\..

големи ус11ех". Все

Години на борби и възход
( Продължение от

НАЧАЛОТО

сгр.)

I

то овладявапе нп ленинската гсо
рия 11 изучаването 11.1. революциu11нш1 OIIIIT 11.t ив ргинта 11а бол

шевикнте,

пи и социалистическата органи-

запия

в града

митър Захариев

Една пощен<ка картичка
огаавнашен град

Възкресявам сд1111
с бозад,киЯн11101. ханове н хааарми.
илощац,
U него трсиаг налъми. И се пъчат от всски
сини
жандарми.
знrtли
божин
като

-

по

ф11рм11

поглел, отхвръкналп връзка. смолиста брада,
( Като селски човек, бих добаоnп, че само орачът
в буренясала нива така заорава бразда!)
И допускам, че сетне стопове са скърцали и клуба,
слънчев лъч е пробивал листата на прашна асма.·.
На шампованв картичка гой ще напише стрсмителпо:
Люба.
(Рсвопюц1ю11ср11те също пишат 11сж1111 1111сма).
Но понеже полицията не иска да бъде наивна,
а ги следва навсякцдс с хитри 011и,
даже тяхната нежност с конспнратнвна
укрига зад ситния 11011срк, почти не лячн:
О Хасково има 10 тютюневи склада ...
{Днеска м11с.'111х за тебе през це111Н1 иси.]
Тук line.f\ll?C 6116.rieiicкня ужас на ада
(А т11 ме об11•1ай. Прощавай ми, Стъпвай до мен.)
Тук работят 1 500 душн,
11овrчето от конто деца и жени ...
(Любоnrа оглуша or кънтеж на ботуши,
изнемогва от глап. хра1111 кръв, 110 от нас не страни).
Димитров помрачнява и гарванов кн11ур отмята
завършил е вече писмото докрай,
ос гана му място за подпис н дата:
какъв цсн сме д11сск::а?

преврат II свирепия терор след Сеп
тсмврийското въстание хасковски
те кому1111ст111 эаецио с цялата
партия заналяваг своята революци
онна вяра
приемат курса на ЦК
на БКП за поцготовка на ново
въоръжено въстание. Действията
на окръжната чета „Хр11сто Ботев", оргпииаираиа през пролетта
на 1924 година в слинолсйсгвие

Иде11те

-

11eii1111-

земеделци в общата
11рот11в
фашнсткото
Ноnо11зrраде1111ят

Ок

ръжен

комитет 11а Оrеt1естое1111я
фронт през ioлtt 1944 r. успява
да сплоти ос1111к11 ант11фаш11стк11
снпн. Еднш1а и сплотена, нашата
партийна орrа1111зац11я поnеде непокорното борt1сско хасковско 1шсслею1е към решителен бой против монархо-фашнз:,?а и пр11 решаващата помощ на Съветската армия се с..?1я с неудържимия
устрем на оъста1щл11я български
народ, за да 11звоюоа 11а 9 cen
тсмврн 1944 год1111а свободата.
Настъпи нов истор11чсск11 етап в
разш1т11ето 11а Бъ.r1rария,
който
откри светл11те простори 11а соц1tал1tст11ческото строителство.
Израснала като авангардна си
па, калена n м11огоброй1111те бит.
ки с врага, Хасковската партнй
ш1 орrа1н1зац11я се оказа достой-

11

r., rогато

нздаоане

от

гр.

сОоршщн
?111

01111я1

JI

11

-

11ре?11111аuа11ето му

11

11ауч1111 OCIIO!НI.

11:1

Бузлуджанскнят кош·рсс даuа
тласък ш1 раэпростра11с1111ето на
идеи 1) Хасково nрсдJ?)ШО1 .?Р.,ед 1·1ро11)сс1шватn

СОЦ1tа ..•111ст1111еrrнтс

l

"

ltHTQ.i111ГC\
1,

мt)а·

lf.y11atl\<\T:J _,.се

деж.
).,
Достове!(
рява11с нас

Н\

11

1<

?

-

11

дружшшт

С<'

та.

у11ел11tшха,

.,а iцv10 u1,в 1:сс1ш tрад 11ма no
с11чк11 11р1шад?1ежат
e...1.IIJ, ,ю не
Благош1ренне
към партi1я
на снш1а·1<1 п онаганда II на ор1·а
alt...,.;!lblt, а 11,1 nартш1 r.i .. ? OCl!Oda
:--а

11

щтсъе

11111ха

работи

11ескн

ною1

от

?·

С.1111ве11,

към партнятu
орга1шзац1111

аскоnо

11

11."

·г.

I
дружннката и за
11а
боi11111н
чеС n)1oa11e

Све.'1.с1111н

пърuоrо

труда П .. µ011 май да·
Коста Прл11тов II соо11те с110·
"?""· .. Предн окQло 30 rо1щ1111
1111111е тaii
о 1892 r. 11а Първ11
хора от
май една група млад11
12-14 д}tШt се събрахме поотделно u Гьок-теnе nод старат,1 nър-

11раз111ш на

ва

вдсн.··

до какоа голяма

-

-

степен дон-

же1111сто с заuлпдяло учащата се
нн показва
протоl\ол
• :,.1.н1деж
х, 23 от I февруарн 1893 r. за нз

?

KJIIOчe1111

за COЦЩIЛIICTII·

у11еш11111

ческа дсiшост от хасковскоrо Vтокласно уч11л11ще . 111(ато взема

съnет нзr1редв11д, че
през изтеклата II текуща учебна
у1111телск11я

ме:,1,лу ?\11с1111ш1те от 1·op-

1·uд1111а

ндсн

ш1

н

11

11рuт111.юре1111пю.1

то толкова са завла-

HЯKOII от тях, щото CДIIII С1>
BЪfHIICIIO
сnо11те
са З[IIIIIMapllЛII
обяза11о('т11 като cct се вдаоали о

дели

оъn n11ъзка с тез11
11дс11, у1111телск11ят съвет решава
да IIJKЛIOЧII vче111щ11те r. Топчео
or Хасково, Ста,1110 Каднев от
Хасково, Хрнсто Шшшов от Казанлън
Н11кола l(o.rJ11eв от Чнр
пан."
Пµез 1893 r·. сnедещ,ята за соц11ал11ст11ческото двнженне и дей
ността на соцщ1.n11ст1111еската дру
ж1111ка са 110.обш11р1111. Допнскнте
чс?е11с

кi1111r11

11

до n. ,.Работ1111к11 11зпнзат пече от
нмето на местната соu11алдемократ11чсска дpyit.шi:t, а 11е от от·
де.11е11 соц11ат1ст.
Зi! 11ръ1 път БС.'JЛ в rраца ре
шава д:t nземс у11аст11е о законо
д:?тетште 11збщн1. проnеде11и 11рез
IOЛII !S93 г.
На Пърт?я конгрес на БРСДП
1894 r. не прнсъстRува

Хасково.

,Rснчко

делегатот

това навежда

соцналдемократа

чсска парт11йш1 орrа1111зац11я, коя
то заж,шяоа cвoit вътрсш11опарт11с11 ж1шот
провежда събра
11ш1. обсъж.J.а въпроси на ж11nо·
та II дейносттп ва ор1·аю1защ1ята,

-

ръкоnо.1.е11 орган (партн·
кочнтст), изслушва отчет от
тоя орган, взе??а реше1111я, 11PIIC·
:-,,13 1-юв11
ч.1rвоuе. 1Jъз.1ага нм за·
.а.а1111 11 првв.11111а под отrоuорност
11зб11ра

е11

за ll?11.1aщa11e на

BIIOC,

'1.-'lCIICKШI

?а 11ещнtстоi'11ю повсде1ше, за ite·
11з11ъ..111r1шс

задачи
С('ЖДа
11сскd

II

е.з.11а

11

възложените

11а

нр. Тя за1101ша
ПО·ус11лс11а

.з.а

11,1

пра·

ПOЛIITII

д.еiшост в rp:i,1a.

За на11.1.10 11а сонш.1.,•щст11ческо
то ;11111жс11,;е в града трябва да

счнта,,е основаването

-

11.1

първата

с0Lша.1.1с,1окрап111еска друж1111ка
n Хаскоuо
края на 1892 rодн
11а. Иъ1·1рек11 .11111сзта
на 11ъ.1110
11.11.сiщо II орrаш1зац110111ю
ед11111.:тно на t"ОU11а.1.1с?юкрат11чсското
.1.u11mc111tc в rра;щ, iJce пак е съ

ществувала с.111а ,1акар мало·
бройна
със с.,аба дсilност 11ар
т11й11а група, 11?1е11у11:.111а първова
11

11а.1110

со1111а:1.з.с,юкрат1111сска

Жl!IIKa

;J,0

1895

r .. а

rоц11а.,демокрзт11чсска

с.1ед TOI.la

група

--

д.Р\

до 8 11ос"ор11 1897 1·од1111а. Съща
та .".сf1стоуоала 11011 г11 nрсз ос1111.
кота щ,с?ю. д1ipit\a.1a е връзка с
Ue1пpa.1111rs1
ко,1111ет. пнася?,а с
с&о11 шюск11 о касата нn ЦК, у,1а
cтnyna.,a с n 11яко11 парт11i111и ко11
грес11 ( 1893 11 IS!l5 г.) с нраоата
на P"-'.10lllla на? r:11111a орпн111зац11я. проосжд.1.1а

с щ1ос11стш1,

110

:111п1ческа 11 друга работа в rpa·
.:ia.
р:1зщюстр?Н1ява.,1а с 11арт11i1·
1шл nr11·пi:11 орга11, с cдll?) д.\''1а
(ЪЩССТl\\'Rа.1,1 11 .1?·1kтnync1.,a КН·
то 11apr11iшa uрга1111Jс1ц?1я съг.,ас·
110 )'t'lot.aяra 11 ръст:? 11:1 соц11а.1·

;н?чокр:tт11чсскnто .'\U11жс1111с. Ня
ко11 от 11с.1оста 1ъu11 re II с.1абост11
те 11а ,1сстнат.1 rpy11a са таюша

TltllCKlt НОВ COЦll3ЛIICTltlleCКII rрад
с раэu11та 11ро1о111шпс11ост, с м1101·0

културни

) чеб1111 заведс1111я,

1111-

стнтут11 и красио11 ж11п11щ111t бпо
ко.вс. Образооашtсто, изкуството
11с11рс11
култу1щта 11 града са
къс11ат възход.
9собе11 подем n живота 11а nap
т11111шта
01}Гi11111З31.111Н
llaCM)IIII
1.1

слrд рсшсщ1ята

11а

11стор11чсск11я

нз ЦК

А11р11лск11 11ле11ум

11а

БКП

от 1956 година, който откри 1ш1рок простор за творчссю,те сили
11а
11арода. Хаскоnската парт11йорга1111зац1111 безрезервно пр11е
11стор11чсск11 решения 11 оло
Жlt DCll'IKII CIIЛ11 за тяхното 11рст11орява11е .u жttоота. В духа 1ia

работят
м,ржеrтвото на Jtе111111ск11тс
h.Омущ1ст11

11р1111-

на парт11с11 живот
11
сплотяват около себе с11 труд.е
щ11те се за по·голем11 дела във
ц111ш

11орм?1

11

области 11а COЦIШJJIICTll11CC
кото стро1пелстоо.
В год11нитс
след nле11ума в града се създадо
ха nредnрнятня от 11ай-11ооитс от
расл11 на промишлеността. Израс
наха маши11остронтелт1тс заводи

,OCflЧKH

„Млада

гвард11я11

и

11Христо

с?н?рненскн", Заводът за метало
режещи маш1ши1 МЗ "Род1ша11 11
др. Построена бе цнгарена фабр11ка 11Тракия11
гордост на тю
тюноработническо Хасково.
Наuште Rсестра11н11 усnехи са
прнмер за преобразуващата снла
на кому1шст1t?1еск11те 11де11 11 пра
вотата 11а партttйната политика.
Те са конкрете•1 израз на fianpe„
мъддъка на нашата страна
ростта на Априлската линия на

-

11

партията.
Днес нашата napт11iit1a органи·
зац11я решава нстор11t1еските за·
ла?ш на Десетия конгрес на nap
тнята. С с11ерг11чн11те общи усн.
пия на комун11сп1, сдружени зсмс
л.елщt, комсомолци и DCIIЧКJI трудещи се 11ис върв11м към още по?

OGHOBABAHETO НА ПАРТИИНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАДА
н 11а
се II

нялатз па1пш1. Прояв11тtте
развнnащн

се те11де1щшt на

yкprnoa11e на парт11ята като цяв страната се о·r1}азяват бла-

..10

гопр11ят110 11 о Хасково.
В края
113 1897 годнна под ВЛIIЯ!Шето ШI
тези тснде1щ11н за укрсп.ване 11а
nартнята н в съотnетствне с 1ю·

nоложе11ю1 В nарт11i11111я ус.
тав, 011ссе1111 от Четвърт11я партиен конгрес от юл11 1897 1·ощ111а, в
811

Хасконо се нзsършоа ед110 обедн
неш1е II с11лотява11е 11а сощ1алдс·
се постаt?я една no·
мокраr11те
здра{!_а орrш111з11раност в дейност
11

та

11:-,,1,

•!la 8 ноември 1897 r. не се
създаnа нещо съосем 1юео, а се
поставя 11ача?1ото на една по-орrа1111з11раш1, С1.IС'Тем11а II по-ус11?1с·
11а

11арт11i111а деi111ост.

