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5'1J,..ttнa:ic•• r.o rо.111нн orw.ak иаеите на Дядото, нцеиге на ко-
иу11н J?a 11ро11нk11аха, намеrн?ха доёра 110•1ва 11 се рови 11а1ннй11ата
opr11t1111..aц1ua в се..,n JloJtft.

8 обnннr претрееивеи 11отоh 11а револкшиониэирането на стра„
ната н иэрвствпието ща рабетинческага к ..яаса и нейната nap-
тttA - li:OM) шсс r11чt:ckaтa nартня. се о ..,нва още едш\ струя - op-
ra,1111аннАта 11,1 вшенскиге комунист«, съзпапепа през ноември
19111 ГOAIIIШ.

Лозrн. само на !iO hM or древната българсна сголица, от пюп-
наrа на соц11аnнJиn о Бъ.,1..арнм В. I ърново, эалиша с борбите
ttA паргията II род1,11а га за унищожвванего на омразния капнта„
.11tстнчt.-с:tш строй н ) становяванего ..:1 соияаанзиа и 1<омунн3ма.

Нашето иаселепие. сиаза110 от беднотията 11 _11едо11МЪl{а, още
n, първнте голин« слел освоёожвениет« от турско робство плъзва
n [вро11а и Лмернка ва търси 11ре1111rа1ше. fурС!етч11ifството става
основен flOMftttbl„ на М ьжкото насе„1с1щ1.:)

Тежl\ото икономическо no.,oжe111fr довежда до нецовоаство
среа яасеаението,

8 кр.1я на ч1111а юго сголетие о селото у,111тt.1с-твува Никола
Цонев о, I р. r-..,r,1.1, 11.- KOfOI о не са 'l)'ЖДfl идеите на СОЦ113'"
•1,ом.1.

11 11poneдt111tтe през 1903. а с.1ед гова в 1907 roJ1.1111a 11зGор11
ее появяват пърпнте Gю.1е1111·11, 1101r.адс:1111 за социа.шсти.

Ito npe1wte 11а Б?1.1,-:a11ctr.:iт,1 нойttа Сено Паелёв е рпэсгреляи
Japan,1 Ht'ACJR1),1( гво среш, .,ошtпr условия 11? фронта. A11дoeii
8t· 111ti:on Лнд.рС'С'D .)'!,1С:Тв?iа вьв t:Oi:ftHUJJr\11 бу1н.

ltст1t11ската 1a1ii;anкa 11n буд1111 .,озс111шн11 става lta фронта no
време 11а Първата световп« n11ft1ta по.; 11.1ю1н11е 1ш социалистичес-
•111е IIДttt, p?1,1p«ктptШARitlllt UT lldPТIIAf? на геснпте социалисти.
1 ам It. че I? Т ,. PaбOflНl'IC'Ch:11 вестник", с.тушп Т с.тового 11а партий-
11а1u правл»,

Г\к в с?.Ао tю 11eнJut.:r11111 пьгиша е 11po111tho.i.1? марксическа
.1нrrр?н)ра I п,ш ог ивн-иеинше четци е г 111я години е Мар,111 М.
f,.ны1оь.

llpн rакщы прелпо;гавки с.,е.11. .шврьшансго 11а войнициге от
фрu,нu t•il N ноември 1911' голинц 13 Jt)ШII ппц рььоволсгвото на
Сон,р Зрнноп. n11дt11 деен щ1 rop ноеряховскш а работническа кла-
са, оеновава. 1iapJ11Hн:ttn ор1 ани вация 1.· 11р1,о 11.1р111с11 секретар
,\.1rK<OIIJl,Ь!) A\np,rtt.

Саиu .,ор.1 с Ait: 1А 111.1 оо.1я мог.п ла устоят на об11д1111тс ду?ш.
uт11ра11r11н teЪN 111я 11Jtu1•t.·pн. И IJЪrrPt.·кн топа upr анизациита аапочва
С?ОЯПI ltl11toC г,

Jlpr1 IП I ч , u 1111ш ?1.·.1с1 а r 11а 1щртнrшш1 конгрес с Ааексаядър
?lopчcn. а 11ре1 111?0 21 1 одяна ·- Пе гър М.ыдсноu, които носят
д)Xil ,1.1 ш1pJ11iift11te решения.

t{тi,t)t111c11tre 11сче.1Аr ll()t.'1 Н120 rnд1111a 11ъро11тс места като об·
11щ11cl(t1 сt.ntтнш111 11 1а111н111аuа1 111tтсрес11тt н:1 бс;?1111тс rе.,яю1.

ПprJ 1919 1од111111 о 1ах;1р11ат;1 фабрнка - Горна Оряхов,ща
рабо1ят 11яко11 11Лc11ncL· 11.t 1ырт11ята, .1tшър11а.1н ct• г. сс.10 с?ед npo·
ncд.t11t1tJ. ,,pr• сы11nт..1 IОА.НШ\ ста,1к.t.

ftu м11010 МС'СТа и око.111ятn cu 1cnr1paneн11 арести, От се..10 са
.арrсr?ваи11 ,\.1r.сu11дър .\lap•1eJ1, Пет,. .'1.1;1де1100, Трнфон Же·
коо Иван Пор,1i11100 Дя11кnn, Mi1p1111 111. Ба 1ъ11оn II др. 11 отка-
рани в Око.111Нrко10 y11pan11t1t1tr Гnpttл Оряхоn,ща. С-ъс с.-ь11.ей-

\

сtвнето на Бор11с Боrда11ов н Панаnот Цвикев те са освободенt1.
8 дей11ос-nа на партнй,шта органн3ацмя впизаr такива начи-

11а1111я - като наемане на фондови ниви, чиято r,родукцня през
1921 11 1922 година е изпратена за rладуващнтс 6 Съветска Рус11н.

През 1921 rоди11а за пръв път Първи май с чествуван като
боен праз11ик на труда и международната работническа солидар-ност.

През 1922 година no реше11не на партийната орrа1111зацня II с
11рнкото съдействне на А11а Маймункоnа е изработено партнi1110знаме, разнасА110 r10 време на орrа1111з1tра1щ акцн11 за 11poriaraн4a
нде11те 11а партията в съссдJште с.ела.

По време на събнтнята през ю11н 11 септемвр11 1923 rод11наларт11Аната орrан11зация работи заосъщес.твяване 11а взаимодействнес членовете на земеделск1tя съюз в село, но такова не е осъщест„
\Je110 no редица пр11ч11111t.

Бед11нте селян11 в лицето 11а партията виждат своя единствен
1ащнт11ик. Новите дворни мес..та вместо на. търг се раздават no
50 лева 11а 11уждаещ11те се.

За да се води успешна борба със селските бака.111 през 1930 го·
д.щщ се Подема 111шцнатнва.та за създаване на потребнtепна коопе-
рация „Задружен труд11•

Друга форма 1,а работа на партня'r:l сред трудещнте се с ос·
11ооаоа11ето през 1930 roд111ta rражданс?о оыдържатсл110 дружест·
no. ЧJ1тn.,11щето н оъздържате.,ното дружество били 11арнчан11 ко-
му1111ст11•1еско r1,?ездо.

Легалната проява на t1артията - Работ1111ческата партия, с;ьз-
да:.с.ена през 1931 rод1111а разв11ва актио11а дейност. В насрочените
.1а 21 юю, 1931 rод1111а нзбор11 се изгражда изборен комнтет, който
рi1Зо11ва голяма дейl1ост. На 11збор11iе 225 души са гласуваnи със
сребър11а бю.1ет11на.

На Пъро11 май 1932 1·од1111а селото осъмва с тр11 окачеи11 чер-
вен11 знаиена, KOJITO се веят nРжествено, будят сърцата на тру-
д.?щ11тс с?, 1зооат rн t1a борба.

През 30-тс rодшш, когато буржоазната власт хвър,1н ?шоrо
u1tдю1 синове на народа о затворите, под ръководството на пар-л1sпа о сс.1ото е nрооеде11а акция за събнра11е на помощН чрез
продукти 11 011з11тн11 карт11t1ки за nо.1нтзатвор11нците.

Както в ttялата страна, така 11 в Лозен е създаде11 народен
фронт, орга1111з11ра11а е Соболевата акц11н, а през 1942 година есъздаден Отечестве1111ят фронт.

8 rnд111111те 11а noc.1eдl"Jtтe наfi„тежк-1 ехо3.ткtf с фашизма „10-зенската nартнйна орrа11изац11н oc11ryp11 на Горнооряхов·сю,я nарт11зансю1 отряд. необход11мата подкрепа с храна н квар-
т11рн за парт113ан11те.

liаш11т1.: комун11ст11 не се 11зnлашиха от 1шквнз1щията във фа-шистката полиция, от затвор11тс, от чер11ите роти.Победата 11а 9-т11 се11темор11 1944 rод11на оl'кр11 11 за нашетосело соетлн персrrект11он под ръководството на nартнАната орrа-
1111зац11я, особено след нстор11чесю1я Аnр11лскн пленум на ЦК наБКП. .

