора ни приеха и

оzрадиха с голямо , внимание.
Нас, б-ълzарите, ни посрещнаха с
иэкмочиrелна С'Ърдечност. С в-ъл·

'!ение нр разказваше за беле::иш-

rия син на нашия народ - Г.
Димитров, преподqватслката по
осиови на марксизма·Аениниз.иа
в Ленинzрадския ;лектротехт,че-
ски институт другарката Кил.

Внu,чаниетп и грижите,
Htl се оказаха и В'ЪЭАIОЖНОСТUТе,

,:ои10 ни се предоставяха, ни -'й·

дъл:жаваха ;1ноzо. С-ъс своя yno·

оит труд в учението ние се ста·

oaexAte да оправдае;? това дове-

оие. Прекараната една zодина в
Ленинград и четири zодини
К 11ев остави.ха о .fleн незал11ча1.ш

с,?о.чени за брйтската страна.

Днес. в навечерието на 25-zo·
дишнина1а от народната власт.
повече от когото и да било, ние
не само ра:'tбuраме, но II най·непо-
, редствено ,,увстоуоаме с.?щс'Ъла 11

("Ъдържан11е10 па истори11ескитс
•Щ,ш1 на ве.?икия син на нашил

,mpoiJ Гепргr, D.11.щ1тров: ..Друж..-

които

бата с-ъс С71ветския с-ъюз н11 е та-
ка жизнен'о необходима. както
слъmjето и въздуха за всяко Жttoo
с-ъщество·, Трудно. нев-ъ;,,!!О"l'НО е

да си представш1 развитието на
нашата страна след народната по
беда без помощта на С-ъветския
с-ъюз. ТазJ помоч1 е в-ъв всички
област,l на стопанския ни и кул-
туреи възход; 1iлЬдовете ·на наша'
та братска дружба днес са оzром·
1m. В нашите плодородни nоля
,ю,ющта дойде с хилядите трак-
тор11 r, комбай11и. Не са 1111 11 хи-
мическите , заводи. чийто изкустве-
Нtl тироое · за първи п-ът.. ни пока-
за.tа дейстаителното rtлодородиt
на нашата зе.,?я? И не ,ш в сама·
та бивша Новозагорска околия, в
нейния южен край, днес иэвисяоа
мощна снага гигант11,т ua пашата
енергетика - КОАfАКеС'Ьт ,,Ма·
рица-11зто,с". Оzнсното с-ър11е на
тази дружба, което тупти таАr, се

чувствува по 14ялата ,ш Родина.
Ca.uo п-ърв11те две 11ентрали на
този енергиен гиzант за 20 дни
дават толкова електроенергия, кол
като е произведена през цялата
1939 г. В недалечно бъдеще мощ·
нает.та на xoмnAelCCa ще се уое-

,шчи 11овеr1е от три пъти. За да
се разбере 110-добре постиzнатото
в областта на енергетиката. нека
се има предв11д следното: през
1968 г. в нашата страна произве-
Jената електроенерzия or 15.5 ,,,,.
?иарда кorit. се равнява на една
трета част от 11ро11зведената ел.

енергия в Съветския с-ъюз през
иоследната предвоенна - 1940 г.

Нашата .?rсталургия, xu.Atuчecкa
про.миименпст, Аtашшюстроене и
друzи 11ели 01расл11 на народноrо
стЬпанство се създадоха и се

развиват с бурн11 темпове блаzо·
дарение близката и ищрока nq·
AIOU/ на С-ъветския С'Ъ/ОЗ. И ceza
хиляди наши специа,шсти се под
готвят и повuшават своята ква·
л11фi1кация в Сtветския съюз,· хи
ляди са u съветските Clt?Цl/aЛU·
сти, които ни по.\lагат в строител
ствоrо на нови заводи• и. електро
l{ентра.ли, в усрояването на нови
.?1аишни, fl разработването'на но
вu техноло21ш, в развитието на
нашата иаука. МногоQбраэните
'f>op.1111 на с-ътрудн11чество " 1uupo
кия паазр, когато нашата про.миш
осна проду1щия на,оира в С-ъвет-

ск,т съюз, са мощен лост на на·
тия 11кot10AfU•tecкu и културен
в'l>ЭХОд.