Доказатс?1·

rтr.o за това е фактът, че 1·.1ав·
111пс лсяте:111, кm1то сега са no·
.'tожнлн основата на партнilната
орга1111зац11я,
са същите, конто
cpCIIНI\IC II IIO·pa110 6 друж1111ката
11
··руната. Новото II раз.111ч1юто
тук е 1ю-1·0.'1я?1ата орrа1111з11ра11ост
н сп.1оте110М' ,самоце11тра.111заu11·
лт? на 11арт11й1111тс ч.1с11опс", 110-го
.?ямата акт11u11ост в де1·11юстта на
парт11i111ата
орга1111зацня. конто
re rъз;1.ан:1т с акта на 8 ное)шрн

..

1897 r.
От11ача.10 парт1ti111ата орг:ш11за
ц1111 е ма.1оброi111а ( 14 душн). Те
t•:1

11рсд11м1ю

1111тс.111ге11п1.

---

учнте-

.111, с.1ужнтслн
11
за11аятч1111. n
11?1с11110: IIIIT('.111Гe!ITII
5, уч11тс·
.,11
З, ЧШIOПIIIIUII
1, просбо-

--

1111ССU
1111

1.

тър1·01щ11

-

занаятчш1

6,

2. работ1111к

-

дрсб
1 .

Пършпе OCIIOUOIIO.lOЖIIIЩII на
11арт11i111ата ор1·шшзаu11я n града

Днмо Т. Па.,е·
чен. ..111м11Т1,р Да,1я11оn , Иван
ЧаодароR, I !11а11 llнко.100. Коста
По.11поn. М11:\а11.1 Н1111св, Станко
Кръпеn. То;,.ю Ан.101100, Хрнсто
са Грнгор ПаскоR,

на ОК на БКП

секрlтаря

Откъс от студията на

Д. Атанасов-нанд. на историческите науки

дор Ар11аудоо, Тодор Мнхаiiлов,
1 lанко
Шннков, Захар11 Петроu.
Председател на ор1·а1111заш1ята е
Хрнстодор Ар11ауло•. а секретар
Д. Дамя11ов.
Jlеiнюстта на Хасковската нар
тнitна орrаш1заш1я в 11эча.1юто е
оrран1111е11а.

Тя

изразява

се

о

11ровежда11е пер1юд11чесю1 11а об
щ11 събра1111я за обсъждане ш1с?1а
окръж1111 на ЦI(, 11зс.пушва11е
11
отчета за деi111остта 11с1 1н1рт11i11111я
ком11тст, обсъждане въr?росите 110
разr1ростра11евнето на партнiшата
11реса 11 11е1!11ото отчитане, събир:ше на ч.1с11сю1 внос, ор1·а1111знра

nартнit1111те ч.·1е
носе II др. През второто тр11месеч11е на 1898 I'. ХЗСIЮВСКIIЯТ nap·
т11е11 ком11тст е пак едни от нait·
ком1пет11.
11артнйнн
редоо11111е
11р11ет11 са 11рсз тр11месеч11ето 1ю·
ш1 11.1e11oue, к:.?то се съб,,,юдаnа о
ор1·а1111зацш1та да нл11зат само 11з
11е

11росветата

11а

добро поведсннс хора
н 11? се л.011уща безразборно 11р11
емане. По същото време riap г111·1
на1 а орrа1111зац.1я разnнnа прос·
nст11а д?liност. 1<ато СЪЗ?1.<Нiа нар
п1i111а Сн16111ютска. 1·р11ж11 се за раз
IIIIТШIII II С

11ростра11ява11ето 11а 11apт11it1111 вест
11з:,а1111я,
111щ11 н друr11 r1ечат1111

честоуоа Гlърnн ма1·,. Б.,аrодарс·
1111е на тая усърдна дейност 11а
11арт11i1111?я ком11теr. в скоро вре·
ме

11арт11i111ата

оргаю1зац11я

за

ночва да пс11с.111 авторитет сред
тру:tещнте се в града.
1898 ,,. 11 парПрез 1897
11

п1it11ата

орrа1111зш111я

nат занаятчшпс

nреоблада-

с..1уж11те.111те.
а работ1111чсската к.•1nса е съвсем
II

с.1:?бо :шстъпе11а.
В t-ъст,11н1 на 11арт11й11ата ор1·а·
1111зш11111

за
КОС

11та

Пром11wлеt11{1't ко

про11зосдоха 11рез 1\евеn
11а таз11 година прqдукцf

n11

rто
146

neua.
зада•ш сега е

м111111011а

Гла1.111а

IICl О

11001

IШ 06Щ{'CTUelНIT3 11р0
ДIIТ('ЛIIOCT Ila
труда II l'IЪ
11зr1олзоа11е
1ш
11ро11зоодстос1111 мощ11ост11 11
11ооа1·а 11а широко coц\iamtc
ко ClJJ)COIIOПatlllC за ЬЪВ-'111'13

трудещи се за

11с11t1ки

ус11е111

IIЪЛflCIIHC IНI 1·ра11д11оз1111те n
11n11ерта1111я на Десет11я
па
конrрrс tt пр11ст11я от щ?rо
рt111сск11

хас.кооските
нсу,морно за

11n

.,в.

4,15 проц

щ1

пъл11е1111с.

11а

ПJ1енум

С

ра.011ява

11а

Лпр11лсю1я

11асрсщс11
5 811 OaQ

,-,ссс11111111

ГОДl/1/а

тези

до мнсълта, че дружината прсс·
тава да същ()ствуоа орrшшзаци·

uъпрекн че соцналнстнчес·
като двнже1111е е 11уснаJ10 дълбо
ю, коре1ш II продължаоа да с11
пробнnа път.
Осноо11ата
nр11ч11на
за
разстройстnо n редовете на до11жс·
1111ето е жсстокшtт пол11цеilсю1 те
рор по време 11а Стамболоn11я ре
0111ю,

ЖIIM.

След падането на Стамболоn11я
,·. о ,-pana е об·
paJynaнa па1>т11йна ГР}ПЗ, която
11сддържа nръзкн с UK II ч11сле1ю се разрастоа II печел11 nee пореж11м 11рез 1895

пече IIOBII
По·д.олу

CЪMIIШЛCIIIIЦII.

доннска

ц11т11ра11ата

образуването на 11арп1iшата оР·
га11111,щ11я ... Партнi111ата груна се
СЪСТОИ

ОТ

п11с1111кът.
се даnат

-

28 tfJJCHa

-

ПIIШС ДО·

Всяка събота

1.1е•1ср
ое11ер1111к11.

литсратур,111
Салснът. гд<''ГО те се дават.

611·

ва ПOCTOЯIIIIO 11зr1ъл11е11 от l'JOCCTII
тели. Тсзн nечrрш1к11 са eдiio
мnщ1ю средство за nропаганд11ра
не на сош1ал11ст11чесюпе 11ле11."
До1,?1за1·е.11ства за ор1·а1111зац11011
нота съществуnа1?е на групата с 11

поздравителната
предпървомаil
?ка тепt>грс:1\1а до редакцията на
неспшк „t..:ош1ал11ст·•. с която 113·
щ1гат пр11э1ш на борба на тр11те
осморки (осем часа труд, осем ча
са сън, осем часа почивка), нз·
пратева от 11мето на групата.
Според свrдеш1я на съвре.,1е1-1шщ11 соu?1алдсмокµа111ческltта rpv
ла. образувана след падането ;на
Стам6олов11я режш,11 npecтaiJaлa
да аъщестоуоа.
По от11етнте на постъпилата су
ма в цс11трал1?ата каса се устано

-

8 11ое,шо11

с,1111111а

в

к.1зсо? ?] 1?...,а1Sслпзn:1т пра..... ' ;;?t?,т?в?;????н;.? :?Р?с:?\?од:лс??

1111.1ro

т111fо)tърн..:.11:.r111

сnсдсння за ра:тш
11?1 женнето чрез обра
зува11с 11.1 1101
гру1111
дава JI.
Габровск11
о trcra cit пред Мсж
д;,11арод1111я С H11;1JIHCTIJIICCIOI работ111111сск11
>111 рее
о Щутrщ>д,
11уuт1ку11а:1
сз август 18!)3 r.
о·г,11,та тoil
„През 1891- Ц 2 г.

-

наш11те

соцналист1111еск11
11де11.
Групата про'lете к1111rата
"lilъpoн май" от Плеханов it ме11
таеше за премета, когато публнч
свонте
но
маннфестнра
ще

COЦШ'IЛIICTII

-

вестник"

зад l(азлъ-чешме, юrозаладно

раме

соu11ал11с111ческ11
сш1са1111я внасял11 сУ-

от Хасково.
На 20. V 11 (2 август) става го
л.?мо събитие о 11сторнята на ре·
DOЛIOЦIIOIIIIOTO до11же1111е 8 Бъ.лгз
рия
Бузлуджа11ск11ят конгрес.

11

о-к "Работнически

ба

на

ГШIIIJIIJJ.IIICTO

създuuа

принос

докумс11т

Бълrщ,ската
партия.

-

Проrра

tеомун11стн

то.9а блnгород110 сърсв

В

11нс се оцъхноnяnаме от
.:1сж11тел1111те свrтоuно 1tстор
1111е

ки победи на К.ПСС II Cl.ne
те 11арод11, конто през таз11
на ще честnуоат 50 r. от с

оането

съветската държа

11а

IОб11лейttото чсствува,нс на
1·0?11ш11ннЗта на Хасковската

тшша оµrа1111зац11я се 11рео
оъn онушнтсл1Jо пот1т1tчес
културно съб11тне з:t осичк11
юtсти и трудещ11 се от ••
град. Вер1111 на .псеnобежда

те

на марксизма-леш111

11де11

nреда1111

дружбата

о.ъс

xacKODCKltTC

ко
всичк

11а

съюз,

CiKIIЯ

('TII С 11ест 11зпъл11паат

ЦК на БКП ,,.,
таоя за nсестра?шото 11зраст
1ta
нашия
град и nоо11ша
на
матерналното II култур
благосъстоя1111е на трудещнт
дач11, ко11то

Мо11ол11т110

ед111нш

сппо

11

около Апр11лската лин"я на п
ята, мъдро рvкооодсна от
трапн11я ком1пет, въоръже11а
вш, кому111!ст11,1еск11 манифес
Програма:а на парт11ята, rpa
та rшртшша орrа1111зац11я
телно води трудещ'1те се or
ково в развитото соц11алис ,
ко общестnо
nред•tосп,ето

j

-

комуt111зма.

.11111снат

ра6от111щ11

от

TIOTIOIICRIITe 11редnр11ятш1 11 друп1
те фабр11ч1111 заведс1111я. Това no·

к:?зnа,

съ1цата

дt1·шостта на

11е

с наrоче 1а към работшщнте
11р11
за тяхното к асоосъз11аване
11е

11

в 11арт11йн11те редове.
П арп1f1ш.1та tор1·а1111з<щ11я е пре_днм
11л11ча.11с

,ю 1111тсш1ге1 тека II за11аятч1111ска
с 11реоб.rн1да аща r1рос11ет11те.11ска
дейност.
От протоко:штс на орга1111зац11я
та 1шс ?10,t<ахме да оnреде.1111:-,,1

реше1111я

II

поръче1111я.

От това ставс1 яс1ю. че napт11i1·
нита орга1111зац11я доста стриктно
се е придържала към реше1111я?
та II лшшята на Четвърт11я 11ар·
тнен ко111·рсс.
голя·
отде.11я
Орrан11защ1ята

л.еi111остта \t.

n1шма1111е за щюсветата на
свонтс ч?1е1юпе? 1<ато ор1·а1111з11ра

Парт11rшат? орга1111з:.щ11я редов-

общн

1·лзвш1те
11

Вrичкн въпроси се обсъждат
на общо napr11ii110 събра1111с, кое·
то се яuяnа ш1сш орган на ор1·а·
1111зац11я. Общото събра1111е нзраUотва п.r1ш1 на орга1111зац11ята, то
поС1'аnя задач1пе на 11арт11i11111я
ко?штет. изслушва отчет за същня. търси отговорност от отдел
ш,тс ч.11с1юnе за съдбата на nap·
т11itш1те

11асо1ш

раз1111т11ето

11а

но в края fta нсяко тр11месеч11с
11зслушва отчет от парт11i1н11я 1<0
ынтет за неrооата деi11юст II за
ф1111а11совото състоюше на орга1111
за1111нтн 11 11рнема 11:1а11 за ноnото
тр1в1ессt111е. Тя обсъжда д11еu111н1

рсл

11pe.JJ.CTOЯLLШTe

11а

11арт11i11111

ко111·рес11, 11з11раща де.1еrат11
ко111·1,??·11тс. азбра1111 на общо

на

съб
дс.1енап1 11а Пет11я кон·
,-рее през 1898 ,·. са 611.111: В.1а;н,м11р Даыя,юо II Хрнстодор А11
наудов, на Шест11я конгрес през
1899 r.
Гр. Пасков. на Ссдм11я
Днм. Даконгрес нрез 1аоо r.
pci1111e.

МЯ11013.