Честоувайкн 50-rод11шнМ1ата, полов1111 векdонt,я юбилей на пар-т1нt11ата орrа1111защ1я, н11е тачим своите смели синове, положилинеА1111те осноон, 11 с още nо?.го.1яма У,ВСреност r.rieдaмe 8 бъдеще-то - кому1111зма.
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1СЪРДЕИ ДЕЕЦ ИА ПАРТИЯТА
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?\n.uirт.: ба.11<811С • Ьf'? t 11 11 nt-,no MR<'fu 1»1..,

t.1PD 00 rom,rт ?D O'IIICТIIT (
ponf/kIOIJI KOIIТ11 l<'llf от О< та
lam' 111 Т\ t• фсо;r.:,. 1t.\l?т а?об,наrа 110 O.."fl
• Л,: IS po(',r:1-:)o (DO I бplt•

ПЦ131t11! CD<'fK I 1 1 npt
б; Ul.lr11 бJрм tr • (..: ?•
'8о3Т II от paбomwrтe о \,.,
pen.a бы1-;рr, Те с ра.,.ост t

ат 11 ncr.iw.a 111 Pcun
ll8t8 ,'\\ 1 Т11? " 11 .'1 llf1,jl'I(? То? n .11>Ж.1 t " ,
•al"la ? -'P)T:tpme <SI тol'i о;р•·
-.с "' CloAIIIC\1 no.,cr.:i Oo/'t:QТ
aiц,illla ll1INl>.t д11)1'а \\t,"
11(у 1 -.ата IL10.1

звщда. В oкorurre от yor.a на
уста се n?ават нов:нюrте, че-
те се таirно соц1tа.m1сm1чеокн пе-
t1ат. Сс\lсто на оощ1ат13?1а на·
,11,ра б.1аГ<Цап1а no•Ula u n,p·
_"J;t'I"(' 113 lfЗ\11:oЧCJ11fТ'e В0ЙШ1Ц11. В
ц,1,1,0 сражение Д1щ;?11,р е теж-
J<О paue11. За него воГшата е
no,m, авърш1L1а. Той с изпра·
те11 на ,,ечеш?е. Paзбy11rryna1i>rre
му друга,р?, эастаnят пра1щrел·
стоото да СК.1JОЧJ\ мир. ВоГпt:11·
ц,,rе се завръщат. Идва С111 ат
00/IЮщата 1, Дюшм,р. Съ611ра
ос с фраrrовая с,1 дpvr.ip Алех
сан.111? Map<1en II заед110 с Ма·
ран i\1111'--n Баз-..,100 11 о? 11я·
"°" -ц,yri, р?шават да посеят
.1001.:curtaro ат фро1rта ce\le. Т11я
С'-1t!.1Ч311:1 <;3 JUIO,lle:pllTC 113 СО-
lU,3.ЫЭ\10 в с. Лооон. Така проэ
1toe'L')p.t 1918 Г<Ц1111а се OCJJ10·
вава първата парт;1Гша opraon1·
за1v1я. I la"<'l)Ctt е II клуб -
-uок,,аа на Тр11фон Жеков.

За/lО'Ша ynop,tт.i npocr.1Тalt.1lla
?ра6от?. И са"о c.1,u ед11а•двс

i
ro.1,11?, орr31Ш31ШШIТU Q! yue·
л11•13аа. В 11<.-я наО.1'13аТ ИJJИя
В..•."IJIКDII ?, ;ц?. Обаче душата
с,;1 oarwaт П'ЬО8rте д.."11Т14'
Ко."1<!11 11 ,\.,сюса1?1141 Мар-.
Л,r.штър с-тan., ucircp 11з орга ·

1
Jawuшrra

ЛОЭОIIЧ11R11 обl?каат С11ОЯ СЪ· (i
rо.111111ш Д11,u1ТЦJ. .\l:rкlll) 'le е /
,•nL1 с.а?о д.о I\." oт?c."lelC:C!, тoit
rt' СЗ\ЮОО\'330,,3 11 Cn>I Y'III :а.ру·
RIJC.

Пwatlll5m! ,ia /lap111na в ce-
.,oro Ot" ?888Т Т• )"tnCW•
,ю уч?mуаа о 1,36oplm!. Лo-
1et1rчa:Ja1 нзбсtр3т 38 C,.1JCTIDUC

11Р"З 19'20 ro.vщ JI.юom,cl Ко·
./kJII. Toft (1111)=.naaa дoa;]<JIIJletO
R3 1?16кp.,rre."1Jm! Cl\, 33Ulllllt&81il
IQ< f<,DDJf(' Мl?I, '1\.11<11 D
C:ТЬ."UalO!>C!l:IIC с •сст,,ктс )?аа·
IIIUIJI

Or.111., ? бе, «r.in.к rц nar
ТIIГl:!ОТО JJ,.r."/0, Дiucxnc, ,абf,а·
IJJI ра1Х.'АТСIЮТ'О Q\ ОТ 80А!1а•
та :up111e Cтopim, p:nat ?
00.tllo:,UТ DCC ?. 1.0•
като u:1\..-rwtal ф1n."1RRtrТ qiaA

Д1N1mop l10ЧЩ11 np,-::, 1922
l"СЦ:LМа

C're88 ,\IЦPEl!B

Първият от първите
• f,

' .

ц11а.1нст. ro посоещаоа IJta rо.,я?ото .1.е..10 r-1a Пар.
тнята 11а тес.1111тс соц11а.,11СТ11..\\акар II с неrо,,я •
"о образооа1111е, •1етеl\ю1 11зпъ.111яоа .1.,ъж1юстта
фелдшер.

Често nът11 11aprninш ам1татор11 се водят .бо.1·
1ш" в лазарета, а те са в окоmrтс краn Б11·
толя II амtт11рат nравото с:юво 'Ila Парт11ята на
теаrите соw1а.,нсти.

Прем1111ал опасяостта от п.1еm1qество повеqе от
"есец скrtта. докато се завър11е в село. През
o,t(:JtтЗ 11а 1918 rо;щна заедно с още 12 души
no..iaraт началото - 1:'ЪЗдаоат n:rpтнima орrан11-
ш1я. чнitто секретар е л.,ексщщър МарчСD.

По.1 11егово ръководство расте партнitната ОР·
га11нзац11я. Държн орыка със Сот11р Зрш!ОВ "
Панайот Цвнхев, Борнс Боr.:?.,шов.

През 1919 год11на тoii еде.,еrат 11а партнitння
конгрес. '

През I 922 ro;1.1111a 110.1 негово ръководС111О ёl!-
орга1111з11ра акш1я за изпращане lf3 xpa1111тc.'rim
nро.1укт11 за г.,ад}1Защ11те о Съветска РуСJ1я. По
.1епетоюнсхнте съб1tт11я търси оръж?,с II чака на·
1'<'Жда11ето на парт11ята за дейстmtе.

Партнй11ата орrа1111защ1я урежда през 1921 ro·
11111а първото чес-rвуване 11а ПърD11 ?ай.

Акт1m11а дейност разв11ва no вре\fе 11а 11збор11-
те - като застъп1шк, като с,,веnшк. За това е
.ipooryoaн II откаран о Гор11а Оряхоонuа.

Непреn,,("нато ?1ете. са)юобразоnа се н амtт11ра.
Страхът е ;?.а.,еч от Н<'ГО. а ,·пор11тостта в ра·

ботата BC('Kll.1HeDIIC.
През 1926-27 rод1111а работи в една фабрнка

с 11редю1 за здравето вещесrва. Забо.,ява от
сърдеЧliа бо.1ест.

Заоръщайкн с о се.10. н 1{1,ща.,.а с I приютява ,
napn1fi1111 фу11кц11онер11.

В лос.?.1ед11пте ГОДИШ! от ЖIIDOTЗ CII ?1зявя.ва
npe,;i своите бт1зк11: ,,Иска" ca\fo ед1111 час да
пожавея прн наша n?1аст н т:огаоа да умрз''.

Toit не доqака народната п.,аст. noq11вa 11а
J.1. VJ. 1937 rод1111а е.1ва 53·rоднше?,.

Цвета11 ЕФТИ/1\08

* Ио????
На !!_,.,1100\lвро, 1918 rо.з;ина

11рула '1!11Т)-а1астн поставят 11а·
)'WОто - съ:uааат парп,я на

тес?[!IГе сощ1а.111СГJ1 в се.,о.
Съз.:?.адсната пap,,1ti11a opra·

Ю1Эацня е час,,ща or ця.,ата
nap,n,я. Затова о? ua с.,едва·
щата 1919 rодшt:а тя J131Траща
coot! .10.,егат (А.,. Марчоn) на
парт11й11ая КОJ!ГрСС. Пр,,э 1920-
1921 ro.t'lllla .:i.c.,eraт на партии
1111re КО11Греа1 е Летър 11\лaдe-

JIIOB. .

Спедва1?1 )"Хазакаята ца
коагреаrте, nap·n,rwaтa органи·
заWtя npe.1 nъp111rre дое·тр11 ro·
д1001 преодо.,яаа лърnонача.'Ша·
та 1IODmmrocт в, СТЗ'Ва а,.,а а
о6щесmо,с1я II na.,;1n1чea<11 жн
вот ж? се.10. lleit.1•1,n състав се
}._11r1an.,.

През 1920 rox111a се прооеждат юбор,1 Ja o61Щntaa1 съвет
tnщir. &,аго..ар.,;ще на добрата
разяа?ш?111а раоот.? 11Т страна
11а napn1iu1aтa орrа1rнзащ1я, :въ-
nрек,, ?epкsm, 11а эе.,щ.з;е.,асата
п.,аст, са юбраJU1 .J.DIUU об
lUIJ>IICIOI CЪDeТllllWI - Д.1, ,\\ар·
чев II ДащmФ К. ТО11-. а ос:?.ваuаrте 1?з6ор11 - А.,. Мар·
чеа " Ив11.1r Пор. дRJIIOCe.

l(:rro ЛIJl(\lep 11 .11Обра nобе·
..1а на 1111im1furaтa opгn.iuD8ЦИJI
)IОЖС .1а CIC ПОСОЧJt p?ac:ut?·
то на ;i.oop1uiтe м«ста or пара·
na11oea К.....-tetieц наrоре, за да)?I 11'1 ОО'tЩ>НТС! ?M(\\C."Jaaf

(C.1C."tD3 110 :! С'Тр.)

ii
:....:.
:.?