На 1ч,одобете 11а 11скре11ата брат
ска и плодотворна дружба с наро·
д11те на Сметсхил с-ъюз днес ни•
се радваАОе в-ъв всищш области
на нашия .т?оголик и раэностра·
неи жи1Jо1, в нашето устремно раз·
витие 110 пътя на социализ,?tа и
технически прогрес.

Петър ГАБЪРОВ

ив ТRЬ,АА
В ЧЕЛНИТЕРЕДИЦИ!
В реnолюцнонната истор11я на

партийната и млад.ежкз орrаю1за-
ш111 в t. Сто11л воiовода блестят
яяко ПОДD1131НС на OНJISI, които
оставиха светла диря в сърцата
на no младмо nоколе1ше. Вдъх-
11оnени 01 rrроfiчннте постъпки на
DCHtfKH n11eзf1 заr1111ал1t 11 ЖIJBII В
rоднннте на 11арод11а1 а власт ко-
муннст111е It hомсоыопшпе от се·
лото 11и извършиха големи дела
за щастливото бъдеще 11а нашите
съселян11

Моrат лн да се забравят труд·
11ост11те във първите rод?ши на
кооперат1шното стопанство. В то-
зн repoitчeн път на соuналнстнче·
ско преустройство на село Стоил
войвода комунистите II комсомо?1-
ц11те беха в11наr11 сред първите.

За тези rод,11111 ТКЗС "Петко
Енев" се нареди на едно от чел·
1111те места в 11aw11яr окръг. За те
зн успехи 1-1аi1-rолям дял имат
коьtуН1tс111те 11 младежите. В 11з-
ра.:тва11ето на кооператива се ро
днха 1, наш1не нови ,юра - на·
w11те първенu11. Комунистът Геор-
rн Нистеров ?i1 rолс?нt ycnex11 в
областта на ов11еоъдството стана
носите.., •m •• З.пате·11 орден ча ·тру·
да". Кому11нснт B.saoo Flорда11ов
като 6p11rnд11p 11а 11 трактор110·
попее ьд11а бр11rада е награден със
два прав11телстое1111 opne11a. Него-
вата бригада получи над 550 кr
пшениuа. добиви незапом11еш1 в
наw11ят кpaft. Иоснте.111 на орден11
са II комуннсппе Паскал Па·
нов - механизатор. един от най·
добрите мехаошзатор11 n ТКЗС
Гn.1я>1 маiостnр в своята работа е
ко!,баi111ерът,кnму1111ст ·Еню Фърту
1юв. няколко пъти окр'Ьжеп) nъpne

нец, Toft 11 сега е за пример 110
младите. Много добре работят
младите комун11ст11 M11xailл Тръ·
нов. Петър Стоянов, Колю Мар·
кочев, Георr11 Марков - >1ехан11·
затор11, Дотка J1·\11нчева. Стопн
Георгиев, Же.?язко Дойчев-жи·
вотновъд11. Доню Донев, Uo1111
Георгиев. Пеню Стоянов, Слав
Дойчев, Георr11 Ст!)ев - работн11·
uи о спомагателните предприятия.

По примера на комун11ст11те ра-
ботят и нашите младеж11: меха1ш·
заторът Желю Иванов Митев, но
,11те.s на орден "Георги ,Днм11т-
ров", даден му за 11рояое110 го.ря
мо майсторство като комбайнер.
В първите ред11ц11 са младежите
Иван Стоянов. Петър Димов, Же•
пю Вълев. Анrел11на Дойчева. Ру·
си Стойков. Петър Иванов l'lет-
ров, Сто11л Желязков 11 др., който
със своя труд се нареждат сред
наwнте първенци.
дълъr е още списъкът на кому

шrсти, земеделци II комсомолци
от селото 1111. конто със своя труд
служат за nrнмер в селото.

П?рт11ята-ръ?овод11телка 11м co-
q11 верният път . . . С упорнто·.:тта
на комунистите, с дълбоката вя-
ра на ремс11ст11те днес те овладя·
ват техшrката, учат се 11 работят,
за да живеят щастлнво е. н·;?шето
прекрасно соц11алнст11ческо об-
щество.

Петър Ва?илев НИКОЛОВ
секретар· 11а ПБ на nарт.

opra1111зau11n,

Иван Стоянов ГЕОРГИЕВ
секретар на дК 11а дКМС

,.Петър Бакалов?