-

11а

-

Осм11н

ко111·рес

-

r1рез

мо

;1.11

?1ете1111я, изнасяне
nарт11i11111я к.1у6 11

в

на Оесе-

разпра·

нз парп1й1111те вест1111·
ц11. Партийната ор1·а1111заш1я откр11uа неде.11ю уч11-111ще за нзуча
nm1c ос11ов11те на соцш).1демокра·
стра11е1111е

тнческата програма. Парт11i111ата
ор1·а1111зацш1 отделя rо.1н1мо 01111·
)ta1111e 11с само на просветата на
сnонте чле11011е. а II за 11убл11ч11а
11ропаrа1ща на со1ща.111ст11чесюпе
иден 11рез устро,?ша11е на 11убл11ч
11н

сказкн, беседи

11

д11скусш1

11О

разл11чю1 1Jъ11рос11. Тези сказки 11
бссед11 допринасят твърде мfюго

за 11зд11га11е аnтор11тета 11а соцна
.111ст11чес1,:о го дв11же1111е, за спечел

В.,. Дамянов, на Деое
т11я 1ю11rрес нрез 1902 r.
Д. Да
мш1ов. По11т11 11;, всеки конгрес

оанс на с1??111ш.1е111щ11.
Оссбено MIIOl"O IJIIIIM31111C nap·
тнilната орга1111заш1я отде.,я за

парт11i1ш1та

разпростра11е1111е на парт11i11111я ne
вест1шк'\
ч:?т
.. Работ1111ческ11
,.Чсрпе11 11ароде11 ка.1ендар11 11 др.
Въз.1ожс1111 са сnещ1а.11ш поръче·

1901

1'.

орга1111зац11я

даnа.,а

за .1111111ята, която да
държат де.,егат11те на конгреса. а
(\'IСЛ. топа 11зс.11у1111.1а.'1а 1.шнмате.,
110 11 отчета на де.1с1·ат11те за тях
11ата 11 11а конгрес:? деit11ост. 1 lз
н.11ю11е1111е се прап11 само с .1е.1ега
1900
тнте 11а Сед,111я ко11грсс
r., като се прелоста11я с1юGо,1ата
110ръч?1111я

-

да 11зе?1ат так91,а ста?юш1111е. ка?-:
nото те смег11ат за 11раь11.1110.

-

1111я

88

социалистичесното движение

образувания фонд за

n

конгрес започна 1ю-в11сок
развнтвсто 11а соцнал11ст11чсското дu11же1111с
етапът на ор

(21 11ое"вр11 нов
ст11.1} 1897 r. с обс:шшшансто на
същестнуващ1пс ;:i.vroraua соц11ал
Л.CMOKJ)HTIIЧCCKII групн 1) града се

11

от Хасково за пръв път да праз
нуваме Първи май н м:аннфестн-

t.: TOJII
С'Тап 1.1

Ila

м1>акобсс11с.

Пъронтс сuеде1111я за со1111апис·
тн о Хасково се срещат за 1890

Хасково разпространяват
11етат 11а Ф1>011тооата т1шtя

...

11

стъпни на

Първи

пр11ем

аой11ици

На сн11мката:

м?ii.

една пощенска картичка, пълна с любов към
1-.01по наричаме б ьлгарски трудов народ>

сърде11с11

фро11та.

112.

Съветска-

даде своя
строи1елството tta 110011я ж11вnт.
Под 11ett110 ръкооодство Хаскоnо се 11рсв1Jр11а в не·
на за прнзоа1111ето да

1

1

сред 011сзн, които .ооюват в
OKOIIIITC

11а

11

работ1111чt:ската

на

к.1Jаса 11ам11рат
11

коl't1уш1ст11
нм
борба

11а Втората сос
война гра1,ската napтиiitta
организация
разгръща
масово
всс}щродно донже1111е о защита
11а м"ра,
свободата я r?езав11с11мостта 11а наш:?та страна, за
дружба II Rзанмопомощ със Съветскня съюз. Сък1ювеш1те си
братсюt 11увстnа към 11арощпе на
СССР трудещ,пе се о Хаскоnо
изразяват с образу.uането на бъл
rаро-с1,ветско дружество, което се

на БЗ не, са героичстраница от миоголетните бор

pe-

тe съкруш11тсл11н удар11 над хит.r1ер11сткнте пълч11ща акт11виз11рат

В 11аuе11ер11сто

ЛС',ВНЦС)Та

11а

Пр116J111жа.uа11ето

та арм11J1 към Българ11я

хитлеристките

II

KOMCOMOЛCKIITC

11

ство.

то1111а

11

-

А ние стоим пред квадратното късче хартия
Ще напишем ли някога в своя живот

нархо-фашнзма
окупатор 11.

С

осрtште 11арод1111
Раitков, Тодорка

J\llltll Пl)IШЖдаха 110011 CIIЛII, зас11л 11а111е се боii1111ят дух 1ш наро
да II укрспnаше създалото се комун11ст1111еско-зсмеделско
ед.1111-

да станат боев авангард 11а работш1•1ески t-а
1шu.111я
класа
н
краА в тежката борба против мо

В борбата срещу Девегоюнскнв

С

п.1рт11ii1111тс

парт11я хас-

бе CII BCIIЧIOI nрогрес1101111 CIIЛII

път.

11

се

посочс11а от Гсорг11 Д11митрО1J на
Ссдм11я ко11rрес на Комш1тср11а.
Те ус11яха да обед11нят около се„

трудещите се от града
телствуват своята безгранична
любов към съветския народ и сво
ята готовност да следват неговия

дух

бо1>6а

IICIH'811Н1Ta

Пау1101ш, Къ11чо Иuа,100 11 м11оrо
друr11. Сле-д жестою, ш1к1нtз1щ1t11
113 7 OKTOMIJPII 1943 год1111а кpaii
,·рада фаш11с.тю1те пала•ш разстрст1ха Д11м11тър l(ансв 11 Те11•10 Хубс11Оu. С;1ед псек11 r1ровал 11

11

засвиде-

Иван

с1111овс

врата на 19 май 1934 годнна
убедено осъщестnяваха J1111шята,

ние от Повплжиего. С оказаната
помощ в 11ар11 и зър11е1111 храни

or11e11

1а

п1с1ю с

акции за събиране на помощи за
пострадалото 01' сушата населс-

търговски с разсипано слънцето бляскаво,
вечер с1111р11 оркестър о новата аятпа градина ...
Този град се нарича Хасково
време: 1907 година.
И върви Днмитров, а по пътя му сенки отскачат:
И

пp:ira заr1111аха

кому1111ст11 се свързаха
11арод1111тс маси СJ1ед npe

ковските

11

0

IШ 11.ll) l'ЩIT.t,

рсНОJ1юц,10111111

nролетар11ат.
Заед110 с цялата

тср11то1шята

1щ

слом11ха ренопюц110111mя

11с

доGродсте,'1?,. Няколко rодш111 покъс1ю към дружсстоото 11а РМС
( 1932 r.) се 11згражда 11 11ъроата
1t
най·м1101·0Gрой1ш детска rруна
n страната, н коs1то се учат на ко
му1111эъм
децата на хаскоосю,я

иопулярност
размах
сред труцешитс се цсбивпт оргамасови
1111зщн1111пс от партията
С11лс11

от Хасково

Uтората

11есс 11а 1шрт113а11ското дщ1же1111е,

те се II мл.щежта. На 16 сс1пемn1ш 1927 ,._ се образуоа 11ъ1)nото
дружество на РМС, .u 111111то рсд1щ11
мJrадсжта
въз1111гаш11.11с
в

Ila

Лраклиео. Тсжк11тс уда
фашнстката власт 11а-

Иоа11
ри, ко11то

эш,0?111ал11я ре
uOJ110Lt11011c11
подем н жестоката
фаш11стка д11ктатура 1ш1Jт11ята съ
зда?1;1 шщ,оюt uр1)зк11 с трудещи

политика 11с1 болшевишка
та партия има женската сециалпе
мократичсска група, която се р ъко1:од11 от Л11а J\\aiiмy11кoua
справсллипо наречена българска
Възта
Розп
JI юкссмбург.
принпипи,
лепинскигс
111н1с;1а
Хасковската партийна организацип съчетава 11раош1110 легалната
с нелегалната форма на борба.
През ноемпрн 1919 г. тя ръковод11 ус11с1111ю голпмпти попоиоработиичсска ст::1.111ш, а елин месец
110-нъс110 е ипчеяо 11а стачката на
транспортните работници в града.

1940 год111щ.

ДIIII

uoiiнa

1.111р

условиптв на

В

10.rrн

на окр1,га беше създаде11 щаб на
седма uъста111111сска оnсрат11н11а
зо11.1, като о с1,.1що10 време акт110
Ito деiiстuунашс 11арт1tза11ск11ят
отряд „деен Златаров'' с кома11-

член 11а Це11
комисия, Жеко
Стратиев, Димного други.

11

5

11а

cypO(lltTe

(3

-

Ж('\IСКа
Димитров. ·ЛТа11ас

111ка н

Николов

с11етоu11.1

тралната

11

-

Ива11

даде хасковското реuолюц11011110
движение IIO врсмето па ЖССТОКШI
фашистки терор, установен след
1925 година. В борбата срещу на
сгьпващия фашизъм загинаха То
?1ле11 11а 8ое1111а
дор Атанасов
та комисия 11р11 ЦК на БКП,
Ана ма?iму111шоа

рсволюшюницлъхиовяват
зираг трудсщиге се от Хаскооо.
За1101ша бърз процес 11а болшеви
аация. Особена ак гпвна пейност
за разнространенве 11а новата так
1taJI

у1111сдя1ш

-

Победата на руския пролетари
ат II исгорнческигс програмни ре
шсии« на 11 ьрвин ко111 рее 11а I ре
1111тcp1ta[t110.
тия комунистически

Първите социалистически rpy-

11а 11аш11я народ срещу фашиз
ма II капитааиэма. Скъ1111 жертви

Uн

),?

rаря соц11ал11с111,1ескот?'
оа1111е за прсдсро11110
1ш шестата пет11.1етка.
Зал
това с пре11зnът1е111,ет 11а

на чденоое на парт11i11111я ко
д;.1 бъдат настоятс.111 11 .1.0

орган
,.Работн11чесю1 оестннк''.
l(ато последица от тез11 1·р11ж11
дойде ш11рокото разпростране1111е
на партнilшш печат в Хасково.
а n.:-111я1111сто на соц11а.11нсr11t1еско·
то л.в11же1111е започва да расте.

Трябnа да

отбележн, че nap·

не е 11з110.'I·
зuа.11а докраi't ос11чю1те възможно

стн за разuшряоане 11а своето nли
янне като ма1шфестацшпе, рабат
1111чсск11те събрания по предпрня
тня, орга1111з11ране на работшщ11те. рък0Rоде11е на тяхната борба
11
11р. Таз11 затоореност 11а nap·
т11i111ата орга1111зац11я се налагаше
no обектнвнн
до го.r?яма степен
nрнчшш. В тоя момент беше не·
обходнмо пре.дн вс11t1ко вътрешно
затягане на партията II едва ка·
то бъде решена тазн задача, мо
жеше да се 11з.r1езе на откр11то по11

.111т11ческо 11011р11ще.

месещ, ку.,тур1юзабаn1ю-уоесел11те.1
ната работа на nарт11itната орrа-

През

з11м1111те

11росеет11ата

11

още повече се уснлnа.
стнrа дотам, 11с през я11у·
арн 1900 r. б11,1а отложена проек
т11Dа11ата окръжна сбнрка, пора·
1111зац11я

Даже

се

n.il ТОШI, че ком11те'Г'ЬТ 611л зает
с под1·отоnката 11а оеt1ср1111ката.
През декемврн 1901 r. 110 реше·
нне 11а 11арт11iшата орга1шзаu11я
се осноонва работ1111ческо 1111та.,11·
ще, което заво1ша да разо11nа про
свет11а II ку;1турна леilност. I-la
първо нрсме то е с11абле110 с к1111
r11 от част1111те б116.111отею1 на nap
т11i11111те ч.,енове 11 11рез подn11ска
1а с ьб11ра11е средства за эакупу13а11с Ila HOIJII КIIIIГII, Ч11та..111щето
се 1юмещаоа в парт11i11111я к„1уб 11

ра:шнnа

ус11.1с11а

П npт11it11aтa

дсfшост.

орrа1111заu11я

дър·

строго за мора?111ата ч11стота
на сво11те 11.1е11овс 11 не лопуща n
редовете с11 011етне1111 .11ща. Хас·
кооската орга1111зац11я 11с приема
ж11

безразборно членове?. onacяnaitю1

м11тст

се

да

ПJICIIIЩII на парт11i11111те вест111щ1t.

nc

хора.

Освен това осею1 ч.,ен Ciнna за-

та1111.

дъ.1же11 .аа се rp11>1a1 за 11аi1-ш11ро
ко разпростра11е1111с 11а парт11i11111я

се

п11"'111ата орrа1111з.ац11я

11с

в.1язат n 11ей1111те редо·
KOIITO IIC С3 добре 1131111·

Пnрт11i111ата

орга1111зац11я

2 от Уетаnа 11а
11арт11ята, 1:оПто r.,:1c11: .. Към пар

строго сrн1звn

тш1та

не

11.1.