...........................................................................................

"tсжд:у nснчю1 11аи·..1.еiш11 бяха:
Алексз.ttа.1.р Марчео, Мар11.н ,\\.
Базъноn. Д1ш11тър Ко.1е11 Тон·
чев и дiJ>.

Беше 8 яое,овр,11 1918 ro,111
11а. Слещ обяд пъв водсrшдат,
дoill'!e Д,ищ,тър Ko.,eu T0t1•1eu.
който с1,06щ11 на J1.ядо Ма;р1111.

че o,etrepтa трябщ. ,'1.а идем о
дЮ1К1U1а на Т,р11фон Жеков.

На,:>еtЦ с познапrrе и,1awt.:
сух. с.1аб „ъж. добре об.,..?1е11.
Товз беше Сот11р Зрш1ов - n.:i.·
вокат, e,ium ат ro.,"'11rre рЪl<О·

, оод1rтед11 11а ГорJ1оорн:«>nск.зта
na,m1Гtиa О.РГЗJ11133ЦIIЯ

Заrооора, o6JU<н000110, 110 ,1110·
ro п.,е11нващо. РаJ1<аза за re.A<
ко,rо ПО11О>Ке!Utе в C'J'Qalljlтa. за
в.,ап,аr«ж.оrо n1..ста1а1с, :ia ].1?10·
ooi11rro II отка:ранн а JJlp1etoa<.11•
381'00!) 11ЪC"rolDIWI.- НаШ61'о сn.аоонис ,• nap·
пuат.? на „1.ядо Дrr,,,rn;,p Бт1rо·
ев. В JICЯ lчlJ88Ul<e тоr1 - IIR•
ч.а ?•cro l.l боrз11tте. Н;,е не
11скаме п.ц1тш1та 11а Янко Са
къ.зоо. а ?11111 HJ рабо'Т'tощн-

Създаване на партийната организация

•
Между малц1rната 111юнер11 ••• съ:1.1ате.111 на r-1aft-

nporpec11внaтa r1арт11я на р(1боrt1а11t.'ската к.11ас;1

11 rе.1яш1тt_· о е 1озсн .\.1t.>кса11.1,ър .1\\apt1en зае·
,1з ,1ясrото на nър1нt o;,r 1эаrор н ненн ръко-
во.11пе.1. Ззтова той е 11оз11ит ·11 ltзnecт(:H 11а свои-
rе СЪСС.1Я1111 ,· '"ll'IO ком?·11ЛТА.

А.1сксю1дър .\lарчев ? poдett 11а 28. 1. 1884 го·
з.ина. Израс11Ва, в се'IСЙ(.·тnото па среден з?1е·
деm,ц. За •Bl>"'"'"'' 011 no;iyч,tna :1обро образова·
•ше 111 (\'11) ,.,ас. Сьуче111щ11тс "У казват.
че А.11ексш1.1.ър 611.1 .1.обьр уч?н11к. Неговият учи·
тел Нико.,а Цонев, соцна.,нст no ,•беждение, 0611
ча11 топа б},.il:НО ,10\ltte II н? скрива., явщ1те OIi

сшФпа-гюr к ь\1 него дава., _,1у .1а декламира
С1'ИХОТВоре1111я с рево.,юц11011сн 0!ЪЗрожщпсю1 ха-
рактер .

Поел ралоrо о бащ1t111пе u1 зе.чн. остава с то·
ва образова1rю!.

В год11н11те на 1юй1111 f\.' на фро11та попада в
mporpec,mни tре;н1. 1 (сrоонят ко?1а11д11р. тесе.11 со·

те II се.1я1,.,тс със а?чюnа и
.1яз11а ;utсЦКПJПша. Че
у"е,' 11 образован пок.аэа 11

na ?tаеше чуж.ц ез:JIК, э
ro тоi1 11 Зnхар11 Тр. Ж
ела 1.е:тнха някоmсо .QY)Ht 1,а 1е-

11011ятен за нас езю<.
Сотнр Зрюrов rопор;, още

,111oro. I !а-края лоЯОIQ1 целта 11а

с 1.б>,р,а11.е1? - да се с,,:uаде
napт,1i111a opramtЗawtя. К.ЗЮIЗТО
нека Дшunър li1aroeв. Чпе110·
ne на oprmmэaцrurra аrанаха
А.1е111Сm?1ър Ма,рчев. Дtt,11m.p
Ко.10,1 Т0t1чев. ,\\аро111 .\11rтев
БDJ1A1on. ?р ,\l1aдciron. Хра
сто Ч..-ркеэоо. Ж? Тр.афо?1ов
Жеков. (J(.1ep llърванов, И111111

ПоР.tJноп Дm!Ков, Д11,щтър
Пао.1111,ов дюn<ов, Тр11фо,1 Жс·

,on. Захnр11 Тр11фо11ов Жехов,
..\ттtас Жсо,"QВ, Ив:ш Дачев.

За С'-"'()СТ3f1 11а орга11Н33Ц11ята
пбрах\f,· ,\.,cxclll!цъp i\.\.aJ)'l<III.

118an ДЛЧЕВ

./
Винаги скромен и

F.с.еяtта 163 1918 ro?ra. Cкъ-
·rtoтrюrr.a расгеше, а гладът чу.
каше 11а всяха с.елека арата.
llя,\la1ue кой да o6pa6o!ma зе-
\lята. Са"о жe,1arre забнвах.а

ра.,а н пустосваха с?1е.д тук-
та.\t останалия впрегатан до·
бнтък. I le ?, а:то от тях за·
6рм?tхз ЧC!)IIII КЪJ)WI. и кora-
ro pc.1GВ11Эot\{llo11111m, xailIO!r nptt·
браха oe.'IOIOlcre овце, Ж>IJIJlre
взеха сол1tте II вDММrахз бунт.
Осъанал,, харакrора 11а ооето.в·
11ата вoilJ1a, noiunш:,m, залоч
11аха да се зав.ръщат.

Тоrава а1 рэбоrех въu no·
.C\Olt:IЩЗTa JI,() Ч611U13Та )(аТО тех·
1111К, а д? МЩ>trн 11\.ятоо Ба·
:ru1юв - • мс.11111ч,?р. Той оби·
чаше да •1ете. С,,ед ооърШООJ?
,о 11а ооГшата вод<."l!JЩ;lта C'l\11ta
"ясто за съ61sр.-,,е 11а за.оърна·

:11cre с,.: от фl>Ottтa uofa11Щ11
Воiщаrо беше Jtэ\lЬ!lllдa mя хо
ра н те r.,?зха sta жнвоrа JЦ)У·
fОЯ'Ч?. 'iеТЯХЗ Н ?\U)818 8Ц)ч ча,м,..:,1чесюк кнмn, В щаrу·
n, 113 a!'IOIX cr.yw.i.x К а.) Из·

81?Jal'I\ Ct.'J)O.'lelt I С ВЯр3 D 61,ДСЩСТО - '18К,.Пr. Петър .\lna.1e1100 11 01ь1я ro.11uo1 а1а борба ,а
юрам.?а:не sta 11apn1itнoтo opr&Jl!f.l.111и? 11 }'ТIIЪРЖ·
дааа11? а,а 11ci\1111re 1ц?1

Pol..(11 11р?1 1892 rо?ша 18 бед!ю ce:iaco ?еА·
ство, CJOJ1)"1Jana '1з.,кu n6р'1308а11и, в yq11mnuc.
Затова пък 11.: 1nоти 1з 11cm е още no-ro.1,>10
учк.r.111)j

Ema l6·ro.n1шe11 тоА е rrад1ыар в ,\ктро.
\'uга?ж?. ,.,..,,ето raбon, JIC.'UtO с •ъэр1с,,111Т<!.

БъяrоJ)С1'ата б)ржоаэ11я, Ж&Юtа .:,а боrаТС'ТflО.
тлаа.111 Бъ.,rарН• аъе ooi'Dш Петър "1.1а.11:11О11
yq:1<0tfl)1"' ,11 Б1nкa1D-:tra II Пъро1та ca?aaita
вoilua В ПOC.1e.::!t&'rl nоnадз no.1 O.'DIR1111eтo 11а
11,t!e,m: 113 nar;naтa.

Рзне.п utDaтa rw.a, заr,-баа часr от р1бо
roc.noco6нocrтa ОН :sa QL1 ЖКDОТ. If 81,Upe,,."II ТО·•• 1te Q111pa ла се тp)";utЗаър ,а., се е Ct'.,o. DЫ11р;1с., •Аемте 1ta aap-
Тltirтa, roA стоаа о,поаа?, 11а napn,й11ara орта-
1111Э&Ц1\R

Вt?IO'Cila ? ;к,,а;со а ю:n.,::?е11мето н1 нduatrel?Чil 3.tr:.rlO (' .111\ m 1.1»1)"i11\СТН Прt? 1920 ro

( бъдещетовяра в
;v111a е •рсст;'111111 и откара11 а oкo.1>1lacoro yn.
p1ant:11a1e - Гор-tа Ор•хов1ща

През 1920 11 1921 ro.111>11 е 1136ра11 .,. де.1\!r1т
tta Втор111r " Tpmt1 кокгрс:с J1a napn1aтa.

Прtз 1922 rоди,tа 1t11ro отро,1те.1к:11 р1ботккх •
Соф11•. лнчно ntm1aт с Ana MaAм)"ltlCOaa, а,?1
nхтюu10 )"Ч11С111с 11 •?зrаботваимо на napт,ifrJor.
?11ме.