18. VI. 194:J. Интернирано е семеА
стtю•rо на Иua1J Вака.,ов.

16. VIII. 1943. Интерннра11и са 13
1,уши от с. Стоил uonuoдn 11
.11а1·ера .Еникьоn·: Пе·:-;,о iH?·
:1eu Днмо Пстиов. Къ1111 Ба-
лжаков. Стоnв, Ноnчев. nнаю
Марсв. Д1шю Е11со. Иntt11 до·
нен. Слави Заяков, Дой•10 Паu·
лов, Стоян Павлов. Генчо Ttt·
11ев. Петър Ла11•1еn. Кvни Пn11·
чеn.

17. VIII. 1943. При провал в с,Асеновец II Honn Загора npe·
стува11 е и попада о затнора
l\t11хаил Трънов.

28. V. 1944. И3Лизат nартиэа1111
Нон.н Бакалов. Спnnи Баnщаnnв,
и До11чо Павлов.

6. VI. 1944, И11тер1111ра11н са се-
меnствата на Иван Ваиалон,
Слави Ваджаиов н Дойчо Пnв-
лов.

1. VI. 1944. Излизат паr>тизшш в
отряд „П. Енев• 'Т Тодор То·
nopoo и Нед10 Радоев. Атанас
н rсичо·тачеон. '

10. VI. 1944. Излиза партизанин о
отряа „n. Е11ев" Дончо Струм-
ски.

26. VI. 1944. Води? се ТС>n"ЫС боВ
западно от с. Стоил воnво;1.а
между партизаJште Тодор
Стойков Тодоров 1-1 Новачо То-
доров с ооАската и полнuня.

· Ранен е Нова,ю Тодоров.
VI 1. 1944, Воnн се съвместно

соа,кение на1отряn .П. Енев· и
„Г. Цнмн-rров'" зn оолаnяванс на

?м1ша .B01'YDR".
1 24: VII. 1944. Bolt np11 аощня съв·

местно с отряд „п. Енев· н .r.
Дю.1итрав• в Стара планина 38
овлаnяване•па мнна „Бълfарка".
Взети са оръжие 11 продукти.

2. VIII. 1944, С'Ьв?1uсmа снабnитеп
на акция на отряn „П. Енев" и
..r. ди!.штров" n с. nое11та.
Еленско.

10. VIII. 1944. Изnаnсн е бо. I 11а

g:pn??:11??:::;,ugдcT?g?g?: 8?:
ло Ба1салов. Сл. 1\taltcки и М.
СеР6езов.

18. VIII. 1944. По:пtтичес.ио-снаб„
nителна а1щ11я иа отряц • П.
Енев· и .Г. Димитров" в с. Сбо„
Щ(Ще. I

19. VIII. 1944. Тежъ.и 11 ПJ)OA'hЛЖlf"
телен боn на отряд „П. Енев•
11 „Г. Лш,штров· с поn1шш1 11
жан-nармерня no!l воъх Чv?tер-
на. Ранен е' коа.1анд11ра Чочо„
ОЛУ.

23. VIII. 1944. Тежък II прод-ьджи•
тел&н бой на оmяд .П. Енев· и
..Г. Дш,штооn· non ар-ьх Чумер,-
на.

2. IX. 1944, Излизат 2 nооя нn п.
.. Нароzща ?рба".

5. IX. 1944. Престоелка lна отряn
„П. Енев• с полицията ОI\ОЛО
с. Запал11я.

8. IX 1944. Вечерта е устnнове11а
ш1астта на Отечествения фронт
в с. Стоил oonвona.

9. в щ,ая ч.n 1045 готша с ос-
новано TH!JC.

Участието на стоилвоn.nоnоnuн 1J

борбите 11в nаотнята 1919-19411 r.

1. Участници n Септе,-1во11flсиото
въстание 11рез 1923 г. 70 nvuш.
От тях членове на nарТш1тu 'J.7.

l(OMCOMOЛUJI 18. ВЗНС 6 Н C'Ь?tlHU·
ле11ици 19.

2. Полнтеt.tнrра11ти е
З. По;штзатворшщн в-
4. ПВР'l'И381111 R

5. НонuлаrеоистJ1 1-
6. Ятаuн от 1923- 194"1 ?В
7.· АDССТ'У88НИ ОТ 1919.._1944- 146, мпоrо от ко11rо no nво..

TDJI 11 повече пъти.
8. Подnомагачи 11 яоиадашн 69

Новият чн1апнще11 дом с: бюtта на Пento l!нев