може да прннаддеmн

т
DI

"'

nява,

че парт11й11ата
група
1895 r. ДО I IOЛII 1896 r. редо
от1111та чле11скш1 сн u11oc, к
показва, че тя орrа1111защю1ш
същестоуоала
II
пршrадлсж

а1

е,
ъ·

кы,

БРСДП II е дейстRуn
под ръкооодсrnото на UK. Т
rютuърждаnа II от rюздра
се
пър11омаi1ска тс?,сгр,
!Iii GCCTIIIIK „
ц11ал11ст", 11зnрате11а от нмето

Тt"Л11ата

редшщш1та

ДО

групата.
Обаче

от I IOЛII 1896 г
юлн 1897 r. групата 11? се· о
та n не11трал11атil касц, 'което
наоеж;tа към мисълта, 11с тя

в:

1

11

се 1IIIC.'111 opГilllllЗЯНIIOIIIIO l(Ъ?I
шн1 се 1111с„ш, 1ю с 11средоп11,

м

от111па11е ра ч.11е11rк11я
с111в11qс.

Ii
т
т

nа?1;??;н??1110

1?6 '7.u?o
r. с същестnуоапа орга
IIЛH

110

ita

1111с

IIIIUIO IIC е

11е,

спре

ci1;;11

д

11J

11за1щ
СЪСТ

?

разпространени

11,а

соц11ал11сг11че<.·1ш10

З.?

11звсст1111

1\1·11;1tен

пернод11 то може
след топ« рт11ов9

за, лъхне, 110
разгаря с още 110-гол1?1.\а с11.
Няколко месена преди оснОnа
11е10

на

11:1рт11i111ата

(JTIIOBO се

срrщат

ор?а1111за
соеде1111я за

щС'сто.уnансrо на групата. Т
е
r-pnoмaiic1-:aтa
поздрав11те
те.1еграма до UK. нзпратена
нмето на Хасковската аоцн?д...
:110крат11чесt<Н дружина. Освен
I·;! rолнма rrv11a соц11а.1111ст11 n
сят 11ар11111111 по:-,,1ощ11 н rюдкре
11

на г.ес11н:1< "Coui1a.'111cт",
Към края на 1897 r. ,;_ощ,а.111

тнческото до11же1111е
ua до етап, когато

1·рада

n

се

11

създав

11еобходим11тс услоо11я за пре
соц11ап11ст11ческа
стоа11ето
11а
груr1а u r1арт11fша орга1111зац11я

А. СТОЯНОВ
ТОН, КОЙТО е 11р11С1"Ы111,1 гrубо П?
грамат<:1 ш1 партията 11л1 с нзu-?

някое безчестно .vйсто11ё·
артнйната орга1111зацi1я ПР!
вежда 11естоуnа11е 11а f\сжду11'
родния де11 11<1 труда, ое10 11
ползва, за да 11зраз11 п дкре11:1т
с11 кы, борбнте на трудещнте
от nс1111к11 стра1111 11 д,1 dъзпнrа
своите ч.1е11оuе II съм11шлс111щ11
'hyx на международна работ1111•1е
ска со.1111дар11ост.
На общо парп1i1110 събрюше 11
15 аnрнл 1898 ,-. се обс1,жr1а 11ре
стоящото •1естпува11е 11а Първ
мait. Решаnа се на Първн ?1.1
11111.11

Г1

да се 11зраз11 rо.111дар11ост с рабо
1111u11те от 8{'1JIIKII стр31111JК3ТО б
партш
де 11J11рате11а те.1егра?1а
1111я орган
11
,l 1арод·1, а t•ъш.
така uечерта да се сuнкаr парти

-

j

..

1111тс ,,.,еноuс о са ..,011а
ння к.,уб, за да nразнув

,?

нарпш
засдн

Първ11 маi1 се (1ровсж..1..с: с rо.,я,1
червен
маю1фест,11111я 11з rpa'дtt
зна"е, музнка II хор. В ма1111фе
таш1ята участвуват 11яко.,ко er(
т1ш душ11. Чувствува се, 11с мсr
дународният ден на труда вс•1
се на.,аrа В COЦll3."JJICTIIЧCt"KIITC I
работ1111•1еск11 сред11. Парт11я1а
11реодо.1я:1а r1ър1ю11ача.1t1ата 60

зън 11 11еумс1111с да 11з.111з? прс
трvдовнте хора II rн 111,дс ш
.шш11фесташ1я, r1рсодо.1я.1 с сп:
страха от е афСКII
11е1111етu
прнсмех II закачк11, сме.1q раз11я
11

черuе11ото 11ърuомаi1ско з11ам
nод11 )1а1111фестацш1та с ?1у шк
гра;t:
11 хора. Ма1111фест11раi11<1/ 11з
о
111есто11ето бнва посрснu?ато
ш,
11

ко1111а потщня, която фt зanon
два да се разпръсват. :Вао'})р.111
се осrьр спор, Стра?р11тс
11

няко.1ко пъти безус11ешНо спаh?·
uат множеството, ,а да ?d раз11р1i
с11ат. J\\а1111фсстац11яrа /спн а до
11ар г11i11111я к.1уб. къ:1с..Ь бrша npo
11з11ссе11а първомаr1ск.1 реч.,, 11 .10
те стра1111 са nъзUyдe11it и
IIC 11збухnnт СТ'Ъ.'1ЮIОПС110Я.

Подобнн честоуnа1111я
о другн cc.,:i

1;Сi1iдат

11

с.111

с4 11ро·
1а

uкръ

ra.

2

(

L

-------?-

/

В защита и подкрепа на съветската стран

По примера на Октомври
Хасковската партийна организация
no ленински път

I

I

Вдъхиовевв от ицснте на Великия октомври, през декември 1917
r . нэмъчени от продължителната
еойне, трудещите се от Хасково
се вдигат на протестна акция сре
щу грабителската война. за мир
н хляб.

1·01 ВЛ

Идеите на първата социалисти-

леска революция влигат на бунт
от фронта. Моб11пи11 вовнипите

лнраните чяепове па партията от
окръга като Толор Атанасов, Ата
нас Стратиев от Хасково, Петко
Русев от Харманли, л-р Теню Сто

ялов от Меричлери. Добри Тсопс
Кон
шев от Любимец. Стефан
сгаптинов от Харманли 11 стотици
други с жар и енергия разнасят

освобод11тет111тс 1ще11 на револю-

правда 111
и партийната
окопите на фронта.
Телеграмата от ноември 1919 r.
до о "Работнически вестник", иэпратена от общото събрание 11.1.
стачници н други ребот11111ш от
Хас,шво в чест 11а руската рево·
и
.,юцня. с колто лозцравяnат
в
11эявяnат rотоn110ст за борба

цията

съветската страна. ни
пок:?зnа. че делото па съостсю1я
народ е б.111зко II ск,,по до сър11а

110:?.1шспп на

та на трудещ11rе се.

Народните масн от 01<ръrа научават ч1>сз партията за зaronopa
нп и?шсрналнст?tте с бъ.1гарскат?
liуржоизня против Съnетсна Рус;,я. 1а 11зпращансто без энаннс
то на народ.а оръжие на руските
Първомаiiск?1

м11т1111r

щ11траревопюцио11ер11. На орга1111
,нrаната акция от ЦI( от 27 ::io
30 юли 1919 r за борба лропт u контрареn/пюционната полипша на правитепството се отзова
лат работ11иц11те и трудещ11те се
сслянн от Хасковск11 01<ръг. Въпреки терора на прав11тс.чството.

през 1923 r.

в Хасково

Гпасове

Старите комунисти
На

за

др. Д11мо Дичев

?артийните

Cera откривам пътя ви, живота 011 огкривам
като звезда в огромвол о небе на прояетта,
като хайдушко кпаловче край избуява нива
н като дръзка мълния, разтърсила света.

Пристъпват по жаравата на дните
арестите, присъдите са нашата съдба.
АлJ дори ватворитс от Хасково до Шумен
не спряха непокорната, жестоката борба.

ганизация са rо.r1ем1пе

става дъл: свещен.

навред аотреб "
Д ългът да бъдеш гражданин, да сиII меч.
като вода 11 1.1осче хпяб, като криле
Дъ.'JГЪТ да бъдеш винаги на шеметния гребен

Ае„

винаги да rпедаш надалеч. ..
Дъпruт велик 11 вярата са нашето наследство
от вас ,от комуииствте с обветрени лица,
премннаяи през яагери, през ужаси и бедствие
11

-

пламенни, мъжествени сърца.

И ние идваие след вас с едничка мисъл само-.
бъдем силни като вас

Де\

като nae добри.
n като вас под знамето чсрвено 11 голямо
до сетния си дъх да сме,
11 да 1111 обrори
с тревогата си времето,
11 триж да се рааяисти
дървото на живота пи щастлив II вечно мпад ..•
Да бъде вечна славата ви, стари комунисти,
опора, мъдрост II съдба на бъдещия свят!
11

DHTlll'TO 1,:1 рабоп1h·.еското
дон
жс1111е. n ця..
cr:,·1 като np(l:i.tep

на

,

по1 °' ,: r.am,
народи
11
001 ат опнт 1з t\ >муниrтнческн
те nартш1, в тоuа
ч11с.10
1};
БРСД!J (1. с.)
fjолшсвнзац11ят:1 на партията
С C...t,J!II
ГJН•Г.1...!if\И1СЛСН
процес
на прео.10.1ява11е ва някои тясно
соцш1.111ст11чссю1 не.1.остатъцн за
·,. ов..1адява11е основите на лепни
,.,;,зта стратсr11я н тактнна на npo
пет3рската рево.1кщ11я. Toil пре,111
ос1111юt

11

на през 11яко„1hо степа II завърш
1)а нъм 1939 г., когато партията

нзрасна

се утвър;щ нато
nap
711Я ОТ 11011 ?CIIIIJICКII TJIП.
За 11ача.1u на 6олшев11зац11ята
н., LРСДП (I. с.) се с'111та реш11
IC.lHO OPllCIIГllfHШC 113 тесните со
ц11а.111ст11 КЪ:\1 ..r"lешш 11 бо.1шеш1
11

hlпe. nъзпр11с\lа11ето на лозунг•?
, .. 1,:, Окто?1rj'а(1скзтз рево.,юцня.
r1-111зз11сто II о Третия ко:\1v1111стн1•<·'fШ

1111-:-epн,1u11c11a..'J

Приема
нето на Прогр:н.шата ,1ск.1арац11л
от Пърnня ко11rрсс 1919 r
II

Хасковската rраз.ска органи·
1;:u11я
с възс-таноnяоансто
сн
С."?.1 Крйя на Първата светов11з
rю1111з. уоере110 тръгна
по пътя
па своята Gо.1шеuнзац11я. Още със

ДИМОВ

еъздаnа11ето св

тясносоцш1.1нстн

11сската орга1111эаu11я о града ооде
u1r 11епрю111р11>1а борба срещу бур

4

ihоазията и реформп,;:-ите
?шогоброi111ата

о

тще

1ш1рокосо

:ыалиствческа организация. Като
организация със здрава съзпа
тс.;1на
днсщшлина, нзискоашс
ПЪЛIIО ПOд'IIIIICIIJIC на ЛIILJHHЯ ЖII
о<н, т1111111тс ннтересн, личната

членовете с11 в служба
на народа II борбата за неrовото
освсбож.1.сю1с. През тоэн период
ш.рт11ятз эасrан..1 начело на ра1
роет1,зщ11те се борои ва работни
цнте за осемчасов работен ден,
с<щ.11ал110 зако11одате..1стоо, подо6
ряuы1с на трудовите услошsя. По
,1реме нз. Балканската, Междусъ
юз1шчсС.1{ЗТа н Първата световна
война Хасковската тяс11осоц11ал11·
сти11еска орrашrзаu11я
орга1шз1111а всенароден отпор срещу завое
no.'iИ на

шовшшстнческа пот,
тш? а на 61 .?гарската буржоаз11я.
..
Не1ш1пс чде1юос
продължават
era?·, а зейност на. фронта сред.
r:"!1 ...·.1,1..1та и

селяните

"

във
доосждат

работннцнтс

UOilllllUIIOI ШI-ШСЛlf. Те
'""IС!10Uод11те.111нте 11.1.сн на

та октомвриi1ска

Вс.111ка

соцна.:?нстичсска

революция 11 .,озунrитс JJa партня
та до съэ11а1шето на пойннцнте. С
тези 1це11 заживяват много ноiш11

от Хас1юnск11 окр1,г, 1ю1:то не
1юсрсдствс110 с..1с.1 воi111ат,1 остъп

1111

редове.
февруари

о:,:т о ней1111тс

Още през
1917 г
женската
социа.1де?1ократнч:сrка
група n града, ноята. съществуn:?
11еnрекъс11ато през воr111ат:1. нач?,о
с Лна Маiшункова прнветствуnа
6уржо:1з110-лсмонра rнчнат8
peno
люция u Русия. В('.,11чаnатl!: бор
на р\·?·1щи

пµо.,етарнnт през
ntcroмopн с. 1·., съз.1.аnането на
11r
кп,,:.1:пстнчесю1 1111тер11ацно
на., (?.tapr 1а:9 r.) с.,е.? nоrшата

(, 1

полнтнчсски
дn rюрш:..ас вс1111кн
партш1. конто смятат чрез Вран1·с.чооата арыня да 11зоър111ат пре·

rрадс ".?т:1
.1е11:н:тn

r .;рт11i111а

органнзrщня
о?ште протести на насе
ч,ешу r.,a?a, ъшэсрнята,

n··.,:11111 б?