В '1111 ro.1111111.aapa.vr дr1Ъюсrта см като t.-0>1J·
rакт тоА е .,нw"" от м1J11<1га 1n181Л11.VII llma<L

От 1924 Г0.11flll ,cure,:, а с. Върбоаха.
Втоб1п в СССР. 118DОО111т с 11асина 11а o6Da·

бо11Q н1 3CWRTI 8Ы! аеm<хата стра111, тоl ro-
l80JIR 11а рабоn11Щ11тс с )'Версttост, •с в Бъ.,rарКа
ще .IIIDil.tte epexcw, ка.1то маш,ап1те ще к1мnат
11 обработват ае?1та

С.'lед ?ITI 111 9·Т11 ttmt>l8PB rol С OCII0-?.1 ua ТКЗС о If Върбоаu, •r.et11 RI ffiC
l(DIOlat•, Ч.'lе'1 1111 n1prnilнoтo бюро, рабоr..с ак·
11Ш!IО • о6щtсn,еннrе o_priui:oawш

ПСN1П1з през 1967 ro.vcia.

Хрпсто МЛ\ДЕНОВ

?
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по НАЧЕРТАНИЯ nът
11 който nтоат - Ве.u•ко Be.'IКIOOII Г2rt.11poe.
llS811 да-. Поснф MaJIOJ!OD. ,U<SC31UЬP Лт•·
к.ю Жеsоо н Xpxcro Ст. Б3.ЗЪ11оа е арестуааи

н ,?из 1. llo та• 81Щ11Я показа сивата ка аро-
nаrа1„1зта деА!tОСТ на партяАяата орrа.:кзациа.

Въnрсюr това 11а6иращ:rо 11а срJКТ8& ородъ.,
жаоа no.it формата 111 811Э11nn1 "'арт,1ч1а1. Це.тrа

1 тая акц11я е да се no:i? лярюнрат иден·
t а партията, Taxrma кapn1'IКII разnрострашmат
11 ,,;о., I lвaJ100 П=а, Петър 111,ко.100 Кънев и
Тодор Ве.,11коо Л,1дрееs 11 Христо .\\,1aдcuot1.
\ ! 1.l!.JJl.t:1111 чв влветта, ти• друrорн са пратели
а 113K81a'llllt' TJIII месеца строr ТlдШIIЧСН ват-

nop Форюnе за rпapmA·Ja работа са нвй-рвв-
нооёразни Партията решава да орга111rз11ра коо-
перацня, цеаяща иэёавяенисто 11а селяните от
скъnоntята о яаеттиге 6:?ка.'ПtиUН. Зпостuата про-
пагвцпа па баt.а11Нте •• KOOIX)'pcl1WIЯT8 осуетява
топа добро дело,

I Jаб,n1жаоа I waA 1932 го.11u1а. Дo11ett110 е на-
реждане о празнуването да се вк.,юч11 н Лозен-
окат3 nарт111Ьrа оргезизации наред с лругиге
оргшепвцни в околията.

П?р,:,1nноrо ръководство се събира н решава
та се окачат знвмеаа 11;1 три места в селото.
Порали pt'.'t nр11ч111111 задачата от двете групи е
11еr1З11ъ.'111еr1а, • а успява само третата група -
Иван Дачев, Ио311 Лефтеров II Георги Н. Ма11·
?a.,11en. Те )'<:ПЯВат да окачат знамето 11з веков-
11010 дърво под селото. Почти цял ден черве-
11010 энаме се вее гордо 11 събира хора. Властта
беснее в безс11:111з злоба. Тя още един път е no·
бедена.

Партията побеждава в изборите за уч11л11Щ110
настоятепсrво. Тя успява да вземе ёолшинството- от пет yч11.111uun1 нвстоятелн. тримата са
1Ш\t)Шtcr.i1 в това чirc.10 11 предсецателят.

В тежката зпмв t1з 1933 година. когато учи-
.111111ето е заплашево от эвгаарвне поради липса
11з огопление, партията организира е11абдява11еrrо
с дърва 1н така израствв at очите на селяните,

Със своят« дейност 8 селото работничесхата
партия показва. че иаеите ча комуиизма про-
лължааат да живеят 11 се развиват въпреки пре-
следвпнията на влаегта

моr м
(Kaмwl

Сутрюrт1 11 .по,, 111 Зa.i:1111t Жехов се с,.611·

рат no-ore.:mтe II тока през 1931 rод.1ша се ос·
n0111Ua .,еrат1ата p:iooтmlч«IOI партия о Ло3е>t
Секретар ст na 1/едя.,ко Пuno:i В сьоре ВРС"?
ре. яшеге т oprnruaai.r,ятa се еопълват и тя
r.pn,1 1>е'1Се 94 ч 1er1a

От тогава 1шюч11? p(l.1oiret1 opr:n111Ja1111011er1 ж11

,!,ОТ/
f.д •• от първнге аJЩ1111 ,а орган1L1а111rята ,

)'I en ?'ТО 11 11.-16op1rrc: през фcapyaJJII 1932 ГО.111

,а I IJ6:1paтt','ll1t1ят 38XOtl 11а.1ага ред ограниче
ин11 11 saмna борбата I' тежка Ко11у1111С111ТС ре-
шават nu m.uк1т ое1,6рш111е в уч11.,11щ?то. На
TOOi сьбр.rrж: прасъствувашяге са ИIIОГО. п.,.
иет,, \>t'I прою11ася Пввел .'lа„бов 11 неговит«
дущ, се ерпеяат \: голвмо аавово.ттво от слу-
шате, пе

lруJU1остите ria ззкО11а са 11pы,10.1ein1. Раздв-
д?111тс бю,1tmn0t са Л)'С11аn1 11 урнвта II лартнй ·

11атn орган нан11я nечс.111 k1'),.,C1t успех от 1:!

те Co1Jc,т1111t01 5 са коых1111ст11 - С11пер i\lap·
коь, ]цар?, 1!11а11ов Жсо--.,n. Бо11ю Д11ы11тро11
11Ряn:оь. Ве.11,ко Вe.111i.1)n Гait.1.1pon (старая 11

Пt'Тl.р Лтанаrоn Mз 1.ta.111uo.
BmtRarиcтo ,са napn1ят:s се Jасн.,оа. С?ляннтt"? ftoueчc се, оnооаизт 1ш1 111!.ШШТе шuщнаmnн

r,мro11.tp1J101e 11а това II аюu,ята за събира11,·
11а nONOUUt :,а жcprm,n 11а фаuшзwа се събира,
го.,н„о m.1и•1сстоо ,npo.tyкni, 'IO в.11стта ycn•a
Jla кr,нф1кк)11а с10.1001111ата Поыощ1111ят ко11&11тет.---·----

НедАЛко г. nопов
Стоя11 АНДРЕЕВ

Оасоватст1п 11а R рmАната орf?WIII IICJ<l.1111 CЪll\tCnlyP4K?
то н .u бъде tUpaэeuo CSIVВOJtКЧ·
ао - ?l)C3 :пак е.

ТъА 1<ато в c,r.10 1t•м1.,о вы-
мqж?1осr за 11еrовата ttJpaбoтxa
napn1At1oтo J)W:OOOACТ&o IIIТCIII
рило работrщнтс в Софкя строи,
Ye.'!!fll рабо-mнцн членове 11аПартнnа - Петър ,,\.,а.tеноо
ИваJt Даqеа. Хр?1СТ0 Мпаленоо
11 Гeopl"!I Диинтрое ,\\артrшоn
Платът •• ресn,1тс эакуnн.,н or
ед,111 >1зrазн:1 о София. Работе.l!Кtс
11а l'.'UII постройка 11а ,,,,,.,а 11
\'ЛIIIID .Хан ,\с11арр• 11 .Кле·
ме11nп1а• Петър ,\\.1.a.tc:i1on cn).
чаl1110 се заn03/1ш?з с Лnа .\1зА
w?нкова. Чс'СТ за napn1Гr1aтa ор,
rattHЗ8ЦIIJI, аа .,oзe!fCJOiTC КОМ)'11И·
ст11 е. че в ,uработхата на 3113·
мето взема axnarr,o \·часn,е та=в ревопюw,01"'1), какъвто с
Alia Мзrtwункова. Петър м.,а.1?-
JЮО 01 даоа плата, а тя с.,ел то·
ва поема задълже11нето .ta го за
IIEIOe '13 .<yAOЖintK.

От 20-те. рабоn111ц11, t,.'O'IYlfltCПII
11 безпартJ1111111, ж,meeuu, 11а ул11.
?· ,.Цар C11weo11". бнпн събрз,111
14 .,в. Така n? септемвр11 и
окrо•1вр11 1922 гоп е ·11зрзботен<>
nзртнfшGrо знаме.

От село е 11эnрате11 в Соф11н
Ип11я Вел111wв - ы,,ад, енергн
чен " n.ee-i член ua Пщт,ята -
да занесе още 40 .,еоа за Зlla.
мето. Мю1зваА1U1 през Г. Сено-
еец 11 {:Т'J)зж11цз, ИJ111я Вел11ков
)'Вn.'1-!)NЯВЗ t,.1)M)VllfC1'11Тe за поде·
т.ата inшuнaпmn.

1-Jякоm<о ;n111 nредн месn?ия
nрзз,шк 11а селото - сбора, ГР\.
пата пооеs1ча1111 nотеr.1я от Со-
фня. На гара Страir...,ща десетнна
стра'ж.111.uюн ,КОМ}'ПIIСТИ 11шче„10 С
М11?а11л Върба,юо Лесов nосре-
щат rp)?naт.a С1,,с. знамето. Той
ГО цеЛ}',113 11 р3ЗВ'ЬЛ1f)'В8'НО ПРОГО·
варя:- Преоарнхте 1111, др1тарнl

КВК'ЮI ентуа,азъм! !lетър Пет·
ров Стаерев 110011 знамето, а '"
crpa1n1 Xp11cro Младенов и Иван
Дачев са ао1rсте,1тнl'е. След тях

\
Светииято· на позеиските комунисти-·.