Da се дост11гие

Тпябва

1m

от кому1111стн11есюпе

Нl\11ССЮ1ТС

и раб()т

партии.

на
Изпълняnай101 реше1111ята
Ц!( на БКП. орrан11зац1111те II rpy

бездушието па буржо
азната власт к ьм неговото бедс1·
зыы t?.1т,??ч1,1.1но положение. Ло
сn1шу.-1; ·.-а Ji

нтс на парт11ята да се ам1шс
тнра r. сн.:1,;?(;1111те за противовоен
-?)

н«

111

да се върнат заложнн
щ•:н1баnно да се освобо,:?ят

..:?.rнво?.:т,

ц11·1с

1•

ссъ:11:111:тс• народни nрел.ставителн
Г . .[l:1>111c·pon, К. Ц11пора11ов II Т.
Jlука11он II за защита на м.:1адатn

съветска държава, срещат осена
µ\>1010 с1,11увстоие и подкрепа.
Реше1111ята на Двадесет н оторн
ко111·ре,· на БРСДП (т. с.), кoit
то ?е превръща в П1,ро11 ко11rрес
:ia ЬКП (т. с.), е 11аii-ярък израз
на 11рсмю!о:tва11ето па nартнятп
no.:t з!,ансто на лешшпзма. В
11р11стата програмна
дек.11арац11я
1.с запнсnат за първи
път ?1е111ш?
·

t.:втс .11.озунrн за nъорЪЖ(:НО въ,е

Т<•Ниt•,

за 1иктатурата

н:1

про.11с

тnршпа оъв формата на съnетс?са
в.11:tст В вея са разр1ботс1т npo
гr;н.;шпс, орrавпзацношште 11 так
1111ссы1 задачи на партията n 110
U?)T3
PCBO.'IIOЦIIOIIHa обстановка
Iit·.1rraтн от Хаскоаската oor-1111?
з.1цi1я са Георrн Йорданов, Жеко
l111!.штроо, Асен Вгпцароn.
Р1·н;,е11ш1та
на Пърnия

кон
1
р:е в i.iO!tytuenяnaт ?tествата nзр
?,11:1!ra орг::н:пзnцня и ак-rиn?1знрат
1 с-11!1ат?
лснност. Henocpe.J.rтneнo
r:.r:t U"IIГP('C'a тя провежда ro.,я?..i:
?:111и11г -1а ноn11я курс в разт?тне
те. ш1 ПЗj17пята и

насоката на рс

r-,::,(1to1:(J111Joтo лвиженне.
llpc, тоз11 ne9110::i парт11ятз по
."<:1111нrкн ри,бнра, че само с ре
rолю1шо11а борба може да се съ

Со?н 6:,?ржоаз11ата днкт:.тура и ус
:1с?т10 дз с:е води борба срещv
нс1:1аtте контрарсволюu11011нн дсй
CTD!IЯ.
Л<>

Пърмтз светоnпа

ооА,;а тя

v.зползу8? нэкл1очите.пно леrапнн
те фор,?н нз кпасова"Ра борба, про

стг?адаш1я.

Ero. cera настъпват пра9
през които ние no тра
1н1n ще сн прэво:rям 1,як,011
"rvrн удово:rстn11•. Да Re :s
r,аnяме, че n същото това в
,,.. нашите братя о Русия
мат хляб на тоаnезата сн.
се пнш11м от малкото уд.оооа
nия. ноиrо пс.Р nще cit nозм
nаме, 11 All AIAtM И pytK
гладуващи.
Жеко ДИМИТРО!I
В?н .• Фaбt11tt1<'1t работник",
rод.. VI. бр. З ОТ II IIIIJIPII
1922 год.
1ш.

n града II окръrа разrръщат

стаме1111е с приход. за r.чаду
те о Съnетска Русия. След.
пред.
11а Асен Вапцаров се

трудеuште

се.

да

се

убеждаnа народът да под,

лнесата „Марат".

"репн бедстоуnащото
населен11е
о Поволжнето не
nре.:,.ставляnа
трудност 1а парт11йн11те н комсоn.1сю1 деАц11, тъй като паш11яr на
po.rt нстюrа е 11з1111тn:-?л братс1ш
чувства J<Ъм своята осообод.11тел

-

Акu11ята лр1шоб11ва ш11рок
11•mяр1юст и сред трудещи

о окръга.
М.1а:1ежкото дружество в

<·еля1111

ково също устроiiва

пр

475 лева. пуща подписка, чр
flTO за много кратко време
б1шат 520 лева.

Рус11я.

В резу.11тат на цялата таз
.,яма дейност до 24 май 1922

Хасковски 01<ръr б1шат съб
90 308,30 .лсоа. 18 361 кr пще11
495 l<r nар11ва, бельо, детск11

,и

II

др

Така труленщте се работи
1111
селr.1-111 11 nnorpecнnнaтa
rсн1111я u Хасковсю1 окръг
своя скDш,1е11 дш1 лодпомоr

Тютю11оработшlt1еската
сскцня
nожсртвуш1 десет х11ля;щ ?1ena от

подкрепа на съвет
хора.
На 20 окто,шрн 1921 го111111а се
усгроiша 11арт111"111а среща, 1ш коя
10 са събра1111 2 200 .,ena.
с1;он фонд за

С'IШТС

111111 ПO-J..""-\"IIO. II? 22 OICTOM
орrа1111зацш1та nо;хrотвя пред

<·топанстnо.

Двс1
,11

nечер1111

с?11а от които получава

11руг11 пред:?.1ет11.

11

отплатнмt"

своята кооперация изпрати
noa парахоца хра1ш II np
Щ)едметн. Но те, конто са на
близко до руския наро11. 11
разстояшtе, и по мис-ъ.'1, sr
11увства, те, ко11то са свърза
с rоя оел11к 11ар0д с 11стори
ски факти II събития, •tуват
n.111тс и сrенаш,ята му, те
ще ro оставят сам е неrов

твърде надалеч.

широка дейност сред

се

11уваrел11ост. Те събраха по
11е от ед1111 мнлио11 лева 11 •1

щи чак до новата реколтасамнrе
до тorana, до когато

1<11,е

011

Бълrарск11rе работ111щи А
га r1рояонха небивала nоже

работ1111ц11rе от вс11чки
страш1 .а.а Пl}."Одължат съб11оа·
нею 11 11зпращането на помо·

- -

.. Б

11

ме е да

тяхщ)110 cJ1a

11

кажат:

от целия свят. c111ra1 По
глад??ата ст11хn•. 1
JJ 11:<ме
п1

През октоморн 1921 година ca;\IO за лnа л.сна n Хасково са съб·
рш111 iЗ 000 лева II парн.
около
1110 ю· жнrо. 20 броя лрехн

ПАРТИЯТА И ДРУГИТЕ
ОРГ АНИ3АЦИИ
•

През мaii 1920 rод1111а о Хаском се провежда око.111iiска ко
фере11ц1ш, на нn111() се поставя задача да ое ,образуват н.омунист
ческн групи 11Jн1 ядра във вс11чю1 села на околията 11 да з:шоч
селяшш
щ>0свет11а
II
орrан11зац?1011на дeiit1ocт сред жсш1rе

-

L

П,1сз „червена,:, сш,дика.,на седмнца" (1921 r.J •
са opru1111з11pat111 пубJшчшt събрания. Заn11соат се нов11

[I по,?ощ

пращат

хляб на работниците, чиновницнте II беn1111 граждани (на богати
re да се продава по 7 лева, а 11а
останалите
по 4 лева). В лруго заседание те настояват ва се
освободят от данък занятие бед ·
1111те гражпапи с доход до 30 ле-

НАЧАЛО НА 50ЛWЕВИ3АЦИЯТ А

на ваучщ1я

эаnеж;tащ тайната nосвна орган11зац11я при Окръжюш комнтст на
nap шята, предлага дружеството

nрат.
През лятото на 1921 rо.шна, ко
r?то съветският народ започва
л.а проnежда n жиоота начертана
та от Х 1<011rpec 11а ВКП (б) 110
1'\З нкономнtrеска полнт1ша, огром
вата, 11aft-пnonopon11a част от съПовопжне·
nет< ката държава
резу.1
то, е обхваната от rлал
та1 на незапомнена от населението суша.
На помощ на r.1адуващнте съветсю1 хора са отзовават труnеuш
.,.с се от :?.шого страюt, pu1<ono.з.e-

r.r1адуоащ1111е

11а

:Ганеn-

успехи,

8

ОРСС ЦК на nартнята

11а

01щн11

дсrщн на

II С1111д11калн11ят

реоодющ10,1110110

Хасковската детска група дост11rа

nв11жеюtе.

154

чпеноое. Резу,?татът о

тяхн.1. r?t орга11'!зацно11но-11росвет11а деiiност np'()nн•1aoa в снстемrrо
прооежл.ане 1щ детски тържества. През 1922 r. в тържествоrо 11
мпадежкоrо дружrство в Хаскоn() участоуоа 11 детската rpyna." П

11

nемоl!страц11и.
др. Спе:1 вой

11з6ор11ата борба II
1•ата тя започва да съчетава ле
га.11штс с не11ега.r1нн средства за
Хаскоос1шят
Gорба. От 1921 r.
по
rµа,1с1ш ко11,штет, допълнен с
ед1111

лредстаnнтсл на пар,11itш1те

рпiю1111, IIЗПЪJIШ!В.J р0.'1ЯТ3 на 01{
ръже11 1<ою1тет. Така тoii пр11стъ11
ua към създаване на 11елега..111а

орrа1111за

оос111ю-революцио1111а

цня 11з тернторинта на целия ок
n та
Го.1я1ш1.
помощ
ръ,.
зн деilност му Оi<азва възпиташ?
uт на Хасноuската ор1·а1шзащtя,
Ослежнтнят дееu на бълrарско·rо
1.;:

Тодор
µабот,шчсско дщ1же1111е
Атанасов. като завеждащ военна
та комисия при ЦК на БКП. В
рыюводстnото ш1 01<рЪ)'{Ш1та не.,е
r:1:ша nое11на орга11нзация Еnнзат
Хасковсt\ата rрадСК<\ комуннстнчсска
органнзацнн Таюю Танев Стоi1ко
Щерео, Янко ПJслнтоо, Гочо Гро
с1.1,юотверже111пс л.еi'lц11

?н1

11 .:tp. Восннс..,rа органнзацвя n
л?с,юnо през то 111 период 11аброп
1,а около 35 ч.?е11ове. В 11ей1111я със
"!·;,J; о;mзат
II оrговор11ицнте на

1Cil

11арт11f111ите дссл71<И.

Една от най·СЭЖННТС IICЙHII З?.
.:-ачн с работата сред арм11ятз.
r.ъв всички роти на I О пехотен
родопски по.,к -r Хасково, са съз
,. аденн бoii1111 г11упи. Устаноnлва
се връзк;t н с н•стансното тук u
юшt артнлернй
п..:о поделе11r1е. Чрез нападение на
наnечер11ето на

fJ

лес111111ейстnпто се доставя оръ
ж11е. Освен топа нелегалната воен

органнзаuия "лужн като уда
рен юнру11 на партията срещ·:
фаш11стк11те репресии.
11а

Болшеn11зац?1ята

на

nарт11ята

мще своето положително отраже
не само върху нейната пра
грама
такТJша. но и върху нcii
ната организация. По-рано тя ве
разб11раше rro леш111сю1 сооята
ро,1я 11" субектисен фактор, на
1111с

11

орrа1111затор

II

D?0!_.1000 деца следят с

Помощ за Поволжнсrо

Хр. ФОРЕВ

т??rа11т? стачк11

Ссновопо.1ож1111кът

кому1111стът Та11•ю

руск11 работ111щ11

сение от смъртта поради rоле
мnте стуцове, които сковават
великата руска земя. Потреб
но е, пр-очсе, извыtредно напре·
жешrе 11а снлнте за cnaot1111eтo
на rпадуоащ111'е.
Руските работш1щ1 11 смя1111
от дnуrнте краища на простран
11а Рус11п, коnто 11е са
засег
нат11 от r.'laдa, nonaraт ос11чкн
vсипия да помогнат на СВ'(Нпс
братя. С тях re разцепят II по
с.nед1111я си эапък. Но с техни
те само усилия не ще
може

К. П11ро11ко11.
I !а ! 4 май 1922 г. 11а събрание
шt дру>?.естnото на залвсшпс офн

К11ря1<0n II

11ср11

Съ

П рн тезн ус.човня акцията бър·
за добнnа 11111ро1<а
nопу...1яр11ост
11 11ава
1·0;1см11 резултати.

ва.

ссul'аnизъм II основател на БКП
Д,1.111nър Б.,аrоев още тorana 11з
тышJ rо.,ямото ii значе:ше за раз

соnннк. Ра:1кр11п1ят Вра11гслов шm1
r.наж с заклсИ.мен от ораторите Т.

-

Я11ко

ЦЯ.1 СВЯТ.

Хаскоnо, орга1111з11ра тр11х11ляд.е11
митинг на 1т?1ощада при стария ча-

-

-

доблестта it силата. изnнра-r от онази
Знам
любов комунистическа към идващия ден,
която, недокосната, минава през омрази,
през мъки И страдаl!ИА

7с па

1,?\ар11ца).
В подкрепа на манифеста на
GКП и на резолюц11ята на софш)
с1<итс труде11ш се. ОК на БКП-

I'. Докато В аанонодс.елпнте 113
бори през август 1919 :. партията в Хасково спечелва 700 гласа. през март 1920 г. числото на
на
не(11111те гласове нараства
1043. По време на тези избори о
Хасково се разгаря остра поанти
ческа борба. Партия ,а завоюва
7 от [б-те мандата. За да стане
комуна, партията трябва
1 радът
да има 9 мандата .Нужно е 611.10 тя да направи компромис
да потърси подкрепа на друга
лсмократнчна органиаация, напри
БЗНС
мер БРСДП (ш. с.) 11.111
11
ла вземе управлението 11а обшината. Партията эаявяга, че
тъй като няма абсолютно болшинство, не ще даде от състава
на групата си членове за постоянното присъствие в общината.
в
Училищиото настоятелство
Хасково обаче е под ръководство
то на партията. Три от четирите
мандата са 11ei11111. Председател
на пастоятелството е Ганчо Танев.
През 1922 година паргиинага
органиэация пренася споята борба в обшииския съвет. Коыу1111ст11
ческата група (обшипска) предла
га да се гласува кспьлнитсле« бю
джст, за да улесни доставянето

-

Ве.1шката октомврийска
соц11а
лnстнческа революция беше три
умф на .1ешшската теория и 1ак
тнка на сощ1ш111ст1tческата peuo
.1юц11я. Към пе111111ското теоретн
ческо нac.'1e:tcroo н опнт-з на 60.11
U!(внюпс се насочи 01шмаш1ето
па комуннстнчсски re лартин or

11

иостигнат и в изборите за ааконо
обшннски
окръжни 11
1920-192J
органи през периода

работиш за бъдното със воля несломима,

С

-

Стнх11й1tото бедств11с в

1·падът, про·
встска Рус11я
д ьлжаоа да кос.11 ж1шота на де
сстки и CTOTIIЦII XlfЛЯДlt работ
IНЩII, селяни JI 11а ТCXHIITC ЖС·
•ш II деца. Събнранеrо на no·
мощ11 за гпадуоащнте о Съост
ска Рус11я продължава ус11ле110 от работ111щ11тс във BCJIЧIOI
страни. Събрани са досега ко·
лосални сум 11, но те са 11сдоста
тъч1ш„ за да изхранят rлад1111·
те no новата реко.чта. Още поподnомаганеrо
трудно стана

мшшстър·председатсля
ДО DOCIIHIIЯ министър.
През първите ;1ю1 на април се
съt·1-.1пт масови събрания и ?1ит-ш1
1·11
о Х•сново и Търnово Сеitмен
.::to

в

Съветска Русия!

11

1111с,

селнни

и

раоотници

;1ате.11111,

забравяйки бесилната над своята глава!
с в душата,
Каква ли доблест истинска горяла
о далечната страна
ко: ато във Испания
сте тръгвали на тежък бой за свободата свята
под страшно обарутени nобеднч знамена!

не11окоре1111

да помогнем на г ладуващит

покаэатсл за растящото влияние на Хасковската партийна ор

Каква л11 сила българска е трябвало да имаш,
за да разнасяш в ношите партийните слова,

на (DOA

H:J)IJt:JIЦШI JI KOii t ри

1;:1

Палачите проливаха кръвта ви свегло-чисга.
Но вярата в11 огнена изгряваше пред тях!
Богатството ед1111стве110 тя бе за комуниста
и те пред нея хилаво трепереха от страх ...

11

1111

иандидати

с цвят t<уршумен

А:1

акшште в Хасково. Харманли 11
Любимец, където участвуоат II се
ляни от окопните села, вземат ма
con характер.
година.
През лятото на 1921
против волята на бъ.1rарския на
род, прав11те.лството, под па111ска
Бълrа
на Анта!lтата, допуска в
рня разб11т11те части от Врангело
вата армия, с чиято помощ се под

JtOtнt

рt:nо.,юция.
На тсрвторнята Шt Хнсконскн ок
))ЪI са настшttllИ над I 300 80Й!IИ
429 в
1111 11 офнцерн на Врангел
Хаскооо, 761 в Търново Сеймен
J>аковскн
1Мар11ца) я 103 в с.
(Д11митроnград).
През 1921 rод1111а nартнята ор·
ганнзнра големи протестни :?.шт1111
гн в Хас1<ово, Харманли, Изворо(Мар11
,ю. Любю,ец, Т. Сеймен
ца) против настаннвансrо 11а бсИз·
.1оrnарденците в България.
пращат се протестни тс..11.сграмн
рсзоюошш до llapo;iнoтo събра·

ръково1111те.л

на

пролетарската революция. Пр11
новата реоолюц11011на обстапоsка

разбра. <:е тря6оа ::ia
да
състава
сн,
разшнр11
масоnа
о
се
(1рсвър11с
пар
рсио.1юшюн11а по.111тическа
тня, като посташ1 строгите 11зисква1111я за встъпване n партнnтз,
11з1>т11лт:?

нонто съществувлх&

преди

вой

ната. Бързият ръст на партийна
та орга11нзац11я е о резултат 113
?iързото о„1сняванс на -rрудещ11тс се през rодшште: на войната
11 c.1e;i
нея. Докато през 1912 r.
Хасковс11ата орrа1111за1111я брои
четиридесет
пет членове, през
1922 r. достига на сто и u?cмr.c
сет. Характерен бе.1ег на начал
1щя псрнод на 60„1wеnнзаJJ.аита е
настъпилото пзuестно 11з:?.1е11сш1е n
разб11ра1111ята на партнята го о?
11оше1111е на работата й сред селя
11

ните.

След решсннята на Трс Ii!)! ко11
,·рее на Б}(П (1921 г.) лар:11ята
възпрнема Jrш111я на съюз с бед
1штс селшш н 11еутрал11J:mан1... на
средните сr.1я1111 11 бЬрбатаi 11рот1ш
буржоазията. СъюJът па работннt?еската r,;,iacu II селшшrе се въз11р11ема ка1t· необходимо условие
.1а побс;1..1та на рево.,юuпята.
За
агататорп 113 с..:е.1.1та Хаrкощ·;,1т;,
нартшiна opratШJ ?цпя ··?·щ?а11. ?
11aй·.rtoGp11тc сн оратори 1 \"'tJI ан.·
Асен Вапцаров. Гuдор
з?тор11
К11рякоn, Добон Пнпоь. Т"1но
Танео II др.
Много бедни се.iя1111, конто л.о
войната не разбщ,ат cnoJпe кла
совн 1111тереси н по.зд ържат раз
.111111111те 6уржоаз1111
партип. ста

-

.1.

11ле1юnс н.111 съмнш?1ешщ11 на
1\t•му1111ст11ческата партия. С."Jсд
1·.
.11

Трстня конгреr с помnщта нn град
ската орrш111зац11я се обра?унат
l{OMYIIИCTIIЧCCKH орrаш1эашш lf,111
груn11 n l"apL.ntlOBO, До.11ю Ботсnо.
Оечароnо др.
П раn11п11ото nъзпнта1111е 113 ра
бот1111чсската класа п по.1чнне1ше
за 11епос:ре11ствtmt
те 11скаю1я на зм1ач11тс на поцrо·
товка на пролетарската реоолю
ие?пото
ция, 11эгражnането на
те, щ1 задач11те

1111тспсе

на орrа1111з11раннте си 11руrарчета.

чрез ?ласоnнте профс
съюзн с още с.11111 нэ
раз на бо.ашев11зац11ята на партш11 а. Сдсд nоiшата са?ю за еднu
11рая на 1918-1919 r.,
година

е.111нство

с1:011а.11ш1

-

броят на орrа1111зац1ю111111те ч ·,ено
вс на ОРСС нараства от 44 на
1403 в осе" секц1111, от конто 11aitrrJдя.,1a е

Укрепват

тютюноработннческат..t.

11деi1110

11

орга1111зац11он

жешtте-кому
БКМС.
I-Iona крачка по пътя към .се
ш11111зма е lV 11011грес 11а БКП
( 1922 r.) 11 11еrов11те решения за
тактиката за еn11111111я фронт сре
но орrа1111зац11ята на

l!IICTKII II

1•1у

За

11астъплс1111ето на фаш11эма.
на В11сш11я партнен съ

11ле11

вет за Хаскоос1.н окръг е
шщ1111ят деец на ,,µадската

11збра11
11арт11й

Ban
11а
Асен
орган11зацш1
цароn. Партията в Хасково се стре
м11 на дело да
11ретоорява реше·
1:?1>1та на Четвъртия конrрес II n
малко успе
1 ая насока нма не
хн. По нейна ш11щ11ат11ва за от
пор срещу фашнстката реакцня
11се.1.11ократ110 се установява
сда
със
11од.еi1ств11е
земеделската
::?ружба n -рада. За разкр11ва11е
на заговорu на фашнстнтс. opra
с
помощта
на
настанените й 11а тернторня
1а
на
окръга
белоrвардеit
ош 1iacr11 с..1ружс1шят зсмеде.1сu
1111з11рш1

?it:\,1p11 Сапу1uж11сu, с:1уж11тел

в

Ха< новската пoui.a, нздава тяхна
1 а кореС'nон.д.е11ц11я на 01'ръжшш
ком11тст, а 11с.1еrа.1111ата noc1111a ор
r:11111з:щ11я лpoc„1e?tJ11sa нз:н1сяilето
r1 укрноан;;:то на ,1ръж11)1 no до?о
1?етс на блокзрJJте 11 съобщава на

10\1с.1слската

1J.,,1ЭСТ.

111
Процесът
еnа11011.ейств11е
"rжду БКП II БЗ!IС u грца npo
.1ъпжава u с обр.Jзува11ето на „На
rюдння съюз нз эапасюпс оф11це
рн и поnоф1щер11". В пастоятелст
LOTO на 70-qnешюто дружество а
ласково. образувано npoJ 1922 r ..
nлнзат KOM}'JIHCTЪT·зanace,j офнuер
Коста Гърдев. оруже11111 i земеnслц11
запасни оф1щер1 11 поnо

-

.ilобрн Жс.,ев, К11рчо •
Благой Петров.
Връхна точка на проnежnа
.1ищ1ята на ед1111е11 фронт за
пор срещу 11астъпоащата реаt<Ц
? референдумът за съдене на
ношшц11тс за 11ац?1011ална ката
рофа (1922 r). БКП II БЗНС н'
зат с обща бюлет1111а. Резу?1rат1
съкру1
?е от референдума са
тепtш за реакцията. В Хасковс
околня са подадени 8612 бел11 б
.r.ет111111 срещу 5248 чсрн11. В
кон селища 11асе.t1е1111ето глас}'
на БК
сэмо с бс 111 бю.1еп11111
11 БЗНС.
През я11уар11 1923 г. БКП n
вн 11ооа кра•1ка към оформяне
с11 като 11;арп1я от нов т1ш с ре
1,иятз 11а Висшия партиен сьве
Toil np11e,1a резолюция за борба
нмето на работннческо·селско п
r.11те.1ство. Хасковската орrаннз
щ,я на спец11а.111а 1<011фере11ц11я я
този въпрос приема с възторг
101штс решения.
През този 11а•1а.ае11 пер110.1
боJtшеnнзацията Хаскооската rpa
ска партнrша орrан11зац11я допу
ка 11 11звест1111 слабости, резу,тrа
or неаэжнnешпе нзця?,о остатьu
от 1'еС11ЯШЮIЯ период. Тя не Ъ!ОЖ
докрай да разбере ле111111ското у
ф11цер11 .

,en

II

-

...

1

11

1ше за рево.,1юц110111111те компром1

да разрешн докрай nъпроса з
съюз. В
зу.чтат беше допусната norpeшll
1!оэ1щ11я на 11сутра.111тст по врем
npe
11а Деветою11ск11я преорат
с11,

работн1111есно·се."lск11

1923 г.

.

Въпрскп тезн с.1абост11 премии
сането на Хасковската napntflR
орrаш1заu11я nод знамето на .ri
1111111,зма с голям успех за рсво.1
ц1ю111юто до11же1111е в окръга .
r.1едоащ11я етап на борбата Ха
1:оnската портнftна орrаш1эаuн
продъ.чжн да усвоява бопшев11W
ката стратеrня II такт11ка. за да
nреnърне в 11аnе•1ср11ето на Деве
ти септемnрн в ?1аркс11стко-пе11ИI
скп anaиrap;i. на тnудещ11те се.

я. стояновл
М. МИНЕВ

?·

Пожарът на бунта гори ...