, р)·nата 11 страЖ11чаш1, nрндруж11·
.,н я до края ria селото. По пра·
nзта mъrека 'IIP,1cт11raт II Г. Сено·
вец. Няхакъв .лразш?х ?1л11 неде.1·
IПIЯ Дett е събра.1 .\I.IIOl'O хора.
Ч,1611О8е11е на Пзрw,ята от Г. Се·
новец 1111 посрещат с м,·з11ка. С
лоздравител1rн .дум11 се обръща
И.ва11 Чеш-,"ОВ.

От Г. Се11оаец пътя водн оече
къ" Лозе-,. Род11оrо се.,о се от·
кр1rва пред погледа •11\1. Радост·
ни 1'РЪПКН И чуостnо 113 113ПЪЛВ6Ji
.tълr r11 обзема. Кwк ще г11 no·
срещнат другарнте 11м. Р.:?достта
намrнра своя 11з?з в песента
Учуд1Ват се ОО11чх11. На черве,шя
двоен nлат се четат д:vмнте: ..Ло·
зенека се.пака комун·а·. с.1ънце.
c,,p.n II чук. а от .tруrзта страна.

------------·----..-.-------·-----------
В годините на .жестоката борба

Р11боrатr на r1apn1ft11aтa opra·
llli ШIЩЯ 11 Jf,11UMO се..,() 110:шапа?
от 1937 /\l.11111u От тогаnа М·
ПОЧН.Р( да работя 8 IIC'Я, То111 Пt.'·

р110? ,. •.11111 от тру,,н11n, n дefl·
11осrт,1 11,1 nарт11n11ата оргrнюа·
11ня Toruoa се на.,агашс Парт11я·
та дn работн 11 11<•,1 ?га.1нв обета·
1ю11к,1. С.1е.1 11.1?1.piUCIIIIЯ 11, 19
м1Г1 1934 ГО.111113 IIUC1IIIO·фa11111cтк11
11prnpar no.111т11t1t--cм, r<' nартнн бя
<а r,азтуJ)\,'1111 11 тсщнтс 11ef11111 npe
c.1t"'дn.11111 Уа1.1шn:1 11а тоrака11111а
TU IIOCIIIP\ lt..-1,1ct бях,t 11. (."{}tlCIIII

rлnn1ю сJн,:щу 1'D\t)'1111ст111110ската

11арr11я II а1еf11111т? м,11111. I lов11ят
курс, кoflro с• 111o1np11e от Пзр-
т11ятn след pcrut:1111ятa на Шсстня
11Л(11\'М на ЦК 111 БКП, състоя.1
Ct Щ>l'J •• февруари lq3(; ro:1„
nocтan11 эадачt1а nnpт11i11111тc ор·
rnllll],IILIIH по Мt"СТ8 11 hO)IVIIIIC•
п1т- по-от6.11t JO .::.ta се сnържа't' С'

мас1tте, ,..;ато 11ао„1111ат n масоu11·
,.с npri1ff1tзa1t1111 11 тсх11нте ръно·
qp,1cтnu !1ьрт11й11ат. орга1111зац11я

?'Т11
О l)ltKOIIП)CTll(.JO Щl ЧII•

r 1ето сво11 хора: • Д111,111тър
?т11 ron Дюке11,1ж11еn 11 .\11rc.1
Гсор111е. Снракоо. В р1,ко110.tст·
nот11 нu общото nрофес11011з.1110
др)Жt'С'Тuо ч,вбот,?хu Пое11ф Mn·
IIOJIOD, Л111х•:k. ... Г:1\()ЗJ5QП, Д11,н1-
1ър t.:. Kv,•1yкou II Jlrbllt , , ,\т
Дюк,·11ж11•0 ,

11111•1 11cp1to.tn 1'137
1910 l(Ц Up'\J!K(.'ТII JIit
та opr111111Ja1t11я беше ? .1р,тар11т,·
от 1· CuL-otu.·11 m?r,оонача ...1110 с
братя Ч,•11ко011. n 1шс.11,· с 1\нко·
.ria Д1111оu II IIL-т?o Чсрк.:?ов, от
t<С'111т(• 1ю.1) 'IЗШ1:\t.1 ш·.1rrа.11111я
tl("CTIIIIIC „Pi161Jnlll'tt.Ч:KQ АС..10'" Jf

11руг11 маn.1111а.111 Чрез тях 1111е 111

nрвщ1 Х"С с,,1\ра11кте 1юмощ11, па
рн II i\P) nt 41& 11011.nn,,ari:нн.- н,1
IIOJlllf tRTttOpllltШtтt 11 1н•.1(•rа.,1штt:

IIP) 1р11 fl1>1, 1кaтn 1n1 r другuр11·

,е от I Сс1ю11еu беше прекъс11а-
та 11 бяхме 11р?хвърпс1111 къ?t
Райо111111я ком11тет 113 Парп1ята
с. Kr MC/I, откъдето nопу•1авахме
vказання 11 11елеrnл1111 матер11ап11·

,.Работ1111ческо депо" поэиu11 11

,ф)'1,1 •1рез другар11те: Тр11фо11 То
дороu, Дшшn,р Т. Дюпгеро11
ll.111я Xp11crou Пз11•1еu II Ива11
Га11,·11. I lе.,ега.,1111нт орган 11а
llарт11ята в. ..Работ1111ческо дело"
ш1е 110.,учаоах"е r„1.1111 бpoil, кон-
то npc.1.; unx?,e от чооrк 11а 110-

11t.-к за nро,111т
Фаш11стката 1J.1аст II фаш11ст·

ю1тс ?ле,tс11п1 о село nо:1.ознраха.
че Партнята работ11 п "acoo11re
орrа1111зац1111. По •1ле11 20 от За·
ко11а за зr щ11та на държаuзта
fiяxa nтс1ра11сни о, ръкооодстоа-
та щ1 тсз11 opra1111зau1111 друrщш·
те Д11\111n,р Лт Дюне11ж11ев 11

·\11п·.1 Г С11рзкоо.
Ila 22 юnн 1941 rод. хнтп:рнс-r·

кн Герма1111я наil·осроломно 11а11а-
111а Съnетсю1я съюз. Тог[ва фа·
шнmката л.,аст npeдnp11c "еркн
срещу парт11ята 11 11ей:ште •1ле·
11oue, като м1 арестуваше II пра·
щаш? о затворнте II ко1щла·
rер11тс Пзрn,ята nр11зова 11аро·
дi1 щ, пъоръжена борба за cмък-
JHIIIL' от ол3ст мо11архо·фаш11стка·
к,н:t , tllhtaтypa II уст:шоояоанс на
1nро.11ю з.е,1ократ11ч11а u..,ncт \
нас. През тоз11 ncp11011 nарт11Г1·
1 с.та орrа1111за1111я разясшшашr на
J ccлt"llll('TO, че 1106Е_..1атз 11я,,а да
?е на страната 11а фаw11сrка
J'cpt1a1111я. а на страната tlL Съ·
петсl IIЯ съюз II nporp?CИBIIOТO ЧО·

о?·,?т110, защото те водят спра·
nЩ1,11ш? воiша за отсто11оа11е 11з

сnоя1 а 11ац11онал11:1 нсзаh11с11мост
протно зr nоеuатL'лната пол11n1м1
11а · ш11стка Гсрма1111я. Ila насе·
J1('1fH то СС pa:JЯCJIЯU31Ul' също да
\'KPI ,ат xpa1111t<• 11 .1руг11т про·

дукт,1, конто фашистката власт
нззеываше II изпращаше о Герш.·
IIJIЯ.

В 11ачапото 11а 1943 год. към
края на м. февруари np11 разкри·
nа11ето на една ко11сn11рация в с.
Камен др. Тр11фон Тодоров от
същото ce.rio мш1а о нелегалност
11 ста11;. партнзашш. като се окпю
1111 u Гор11ооряхооск11я парт11эан-
с1<11 отряд. През ы. март ед11а
11ощ той се яв11 в дома иа Д11·
?штър Ат. Дюк211жнев н поиска
да 11anpao11 връзка с nарт11i111ата
орrа1rнза1111я. На rг,зн среща бяха
nовика1111 11 у,1астоаха друга·
р11те: йос11ф Ма11опов, Веселнн
Пеечсп. A1111peft Веп11ков А11дреев
Вепнко Веп11нов Гайдаров, Ива11
Лефтеров, Дшrнтър Ат. Дюкезжн
uв ·11 Оrанка Дюкендж11ем. Дру·
гарят Тр11фо11 Тодоров разяоr111
пред събра.111те се вътрешното 11

вw,шното !Положе1111е на стра11ата
11 nоетоо11 пред d1ac задачата да
се вклю1шм n подпомага1-1е на
пс:1рт11занското дв11же:iие. като оси·
гур11м t,.'1Jартир11 за nарт,1заи11те,
npo:i.oвonC'l'Вlle, хран11, дре:u, 11 др.

От този 11е11 къщата нt Д11м11·
п,р Лт. Дюкэ11ж11еn стана пое·
тояшrа кnapmpa за партизаните.
къ.1ето се nрооеждаха II сбнр-
юпе ш:1 ятац11те н помагачите.
1943-44 r. там 11ам11рtха подслон
11 се унр11nаха с.1ел.1111те napтll·
:1а1111 от Гор11ооряховск11 nарт11·
за11ск11 отряд: Тр11фо11 Тодоров.
Вас11п Петкоu, К11р11л Каыбероо,
Върба11 Ге11чев, Надежда Па·
11ailoтooa, Иuа11 Стат?о. Иоt11 Ку
pou, Стефан Моллов, Тодор Моп-1
•,011. Саоа Дъпбокоо II др.