Окръжна nопитическа чета „Христо 6отев"
На път за Хасково Петко Ге
орrиев се отби,1 до
войнишкия
11ост и съобщи.а за укритата чета.
Подофицерът с войниците ведиа
r а се насочил към селото,
разде
.,нл rи 11а две rрупи
едната да
излезе във фланг на 11зхода на къ
щата, а ;,.руrата настъпила откъ,1
задната Ji страна
Ради Делчев II Щерю Ата11а
con изскочили на сайванта на къ
щата, точно когато
насочената
no рекичката група от 3 войника
доблюкнла къщата. Двамата чет
1111ц?1 открили
пезабаnио
оrъи,
Единият вой1111к паднал уб11т на
мrсто, nторият бнл р?шен, а третият побягна.а назад. В това време сндсн взrщв разтърснл кьщата.

Първите битки с фашизма (1923-1925 г.)

1те

-

ВЪОРЪЖЕН ОТПОР ПРОТИВ
.. Бр,

lloб,

а,,

Н?СТЪПЛЕНИЕТО

.1\?С,
11:ср,

РЕАИЦИЯТ А

НА

10'*

;•:; Изuест11еrо

6 (>:.р·,,.к1111я коыитет на БКП все
сще не е 611.1 нзмнnnн доктршн:р

нa,..,cтallll пред Хасковсната партин
пев орган11зац11я. както 11 пред ця
, nоата партия, сложната н историче
)aiii<a задача да отговори с иви-поа

скш11· подход къ?1

за извършения фаРУrм'нстsн прсврат на !) юни 1923 r_.

>??чt:.дящата u момента реакция.
.г 80
?

Настъпилият разрив между две

-

napупраuляnащата
страната
ЗНС II Българската комуннстиче
най-голсм11 политически

i'tt?

Slfтt ш n

от ед
11111.<а партия, беше наполэван
Изоърше1111ят
?ди.ата буржоазия.

"рсврат, постигнал своята цел,

1

с11

задача с кървав тесмаже рсоолюц1101111от?

3aloC'f':tn11 за

вргор да

всички
прщ и
ni ннженнс
такъв
начин
д_а
сили
и
no
да есивни
,net акрепн ГОСЛО.].СТОО'ГО си о полити
?л, ата II упраалевнето па страната.
док·
'итi Временното господство на
ЦК па
р1111ерск11 постановкв в
IКП способствува той да вземе
эвестната позиция на .лгъсръжев
еутралнтет". Това в голяма сте
ен сковава инициативата на мест
.ите ръководни парт11й1111 органи

,

предприемат своевременни дей
--.твня за nредотuратяване на прев
эага. Той облива като студен душ
1а
'jр11върже11иц11те 11а въоръженото
ре\сiiств11е. Неэавнсныо обаче от та
:ст,,11 позиция на
ЦК. много комите
·и в страната, убедени, че трябва
.
11а се действува, убедени
че ЦК
г?
гепременно ще се реши на въоръ
хкс1111 действия, предприемат бър
зи н решителни мерки.
:::? За извършения преврат 11а 9
комитет
зэ р1111 1923 г. Окръжният
се1а БКП научава от комуниста ра
ютннк в пощата Христо Тотев и
зи п други негови другари. За прев
,)ата е пре;,.адеио по телефона 11
щ,осос11 това превратаджиите по ме
ll!::ra се насочват своевременно към
-эавэсмавето на всички съоёшител
'ни средства. По повод 11а това на
11,c'J .ю1111 вечерта срещу I О ю1111 Ок
·е.?,,ьжннят· комитет о състав Тодор
секретар, Асен Вапца
r1,11рлков
член на Висшия партиен съ
1а1>(}В
Начо
3„ зет, Д11м11тър Кожухаров,
,Тодоров, Ганчо Таиев, Добри Пи1101100 11 др. се събира 11а ааседание
а -квсртнрата 11а Добри Пипов, за
ЕВ?а обсъди създалото се положе1111е н да вземе решение какво да
се прави.
Както цялата партия, така II Ха
сковската партийна организация с
очаквала фашисткия преорат. С11r110-.1н за това е имало доста. На
заплахата от преврат те са отгоееряли, че „ всеки опит за фашист
кн преврат ще срещне
червен
враг", Така че комунистите от Ха
сково са се готвили за отпор. Съз
палена е била предваригелна ор
?· аниаация в тази насока. Това се
?·
nнжда от факта, че 11а различни
? места .113, града в деня на превра
. та
11 вечерта срещу 10 ю1111 са 611
.111 в бойна готовност въоръжени
групи с.около 160-180 човека, с ви
сок боен лух, готови за пъоръже
0
1111 действия. Поради чсстите npe
.а

.

:

1

- -

-

1

,.
,.

от
а5:прежде1111я преди преврата
страна на партията, работническа
а класа в града е била нащрек.

;

Разглежпайки създалото се положение, Окръжният комитет ре
шава да изчака
нареждане от
г страна на Ц!(. По всяка
вероят) иосг, о эаседапието на комитета
са nъа1111к11а11и разногласия по въ
проса какво да се прави о този
·
момент. Затова. както свидетелсг
вуват съвременнвци, эаседанието
протича бурно. Асе11
Вапцаров,
който настоява за бързи II реши
1

?

действ11я срещу фашисткиI Те превратаджии, е много недово
лен от бездействисто. n което 113·
1:
пада Окръжният комитет в този
нритичсв момсит, 11 нервно кръсто
и спал из стаята, в която заседапаг,
J111зпазяnаifю1 с топа възмущението· си. 1В очакване на нареждане
от ЦК Окръжният комитет натотсп1111

11
11

:1

парва

Го110

Грозев

II Я11ю

Ар11ау

"доо да проверят още веднъж ro
I·

гопностт а па въоръжените групи
i no мегта.
:I
Tona повевенне па Окръжния ко
0
като цяло свидетелствува
i митет
за наличието на rо..1яма доза па-

Защото оъn времето. кога
) 1·0 се JJЗ•raкoa нареждането от ЦК.
не се м11слн за nъоръже
' сср11оз1ю
11а борба
не се изработва ко11·
0
крете11 план за евентуалните боi,1
дсйстоия. Осnеи това не
се
с111111оrт.

-

1111

1

3
1

·
>

1

1

1

1

t

'

БОЯТ ПРИ МАНАСТИР

11редпр11емат иикакn11 коорд111111ра
щ11 .'1.еt1стn11я с партийните органи
.1:щ1111 както n Хасковска
околня.
такn II с партrtiшите орга1111эац1111
u оспшалнте око.11111, олнз.1щ11 о
райо11а на парт11r,и11я окръг, коh·
то като тез11 в Харманлнi!о,а око

п1iя-Иnаново, Смирнешш. EJJC·
Ila
,1pyr11. съnмест110 с БЗНС. се
11

:т11rат на nъоръже110

nъстанне

noo111n фаш11стк11я преорат. Слс';,.
Kd r('I tit' 110.1у11аоат подщ>сnа от Х;1с

ковt,
1?:1т11

,, Co11ne11rpan. те са разпръс
от въоръжените с11л11 на пре

оратn;:;n.1111те.

Друrо едно обстоятелство, коедава осиооаиие да се nредпола
rз. че Окръжш1ят ком11тет не„ се
то

към реш11тели11 де11ств11r. срещу преnратадж1111те. с фак
тьт, че не се търсят мсстш1те пре.'1

ор11с11т11ра

БЗНС о тоз11 крнтн
момент. Нещо попече: Окръж
IIHSIT ко?штет на партията, подда·
ваАю1 се на вражцеб11ото отпаше
11ис, което са нма.•ш представнтел11те 11а БЗНС към кому1111ст11те в
навечерието 11а преората. след ка
to вече энnят за извършения npcn
рат, не уоеломяnат мест1111те пред
с?1011те.111 на

че11

етащ1тr.111 11а БЗНС, не
з1 up1 а1111з11рането на

г11

търсят

съвместен
otnop срещу фашистките превра·
Т8!\ЖIIИ.

Всичко това свк:tетелствува, че

конкретните съ

нзuършоащн се в нашата
с, рана и в наснn110 очuкване на
1шреж?а11е от ЦК, той 11с oprai111
анра никаква съпропша срещу фа
1шtе1 ю1те nреnратадж1ш. о·ы1рею1
rотuн11ос.тта 11а партнйшпс tt без
партнйнitте маси.
.:.н 111я,

Не11рао11ш?ата 11оз1щ11я на ЦК
,01111
на БКП по съu11т11лта на 9
реоолюц1101111ата
1923 r. сковава
нницнатиоа 11а мас11те. Ocne11 ТО·
па, останадн без лолнтнчсско н
UOCIIIIO ръководство, D'ЬCТЗIHl.'lllтe
работ111щ11 11 селя1111 по ыеста са
р?зпръс11ат11 .С1·ра11ата е потоnе·

на в потоци от работиическо-ссп·

възнамеряват да ги л11кu1-,днрат. J-Ja 11 септември с. r. около
,О душн са 11зьс.:,.е1111 от казар
мата за откарване с камион и

Др)rата ,·руна

те

зад

посока. Арестуваните
11амере
11редугаждат 3,1оосщ11те

ДСЙL'Тfнtе.

11e11auec711a

ш1я ш1 u.,1астнте. окаэuат с·ы1ротil
ua а 11якон успяват .да се нзтръr·

uт 11отщейскня кордон. С iолн
цJшта стрсл'я по тях. 1-'анснн са К.о
ш.1:1

•,о 10,1.ороа, l.тoftкo Щерев II Ьо
рнс I ърков. ·1 е са оър11ат11 u арес
,·а а останалите са откарани с к.?
м?-iон в джа.ьшята "1скето·· край
с. I\OIIYШ II подложе1111 113 разп11т

н 1111кь11з1щ1ш. l·Ja HS септември с
два камиона са отuсде1ш остана-

арестуuанп. !.JIC.J. още някои
ден са отвсденн II пос.rtе.1.11итс. Раз
ннкnнз1-1цю1те продъллитите
жават 15 д1111. Следствието ооаче
е улеснено. от недостатъчната пред
11аэл11пост 11а Uкръжння коми,·ет.
l !рн обиска в пар'нJi'!1111я клу? са
11а?tсренн 6а,1ежк11 с даннн кои ка
кво оръж11е пr,,1тсжава. Това пое
,-авя н голямо затруднение аресту
л111с

пр116;111ж11ла

JJЗOT

хоърл11.,а бомба върху покрн11а 1i. Вътре II стаята Мнтю Га
нсn б?1?1 вече вдигнал хората на
uръжне н чака., само запоnед за
II

Войводата ра?дет1;1 четата нз

цnе групи, като ко?1а11дува11сто 11а
едната наел сам 1of1, а другата 110
ьер11л 11а М11тю Ганев. По даден
JШlK Дll?TC групи 61.-р:10 IIJCKOЧIIЛH
or двете стра11н на къщата н се paJ
uърш-1:ш във всрвга 1,ато обхвана
т1 фтшrовсrе на 11оi11111цнтс, конто

-

611;111 заели поэицш1 зад
къщата.
Четиицнте открили силен оrъ11
уб11л11 доама войника, друг ра1111
1111, а осташь.1нте се предали. Вой
н1щнте биля обезоръжени. Взети

След разrрuма на Септемориitското въста11112 срещу парт11язапо·mат сш1реп терор. Курсът 11а ЦК да се продължи
nt>дrотовката за 11000 въстание подтикнал ОК на партията в
лacr<oen да форь:11ра окръжната пол11т11ческа чета „Христо Бо
тсв' с воевода Ради Делчев (от с. Войводова). Форыарането за
nочнало през април 1924 r. По·късио. през юни, в четата оляэъ.а
Щсрю Ат??:асов (от Любимец). За да се предпази от кпевет11те
на 6уржоаз110-фаш11стката ВJJаст, ОК на. БКП решава в състава
на четата да привлече II постави под свое ръководство съществу
nс:щата rрупа на Митю Ганев (от с. Сuеттша). Орrа1111заторът
''" 11артш1та о с. Буково (сега П11.1ашеоо) уч11те.1ят
П11,1а
шtu н друп1 ко?t) щ1стн окаJа.,н rо:шмо въздействиеГсорr11
върху J\\н1'hJ Ганеu, 1юйто ста11з.1 н член на партията no с0Gстве110
же.,а

почиада да се оттеrля от Мана
стир къы Олу дере. Оттеrляието
и се прикривало от зиаwеиосеца
Иван !:Jenee. Той бил ранен в rър
днте, но не саыо не се изтеми.1,
но се втурнал да преследва двама войници по рекичката к се от
къснал от четата .
Сле;?. няколко дми Иван Велев
се прибрал при четата, която вече се бн.rrа настан11ла в къщата на
Аш-е.а _,,1,111чев в с. Бе.1?ща,
Хар

т,1 611.1

Ьl311JJHHCKO.

JIJIC.