Иван Ст.1теu, коilто отговаря·

I

ше за работата с младежта, СЪ·

що l' събирал младеж11тс·ремс11с·
тн от селото н нм с дtоал ука·
зз1111я за лод1юмага11с на парти·,

Лоэенската партийна орrаниэация

и кооперирането на земята
;nоб дата 1а !I ce,rr,·'1Jlp11

ro\l IJ П/111 IЩ10J. IIIT,I о.,нет
се, <':1 1 а?о,а }-с11овнм за 111ronж
да11,· :r ТКЗС - ;кnто фuрм., з.,
прем , а II от дpe6t1q. ра..1 •

nOKt,(' IO, къ?а ?'I.PO e,,'OtUt,1:JHC'1'11•

'1?0 се,,ско ("'tOn?ШCTl\0

В traqa..,oтc 11а NN'C!l ccmt" 111>11

1\/47 ТОА 3 17 CIIT)\.'113Jllf'3 nr 6".1
111 ,-en 111. се събQ3,n , 1n110•1

11J,a о,;о., хт,rо ю ot,pn(,on<11ra 11а

,с"яrа Стt>па c,noro разно.,ага
w • м,с 600 ??а _кмя I lo та 111

r

>IA

rод.111•1 бя:<а Ш.:) рuжаiшн н се
11олуч11ха 1снск11 .1о611он от 31,J'I·

11?11гrс ку.,тур11. 1 lrк·з 19·19 ro:u1·
111 ct.• nо.,у,щха 70. кrр. 111111.iшua

11 100 l<Гf', C'l?\llfK от ,1ск:rр. 19?,О

ro.1.1uн1 W ос(}6е)1,1 ·н?\o'P<))Kflfшn

,., 113ptn 111ата I leypoж:rif1•11r
rц.1111111 flt• южа.,., Jtit (':1()\IHT (IH
f'l,1ТП ш, K0011t..'('HHU[)IIТI.' ·n коош:·
p.i r mнnто Q.\' ro. Ku,1)1tнc-r11 н ar-•
ме.деJш t още no-ro.,ммn жар за
pa6o"1Lxa nn vкpo:nn;11..., 11а ТКЗС
11 npe'\ l"CellTn 11а 1950 ro?1nia. ко
ruтn се 110<.-тnn11 эuдачнn за ма·
com1эr1pa11c 11u 1 КЗС 1101 ръко·
вo.iм,ioro 111 11apn1nн:rra орга 111·

,мщя бяжо 13f1)3111'.JIII KOIOICIIII
1ю раАа111. о конrо бя,а 01t.1ю·
Ч\:.:l'.lt 113Г,fJIAIJil Ч :1e11onc. Чле.!IООС'

110 др, жбnта. ОФ. кt1>1со„о.,скnта
0(11'1) IIШЩIIR II NООП ра,ор11 li.,a
ro?or,ec111c ,,а рззяа1ше111111tа ра-
бота tlB КО:11 КИ!nе )IЭCOII LЗ3ШIR
Т I ЗIВьрш I за IIRK0.1KO i\1111 fl рсз
, ;ю.?а 11? 1951 t'Ol\11113 ара
Ж(а(J! rn аnrтацня се 01111то да
р ,ко.-кбас 1111'011 от 1\00ПCf)ITO·
pllf< ю tто re СЫt wnaxn о ж ,з
11,•сш,со61остт.1 111 к?раn111ния
Cf(IOI\ U?Зl'O,'tlЦ)CIDIC 113 113Dpe>lf,rf•

llft:. W р 1, КО Ito П?1П1)11 П3Р•
11'1 ,ата ор1 11uа111я " nо11ощта

които I I 00:1133 ororas:JWIUIRT U О
ncn кowrncт 11:t napn1ятn, 11

111111; ::то се. о бя?а ло;?а I ма.,
m а А8' DIR а IIIП\'Cl<aJIC И.I
TIO\,; llpaa и:1ю <'к разас?11;11 еъ

роса. с t;ОСТО оrез I cтon:i uc си
11 теr ха

11 W)
6А11 О М..

no ТКЗ 11 ГО]h
ус

а 11 ro1 • 'la•

раст11ат 11рощ.:с11те 13 че..«сЗШIЗIIРИ·
11зта обра6о1ка 11з зш.1ятз. През
1948 ro:11111a работеше CJU111 трак·
nip от МТС. който 111вършваше
11ре.111>1110 дъ.1боката L'C1JIIU3 н
nре,'\с1..·11тОО11? оран н засяване на
есеошнте К\".1Т'\·р11. Cera са?о u
11a111ero се.ш работят 19 трак·
торн. от конrо 3 -тежк11, 9 сред·ш
и 7 .,скн. 3 :1ър11окомбаii11з, I с11·
.,ажоко„бзАн. 1 К\"КуррОКО'4бЗГ111
11 pt';\11113 друr ПР,,1К3Чl11 ШIDe!IТUP.
В тра11сr1орта работят 3 кам11011з.
Ос1101а111н· а,.,скосrопз11ск11 рабо-
боn1 сега с? 11.:шършват ,1ех.111и·
:lilpaнo: ?е-111ата дъ.,6ока оран,
nрс.1сс11тбеr1а оран, ззсявз11ето 11

ПI"''' 1рm1ето 11а ку.,тур11rе, ко·
?нтба 11а .,ю11ер1111а 11 др. Из·
U'Ь(IIШI <:е rо.,ячо СТl)Оl!Тедство 113

ce.JICIIOCTOl1.111CIOI crp3,111.

В >111113."ЮТО 11Ы,,хмс сз"о .,,1,nr
обор 11 ед1111 11авсс. Са"о rrpeз
1%4 ro;::s-,a са 1юстросr111 22 се,1·
скостоt1а1кж:r1 сrрад11, Построе11н
<:3 JIDB MOA<'f•ШI t1pa,sap1111кa 38
310 ?рзn11 със <:1,'!lp<:Me111ro о63а·
в?wш n.u uп 1 1пктnлащш

С t1С11Ка ш,11111ата годи11а 111·

расrа?т " дохо?нте 111 кооnсра,
т<>р ·? Retl'IKO тоеа CIIO>IOnll
?• о: npN)(,pa311 ж?1аотът (18 хо·
para о 11аwето се.,о.

От11а1111 C80lnc ai.,11. cno,i ум
11 Т8,1811Т ti IOD1oJ1llCl8IC nрогра •

)13Т4 110 J\e&CТIIR napn1m КОН·

грес .,rott1=m комУЮ1СТ11 11 коо-
nер1тор11 посрещат с радост 50·
ГOJQ!Wlli!IIIITa 1а napn<AHITII ор-
Г •11аШ1? 11 20·ro.1t11un1111aтa от
ЮIЮОDIЩ'ТО 113 КОО11Сj11Т11811010

СТОП КТl!О
А•цеА В. АНДРl!ЕВ

Гrорrн CTAHl(OB

за11ското п.вкже??не. На теэи сбир·
кн са прксъствува.111 Геор111 Д.
Иванов, Вас11л Н. Токмаков, Ки·
рнл К11Нч?в.

На 6 Ъ1ай 1944 rод. Горнооря·
ховск11я.т nарт11закск11 отряд npo-
neдe една от овоопе големи Е.К·
111111, като завзе с. Г. Сеновец н
наказа 11ай·отямен11тс фашистки
елементи, които оказаха въоръ·
жена съпроnша при завземак? на
сепwта. Тази акция ,на отряда
обес11 фашистката оласr и нзnпа-
w11 фаш11отк11те поддръжинц11 в
селото. Те от своя стра11а ыоби.
лнзнраха цялото население за ох-
рана на сепаи. 11 преспеп.оане 11а
партизаните. На 14 срещу 15 май
1944 год. към 3 •iaca СЛ2Д ПО·
пупощ партизаните Васил Петков
11 К11р11л Камберов правят опнт
/1.3 В.1Я33'Т В Cl!JIOТO 110 се l!аТЪК·
пат &1а ?лос.та, JЮСТавен на ули-
цата nрн бившата изба "Троя11
ка". На •лоста са бипн nоставенн
двама души: Оимеон Д. Кос.nар-
тов II Пехко йоснфов Марков.
С11щху; Д1jмитрав Косnартов е
задържан ii пушката му е взе,
мата от тях. Петко Йосифов
Марков ycniwa да избяга. Om·
ва в общи11ата •• съобщава, че
двама дуwн са ги наnама.r.и
11 нм взели nушкt.та. Тогаоашнuят
фаш11стк11 кмет Г?рма11ов 11зщ1к·
оа ед11н взвод жа11дармер11я 11

ед1ш отряд полица,?, които прн-
сn1r11аха рано сутринта 11а 15 май
Жандармерията отиде да търса
партизаните. ·;. пол?.ща'1те пред·

оожда1111 от Никола Генов М11н·

чеn. обш11нсю, агент, нахълтаха
в дома .ia Д11м11тър Дюкенп.жнев
да го арестуват под предлог, ч·а

парт11зан11те от11оал11 у неговия
дом. След като наnрLв11ха нait·
щателно претърсване u к„щата
11 двора II ire 11амер11ха 1111що, го
откараха u с. Теодос11ево (Ка·
мен), h'Ъдето беше разпитан н
жестоко бнт. •Но 11е изтръгнаха
nризнt..1n1е. След седемдне.внн нн-
ко11з1щ111i II арест Д11м11тър Дю·
кяндж11ев бе осuободе11.

На 24 май 1944 год. от 11аwето
село бяха моб11л11з11ра1111 12 ду·
шн от черю1ТС рот11. Пърuоначаn·
110 бяха откарани о Русе II ра·
бот11ха на скр11вап11щето за noo·
а11воtrЬЗдУшна отбрtна, а едва
часr - 11а град11ната на воен·
ното 111tтенда11стnо.

На 20 юл11 бяха откара1111 11а

работа на 1111гата меЖдУ Со11·
щов н Белене, от където бяха ос-
вободе?ш към 20 август 1944 год..
с изкпючен11е на Xp11cro СтСФа·
нов, който беше освободен " на·
вечерието lit 9 сеnтемвр11.

Като небпагонадеЖ!IJI 11 11 npo·
r11водържавн11 елемент11 о чер1111-
тс рО!Г11 бяха изnрате1111 спед11ите
другари: Вас11п Н. Токманоо, Ве·
лико В. Гайдаров, Дюштър Ил.
Дачев, Н11ко..1а Иоа1юо Петков.
Георги Д. Иванов, Димитър Ат.
Дюнянджнев, Христо Стефа1100.
Хр11сто Младенов, йовчо Дим.
Костов, ЗахаР'!I Иванов Жеков,
Атанас Георгиев Пас111ров II А11·

гел Георr11е11 С11ракоn.
На 9 септември 1944 год. ед11а

голяма част от тези другари най·
активно се nкпюч11ха n завзе·
ыане II укрепване •ta 11аро1111а-
та власт.

Дим. ДЮIU{НДЖИЕВ

НЯКОГf\ и

На CIIIIMKBT3
да на съвет?.

Построената през 1960 г. ;1:,.\1111111прашо11а сгра·

Hair-cтap,m: 1ecтop;N<ut11 па·
ЧСПLЩН II 11LJC.1\\Ul311НЯ го:?,,рят.
Ч(' ?1 ;ia с,; ?3})"а1 о.nш·
tкrro ro:10 Ло»1 ЖИ!'.>№.rе му
с.;1 Шl<Ю,"1 no ?)'rn :.reara.

ПЦJООТо cn'DWI.<! ? 111р11Ч11ло
ДжаиllJ\.\ЖIЮЗО 11 6к.10 oa.:mo·
,'IOЖOIIO ПО.\ Х1• ,ra .ЧIIILUK
б:»ч,". Пo4rouc,1a .:п :oi, 1:111

'\\.'-тур 1. 1u111н·те 11.? t1311'fC·
КЗТ <n'IOTO al 11 nr,c;,=ТCJI•
110 с., ycrmю 11:U"Т 11 шсn <.,.т
ТО IIIU Дра,n 3"1 r.a::I а
11ОСЛ'е в 6.11ООСТ до с БеГI Вър
бо:,ц, ва c,c.'ICltt.:1 .ч.е:w., ltWa"
11 1111кра1 Ql1I! AdA).'IOТ А?
а м11;m11то ?,о U3 Т)'P'CUl li:в
р.1 Хюm

,\\ci::reAJU! ? ОТ = 1!.1СЮ IN
{;!>)ТО, 1 пе се u
·? Al Т 01 r.1СИ.'111ЖТ

?":?"ТТI 11 yтpellПIW ?n

Н?ая ое vб<:.111,.'111. ч..• рооот
ООТО ?<11;!1Ц)Q ТСЖJI 1?е
11 у т,?х се napruii.13 №IC"l•Тta
,, c,,лpo-nma Tua Tt' 11ос:той110
n.,аща? на auq,c,rotя p:i:,6ofun1?к"''*' за юn,,ото CDOC00,.1 te

В "(!Ма 11 nell(\.'111 »wll('..'111 •XO•
rата 2Р Q.ИОбо)IЦсаиеrо. 33io·
w pa.-tocтra 11>1 бr?,а ro111,,.
llp(I ?с:цзttе 113 C)yr:юrre ,:,01\•
•:1',1 !loc.,c ЖИIIОТ1,Т lk, 01' Щ>О•

,m11u. l111>eЭJIO m само турm1
,re I СL1)ТХ,:ШТС J.,щ)'\Ж]I, ?1·
та 11 _сm,ата ai осrЮ3Т. Къ.'1
ТО3а ? IIJI04(i-т nonunl'ICQat.-
бo;,&1 11 ,q,а!,еж11 на tt,,ските
бо:uтAt.ti.

ГQIIOorre 11.1 цп.nu.'t;tЗма «
рс;8Т ира'йll! 11 ?Х?а арааь.?т .да жuеит
8 CТljll'Тe li:blZI 0CfL'1L'III O"f

"\PwO С111. ь u гn.ра. се 11)

.Рабоnnщн II рабо111нЧJС11 от
UCIIЧК11 сrра.ни. СЪед)П!ЯIIЗЙТе се!"
11 :i.ae cn1C11arn корав11 ръце.

!lo „е та1<з м, срещат бoran1·
те. Ед1а1 от rгях се СЛ)"ЩВ с 11ож
в ръка срещу .рззw11р111щ11те".
Пре.t дюкяна 11а Сrоян В.1ад11·
\111роо Радев .пред събра.,ото се
м11ожеС11Во И.,11я Ве..,нков пронз·
,шся с.1000. С.1ед това 111с11чК11 от-
ttасят Э"iЗМ('IТО Ф .1.0.ча м;· 11а. СЪ\·
ра111:1111е.

Още същата ro.:tiшa една гру·

па от 30 ? се yroaap,c с:
Jl?)TIPH от Вшrоrрц да се ара.
De."t• 11 с. Па 1a1r1 •ща• ?
11aC<'.,?ncero :s., DpCJ:IЗГll!IAII 1а
КОМ)'111К111?те IUl.ell. Групата
тръmа, а пред ""'' ,тмеrо 3li3.
мmоссц , \Imm дa'tCJIв сио BrrнOJ'l)aJI е орга ИЗ IРI•
•ta съааu сзна nn,1DИn."U1o1 Т'Р\'113
Око.,о 55-- 60 д\'11111 оn,аат а П111
CII Н 11 ct1• 113 сбора У ЩКТ,,
се or:iacoaт от 11<.'ttlrra

.РJ6оnн1Ц11. рабоn1вчк,1,т uc,1 стра III сплотете ""··
!юеобщо ) :ua,.1ein1e:

В11ж1с, J\C•\l):IIIКТ11Tt: IINJ.T
, ,a ... el

Съб11рnт re доста ?ора. ЛPt..tтя, се onpo11arat1J1.J1paт rutenтe п1
.."О... ?11113)18.

до аwъртт• 11а 11.,1111 Be.ri1!JCO!i
nреэ 19'>..8 гоп. з»ахсrо таruю cie
съхранява а 1rеrо1111ят до11. а =
тча311 Г0l11D13 ) .10"1 Ila Хр11с:та

ерк1ЗО0.
Го..,.,.о \: , ;u1anet111eТO 11:ti 8С1tЧ·

к,1, когато tta 10 селте"вр11 1!»-1
10.t. се 11111183 11 обlша1ата II с ра,
дост 33118RВа:- По.,кът ? СЪЩес:Т11)'8L1, 31•
щоrо 1Н!ГОD0rо 111зwе щ nona.11:11a
D 11:ю,1!

Дъ.m1 ro.11?111 .,00<11CX1tt1e м,·
"},n1cn1 провеж.tаха m,рвомаl\·
с:юrт? и д.t1:seтocenт??1ar,нliamтe ма?
•111фL'Стзw111 с:ъс сеоята <8en1111.
рззопsаха Iго II С<' горд?• с
IICГO. През 1965 ro.1. чрез др. Pv.
са·ювз бе оn,есе.ю tfB съхра11е,и.е
n окръж:н11я "pen. където ti rer:.
Се." 113 \UIP<-1.

Днмнар СТАВРЕВ

nаотиипата орrапюацни и млад?жиrе
Едно or прогресивните мАадех·

ки органиэа14ии, която се иэграж·
да под влиянието на мрrията е
селото е м,здц,"'атмж,rо дру-
жество. Основиrе му се полагат
на 2I декември 1930 г. от грум
младежи със съдействието на
Георги Д. Узунов от с. Виноград.
В него се записват 31 младе'J/Си и
избират за председател Сава Г.
Попов и заА1. председатеА Frocuф
Маж,лов. В дружеството влизат
още Атанас Великов, Димитър
Дюкянджиев, Андрей Илиев. Не·
вяна Александрова. Викторил
Черкезова и др.

Те изнасят ,шеси сал?о с
11р0грес11оно съдържание като
„Изпуснати хора", ..Боедане
бог да те убие" и др.

Къ,, края на .11. юл11 1931

год. 11од ръкооодстоото на Ра·
•10 Узунов в с. Лазен се и.1·

гражда дружество на РМС.
У'<редители на РМС са Никола
Жеilяжов Да•,ео, Велико В.
Гайдаров, Г1осиф Ммолоо,
Иван Да•1ев, Иоан Лефтеров.
Димиrър Илиев Дачев, Петър
Г. Върбовския, и Георги Н.
Мандалиев. По-късно влизат в
РМС и бр. Стефан и Хрш:то
Базънови. За сскре:rар е из·
бран Недялка Г. Попов. РМС
озеА1а акт11оно участие оъв осич·
ки 11артийm1 ак11ии. На 6 се11·

тември 1931 гсд. из11раща сво11

11редстав11тели в П. Тrп,мбеш на
м11тинг 110 пооод на А1еждуна·
родния А1ладежкu ден.

В средата на 1934 г.
РМС е възстановен оече неле-
гално. В него влизат Посиф
Манолов, Жеко Иванов, Псrър
А. Ралев, llтанас Н. Жеков и
Кщ,ил Лефтеров. За секретар
е избран Йосиф Манолов. Ма·
кар ре,1совата група да е ма.?·

ка тя работ11 активно. През
1935 г. се са.wоразтурва.

СЕГf\
в,кяuат 11яко:1ко ВJtCOКJt К'ЬUШ.
У.11щ11rо ТЪ111ат n s;a., 11 чр$.

Идоа 9 ceme.'IIЩ)11 1944 г.
Бъ.1rащ1я се об11оn1111з. 06110·
nява се н вaUIC'J'() ое..10. Jloэef:1·
ЧЗНII ОСК'З'Т cn.16oue от гора·
та. ра:m.11rтзт бо.дmmа те., 33
Ж11ща 1, n оо:юто свства е..,ск·
тр11чсс1111О. Tonn е .,е.10 11а а1зро.1
11ата в.,зст. Въо.1.vшсвс1111 с:епя·
IШТС o<ip33)'8"T ТКЗС. 1 IOПJtяT
жшют 11n11..111За о rе.,ото. Рщят
re още fWll.'J.OOIIIIKII • офО\)\fЯ
се к1>:1сrш це1m,р 1L1 ое:юто. Кз
\)(\,'I с хубавата y•aL111U1.11a orpa;iз
113рзс;mат С11)здзта 11а С'С."JСЪ·

нета. 1100:1LЯТ ,1зl'U31t11, .1.t"'ro!Cf11

.:а.о" 11 t1!)'1»1зтn. П.,оu1а.1.ът с
.«фа.111.1рm1. nъ? :зз .Гори.а
ОряхО!IJща също. с«а сс с,;ео;,
'\1p30lt.:I С.1}..А-ба. а OQ.10Cll36.tR·
n.знt."ТО н:? rе.юто е ПО1tт11 за·
UЪJ)UJe!IO. По.1обр11 се JI обра·
.t0:ia11aero. В tфaaUIЗTa y•a1.1JWI
на ,·i,i?13 )'Чат ;1с11зт., до 8
r..1ac ПЦJIIIIЯ 8 1<.10С ОТКР,IТ D
рзi1011з.

В ""',ото .1ала1.1т каатр.1с
тнте IL'\ кзnнта.J'ti?з ,з сс.:с1-
ща С ?М-,111 ЦC/ITl,P И :,i:t3(flllll
noкp3iu11u111. ПО'n'11 IJClfl'JIOI къ·
11111 113 l<'OO(t<1faТOptrтt" с.а uoa:1-
ст1р,;n<' СА СА.\10 11111<О.1КО,

Хората се с,1о611х.о е ку.ттур·
fl(I np,IДO(i:rm;:1 - t.IIIIOТO, ра·
„'UIOTO 11 ??tWТЗ C"ТМIUI
JICIIIO об:а,.,юоо,ю n ЖJIIIO'ТI 113

nroкl1 JJ IICll'IOO 10118 бе IW!pa
DCIIO ,:r 21 rn.:uaш. Y.-uш;rтe.mo
Ч1'3Т'ЬК (1>ОК П1,pll!IТI: ЖJtre.'%:1

Ila осmw:юто с:е.:10 Лоэеп :?:ъ.тго
(?1:u се '1)':U :ь, ,в.,и ТО1U е
тяхиато се:10 Uч.,зта r.,e;uca
(•1 1 \1 Ч: струав.,а ?IO IЦIСТ•
.,a:mo C1.o1tcr.12L1?nre.

Зае.1)Т13Т.1 за ваРU:О тоо.а с
111 IJ3l!1" RТО, lrollТO ? 111'

po.u R3 6xnr1 31 ДIICIШ1!18
щжт.'11111 'Ж!П1ОТ В та• r..mca
д.а.,охl ODOR Cf90>IOII AJL,1 Н lfO•
'!IC:l'latnl •

,\та11ас П/\1'ЛПЛПОВ

През годиtштс на фашисТК4·
.-а дихтатура (/940-19-14) ?·
ромноrо мнозинство от .tозен-
скитс м.,аде:жи не ч.rенуват е
младежки орlаниза11ии. ЕднtJ
часr от т.чr пр,-ди.wно эанаяr
<шиrе са прогресивно настро?
ни. Това са Кири.1 Кин•св
(Дннксв), Васи.1 Н. Токмаков,
Гeoplu JJ.. lfаанов, Иаан. Л.
Дачев (Шива•а), llceн Н. Ра·
дUКOtJ, Атанас А. Пастирог.
и др. Пъроите двама no·XJAJI·
мата •аст or дейността cu раз·
виват в гр. Г. Оряrови14а. През
1943-44 г. се завръщат о село
и вземат участш, о подпо.?аганс
на парТttзанския отряд. С'ЪЗда·
ват добра аръзка с 11рогресив·
но настр0ениrс ..,.,адежu Мла-
ден Христов, Д11м11rър Т. Ма·
тев, М11.1ан Д Лlи.,анов, Иван
П. Базънов, Лю6ен А. Узунов.
Андрей 11. Узунов ffордан .4.
Гайдаров, Пеrър 'Върбанов и
др.

Младежите взеха деЩЦJ у•ас
rue в завземането и утвържда·
оането на нар<Jдната власт.
Пъраи науwват аестта, че ма·
crra е взета от От. фронт s
София младежите Bacu.t Н.
Ток.,,1аков и Георги Д. Иваног.
КъА1 9 ч. 11 30 мин. на 9. IX.
пос.1сдн11ят съобща11а на Дими·
rье Дюгхлнджиео и Посиф Ма-
нолов и завземат общината.
Много or М.t11де31Сите сега са
орденоносци и първенци в про-
изводството като Дшштър Г.
Ставрев, Димиrър Христов и
мн. qруги.

С· такива дrадежи нспремен-
/Ю ще построим и комунисти·
чссксто общество е нашето с?
,10 под .11ъдроrо ръководстоо на
.!ероичната и с.,авна Б-rмгарска
комунистическа порrи.ч. Лазен·
ската първична 11артuйна ор.!11·
ниэац,m, на която чествуаамt
50-tодишнr,я юбилей, с tдно от
нсйнитt• борчl!скu заена...

Георгн Д. ИВАНОВ

/

I nачаnота
(npo.tЫЖClllf • от I стр.)

стоnаа,1. ·С цс..1 д.'1 n.1атят no·
'13,,,,,_ .taJ11.к обuа12аg:1ят съ·
вет np.u.,ara ;,.na;,,i?,n: щjt:та
.ta се п;ю.:t"-1ат 110 n.pr. Два·
:uата C1Jf>.."l1Dl!1, .1aJ\f?D1CТ11 се
nроw1DО111ОСТзвят. Те 111)('.1,,агат

дuopin1т еНL'СТа .1а се раэ.1цат 11а
нркда<"Шlrтс по 5(1 ,'ID. llщrn1n-
11aтa орг?сrзаu,rя nроосж.,.а ра.
зяа11m,.,rц, раGота 1!С;:)(\.1 труд...-
щ?rте с,,, 11а.:и1n1т се б!'.lJurrc 111

протест 11 06111:r юкшrт СЪ!Н!Т 11

бо.1uк1СТ11Оrо CII 1C)IC.tC.'11l1f, Ct
np1111y?303 да oъ:mpнc.\lt' ?
.1QЖela1cn, 111 ко"\???сn,те.

Важсс, )10\ft-J1т от Nrnoт.i 111
nартнiо1ата opмunuaц ... < )-ре.ж
JI.Alleтo на nа,рnото чcetO)"D.iJrc,
111 Пъро;1 ,сзА •tt-ж..t?"Нарсщ
ЮIЯ .1t I la тр).11 ПJ>СЗ 1921 1'О
.111ша. От Ч 10 (Ka,roll) е до
wы То.::ор Пц;,;? Га1NС!1, xoli·
то npoini,ac• С.108() llp('.:t 11ась
бpa.r.1re се 11О,.1 .tМ.'IОТО дЪj>·
DO И обlс,rчо; I С '1(1)11е! 1 .'tСНТИ
np11C1.c"rn)'nAIIUI 11.1 ,IIJ>)'l'apatlTI
Т'f)СС33,

Ло lljlt'.:ue 1 AC3CJOIO'.tCXIП'C
c,.6tm1a. 11 c.,ei тоаа DpcJ ф:J
Т'Ф1 n;,;1 19"23 rQ; а1а nартнrа1а
Т1 opra!CIЗIЦ:1.0 С 6.'1.'13 111 CIКII
Goeo:1 ПОСТ,

Така с.аш, эа 4--5 rо.щ1111 40
арсхе-то 11.1 фaШlk."1Sata o.tlCТ
CCJ.ICТO 111 пa;mc!D1af'D npao.u DD
111схв.а II JIIВI m.p111rтi, CIIQ;t ре-
3)',ПD'г.1 ll;J фо :, Ila o6'JJrCТ·
llc:IIO·IICL?COOIJI Ж118Сr. Cle
IIOll311? Щ,18 ПО113 a;i..,a, КОIТО
IDЩ>ll!IIL11 с:110:С ръс:r. tlj)C) об<I·
.u и худц IJO:ll'Ж.a1 отр, ;usmre
м1а1 на оо;16а q>t"Шy НS1.Р=·
АВТ8 .11 pea,щiurтa

В ??а па crwc?
)'Праз,tеса: ш А., U1111WВ nap
ml'llura QjlПl!t:Uашu 1111И4"А а
ПC.'11.'1'81nocr. ,а .u се 1W01t
ОТ,11000 11;,e:J 1931 ra;x, DJ
rато ое сьu? р бот ?та
пa;mr•

)l?t11ф NЛII0.108