Боят 11р11 Ма11астир хвърлил в
треооrа орrашпе 11а
ВJJастта в
цел1111 Хасковски окръr. По тоэu
повод о ... Утро" пише: .,След ера
же1111ето в с. Манастир, на 12 кы
от Хасково, по шосето ХасковоКърджали, където падна жертва

Деliността на пол11т11чсската чета „Христо Ботев" е описана
от
rе11ерал · леliте11а11т
о. з.
Щсрю Атанасоо.
I tu
читате.:ште предлага?,е
?1а.1ьк . orJ<ЪC
от
неговата
юшrа: за боя на 11етата nрн се.10 1\\анастнр. С.'Jсд успешна
политнческа акцня по шосето Хасково -Раковскн. четата се от
п•1 ля към с. Малева, а след това към
Манастир, 1,ъдето се на
с, анява в къщата на своя ятак Георrн йорсе. Тук тя с
била
раз1<р11та от селския пъдар Петко Георrиев ...
G11лн пет 11ушки н един би11окъл. 1н:тат:1 се появила голяма колона
I tшшсали писмо до командира на nОJ"'шнuн начело
с командира си,
110;1ка нм, с което ro прсду11рсж- ко,·1то язде.1 на кон. Воiншците
се
-?аьа1щ да не води борба
срещу разаър11ал11 във верига, Четата от
тях, а сrещу фашисткото прави кр1та оrъи 110 тях. Коыаидирът
тс.1r:тuо, което е виновно за nсич на войсковото nо.з.еленис
под
ю1 нсu1асrия на българския
на поручик Лсен Хаджистояиоо, пад.
ро,1 11 за uъоръже11ата борба на нг.1 от коня сн. Войниците откри
четата.
ю1 безреден огън II започнали да
В разгара на боя по шосето от о·н.п.nват.
Като
използвала
Хасково на OJ(O.rto 700-800 метра от 6;1аrопр11ят1111я момент, четата за
11одроu1ю

по;,.поруч11к Асен Хаджистоя11ов 11
трима воiJющ11, по следите на Ми
тю Ганев и иеrовата баи;,.а са 611
ли отправени войскови II пол1щеii
ош отделения, както и потери от
всички по-rолеыи центрове на Ха
скоосю1 окръг. Изпрате1111те по
сле.111те на Митю Ганев са се съ
срсдоточили към с. К1111жоо11нк. •
f! това ореъ1е, когато потерите

-

со съсредоточавали към Кннжовш1к. четниците 11аit·спок0Ано noqн

ва.,и n къщата на Ангел Ми11чеа
в Бспица.

11

ску.?r,ъ??зицня на ЦК на БКП е
nсъде11а от Изпъпинтелиия 1юми
тет на Кому1111ст11ческ11я 1111тер11а
ц11онал. С личното участие на не
<Васил
rоо11я rс11ерЗ1.1е11 секретар
Коларов, неправилната поз1щ11л е
преодо.,яна. В заседа1111ето с11 на
5-7 август ЦК 11а БКП взема ре
1.Lсннс да се заnоtше подготовка
на въоръжено въстание .

Хасковската партий11а орrаин·
зацня посреща със задоволство ре
ше1111ето на ЦК па БКП от 5-7 ав
гvст 1923 r., с което се cnara
к{}ай на опортюнистнческата т:щrнка по· нзоърwващнтс се n стрn
ната събития.
На подrотоителното съnещаннс,
което ц" на Ь1'11 nроьсжда сµ ь
1'uDuдн1em11e на танната ьое1111а
орruннзацня по окрыи, or ласю.>·
00 nµнсьстоува ·1 а11чо I анео. na
това съьещ<11ше прасъстьу.tSа
лсс11 Ьшщаров като _член на Внс
шия партнеи съ1:1ст. ;ja указания
подrотоuка·rа н
no nъпvоса за
nроьеждането на въоръженото въ
11

сек
станwс за Lоф1ш замнна?:,а
ретарят на хас,юnското комсомол
с1,о дружество .Ц1111ко Оцев. /je.J.·
наJ а сдсд завръщането им в Хас
11

провежда заседание на
uкръж1шя 1юм11тет на ьЮ1, на
,шета прнсъстоуват 'lодор l\.1tp11·
Танев,
hUU
секретар, Тан•ю
Асен Вапцаров, Христо Тотев, l.те
фа11 1 одоров, оаснл I !ехлиuа1190,
1<ово се

-

.ц11м11rьр .:sахар11ев, Лсе11 .М11тео

11

др. Докдад по решенията на цК
на ь1,11 от 5-7 август l?:.i3 г. за
провеждането
ор1 а1111знра11ето II
;i? въо11ъженото оъстанне изнася
Л,е11 /jопнаров. Той осведомява
t1рнсu...:1вуващитс за решеннята на
I.ti\ на ЬКI I за подготовката 11
(1россжда11ето 11а въоръженото в-ь
станнс II тяхното KOHKPCTIJЗllpa11c
о vс.ю1шята на Хаскооск1t окръг.
Заi:саа1111ето на Окръж1111я
ко?ш
1ст 06i'tiиc„1н въпросите, про11эт11t1а
щ11 от тсзн рсшс1111я, и нзработаа
1:.011кретеn 11.,ан за

участието

11а

Х аскооската окръжна парт11,i11а ор

въо в-ы:та1111ето. Обс-ь;.1;
мерките, конто членовете
н:, Окръжния ком11тст 11 по-нзnсст
шпс и:омуннсти трябоа да вземат.

tк-0Uе1ю на въпроса за r1ъоръжава
IН: 10, КЗТО се З3СIIЛВ3
r1CifllOCТТa
..

оой111щ11тс от Хасковс1шн rap
ю1эо11. Тук нойшщнте-комсомолцн

сред

Георги Ге
Стоев се rотnят .1а uзсма·r
; част11е във nъоръженото uъста·
IIOД РЪКОJ!ОДСТВОТО на

opr11en
IНIC.

В процеса на подrотовка1 а

ант11фаш11стко

народно въстание.
Като се анал11з11рат пр11ч111штс за
?еуспсха па хасковската napт11ii·
11
11а орrа1111з,цня да орга1111з11ра
r.г,ооеде въстанието, то не може
:ta не се кuисгат11ра, ,,е градската
uат IIСОЬХОДШ\IИТС ПО.'111ТIIЧССЮI ки
опит. 11ораю?
:1естоа II оо?н
нсдостатъч11ата сн решителност 11
1>д111етюст, въпрек11 преду;?р_сжде

членовете

ШJ

р·ьжнш1 ){Оt.111тет с? оставят да
оъдат арестуuа1111. Резерn1111ят ко
Ml1TCT страда от същите IIС.).ЪЭН 11
не е n СЪСТОЯНIIС да ноuсде nъоръ
.шешпе маси на въстание. Той не
, с1 ановява контакт с останалнте
Партш11111 органи u окръга. Не се
ок.1зоа помощ н на uъстаналнте Р\
Оот1шци
мш1ьорн и С().1ЯН11, n ра
йо11а на Димнтрооград. ()кръжшt
ят nо:.штст 11с успява да решн 11
uъпроса за съюзника. Слаба се
ока:?оа н цеftността сред nойшщн-

11

)IOЯ'ItJ nзрт11л

бnx,ie IICTIIIICKII бoJJШCUIIKII. По
рад11 това н11е не можахме ycneu,
110 да органнэ11ра?1е II
лроведе.ч
това ш'ТОJНJческо народно въстз..

ш1че:ю с про.r??тар11а1а."
Г ор1швнтс поуки от nораже1111е
то 11а Септеывр11йс1<0то оъстаю1С'
c1?ocuбt:тoynaxa за по-ната·rъш11а·
тэ Ciu.r11uen11зau11я на нашата партнn, Jз дil ззстанс 11atreлo на дъл
rого;,:rп·1щпа борба на нашия на:111с

1ю;1

я доведе до

11 11а
1.:1>.нi ш1 9

сент?.чнрн
В.

J

набеден

9·И r.

НИl(ОЛОВ,

зuо. Окръжен nартнс11 арх11в

с
nроб1111

.,..tc:1:1e.1

,\\J1тсu-·Ча?11,к:?.

нея са прнuдсченн да у1нlС1'·
вуват ucp1111 на парт11iJ1юто де

сметt

11

мъжестuенн

ш1.ро.:х
,

качестnа nрнтежаоа о
нйit·онсока степен nойnодата 11а
четата Ради Де.111ев-Ча.1ъка,
коrото всичrш четшщи дълбоко
уважават II об11чат. Той е ро
;:с11 11а 6 септеывр11 1897 годи·
на в бсщ,10 селско семейство u
с. Bo1inoлouo, Хасковско.
Още
в рt1шю1 о с11 детство 11з1111тnа
нспраuлнтс на жеrтокат:з кали
тал11стнqеска действителност.
Неговият непокорен дух, силна
ra му 11е11авист към qорбадж1111
.-С',

1<ъм

ра11<.•

-

НС'спраоедлнвостrа от·

му показват пътя на. бор

Той не е роден да оста
ратай на селс1ште чорбад
ж1111. Двадесет II три rод11шс11,
Ра.111 е приет за член на БКП.
През 1922 год1111а Р ад11 Деп
·;св tpъrna с ?1етата на тракнit
сю1я nойсода Тодор
Маджа
r,oo. В нея той получава първо
, " ш бойно кръщение, 11абира
onиr, зака;1ява се. По-късно.
/:ii ;Jешснне Н.1 Окръжния КО:'1-Ш
1ст н:1 151<11 :1 Хнскоnо. )1.ТJa.:.i.11
'!Т но.iвода оr,11ашша полнтнчес
кнта 1rcтn „Христо Ботев". Бър
зо сн спсче;ша заслужен аnто
рн rет CfJcд четшщ11те. Помагат
му боrат11яr практичесю1 опит,
сърдечните отношения към дру
гарите му. Така той успява да
се свърже II с rрупата на Ми
тю J'aнen II да я привлече на
стра11ап1 на полнтнческата чета. Вс1111ю1 му оказват доосрне
го пр11з11асат за избран ръ
ко• ,'днтел. М11оrr,броfш11те, ;,.о
Up? 0Uмис..J1с1ш, смело осъщест
,,?ю1 акцни на nмнтич-еската
чcr:J nrнn"t ужас сред предста
гнтс?'1Н1"е на nрuтноонаро.1.ната
фашистl(а
власт · в 01<ръrа.
Оп11т1111лт ръководител съуыява да нэrрадп щнро1-са мрежа
(i;:i I с:2.

IIL

11

t(аст от

в ОНЕЗИ ДНИ

Таз11 широка
организаторска
;,.eit11ocт на Окръж1111я комитет на
Gl(П не остава незабелязана от

11

Рад.11

Тез11

часове
мо-

местните органи Ila фаш11сrката
оласт. Нещо пове•1е. Както се иэя•
силва с,1ед 9 с-е11темор11 1944 r„
u състава 11а Окръжния комитет
на БКП се оказва аrе11т-прооокатор, който свое11реме11110 донася
11а в.1аст11те за цялата подготовка.
О11ео11.1но, танноа донесения
no
rппоат от друr11 окръзи в стра
ната II честн1пс орган11 на в.пастта
получават указания на 12 септем
ри 1923 r. да б·ь.:,.ат
арестуващ,
OCtltlКII I\OMYIIIICTII, конто биха моr
лн 113 пове:?.ат народа на въоръжс
1ю оъста1111е. Така, въпрею1 преду
щ·rждс1111ята на UK, много от ме
стннте деi'!цн 11а партията, n тоnа
•тсло хасковсюпе, се оставят
J"1<1 бъдат арестувани. По такъв на
111111
полrотоnката на въстанието
о Хасково е обсзrлаnе11а. Резерв
юrят комитет, 11ачс.10 с Дньштър
З:1хар11ео. който мшrаnа. пърnона
ч??,по n 11е..1сrа.л11ост, също бнnа.
арестува 11. Арестите об,оащат nпо
If nарт11iн111
C..'1CДCTDIIC
дсiщн
от окръrа .В пърnнл момент са
арестувани около 60 душ11. конто
ПО·КЪСIIО
достигат до 500
ауuш. Арестуnапа е II пр11ст11r11а
лз, а р Хаскоnо с парола за оъс
та1111е А11а Маliмупкооа.
Арестува1111те са за;,.ърж?ш1 n
помеще1111ето па Око.111йското управ?1е1111с н nъn вое1111nта 60..1111ща.
Разп11т11 не се провеждат. Власти

чс-

Ботев'' DЪЭIIНКОс! D
услоnнята 11а жесток
терор,
IIO!t умелото ръкоnодство
11а
п1 „Х.р11сто

IIJI CIIIIODC.

б11л11зац11н.

11

орrщшзац11я
ОJ<ръжната нол»тическа

ш.1

JIO,
11а

Реоолюц110111юто
се

ПреJ 1924-1925 година денстоува 01<ръж11ата nолнт1111сtка
11с1а
„Лрнсrо Dотсн''.
t.:ъ
щсстnуnането на тази 11ета с
?дш\ от 11аil-светлнте стралицн от repu111111aтa история на
Хасковскаtа окръжна nартий

13

11

расте

(.•ще в

пътя на борбата.
От 1919 година до 1924 год1111а групата на Митю
Ганев
с неорганизирана политически
Неiшнте акции имат отмъсти:
телен характер.
Иде11те на партията са въз
дсйствуоалн nш1Ож11телно нс1
М11тю Ганев. /1\ного hомуиис
ти оказаха силно влияние вър
х,· буiншя, своенравен, живял
дълго време извън законите
младеж .И той става ;,.исц11пл11
1111ра11 кому1111ст. Проявява се
като изключително nннм:ателеЕr
другар, готов да се жертва за
,1ру111те. 1 &ка Митю Ганев нз
:rъкt:::i: като пръв помощюrк 11а
nоliводата и участоува ?1ело
nъn ocнriюt сражения на чета
та
до последното за
иеrо
11а 23 юип 1925 година в
Ail
де11лзрската ropa.

те.
Kat\lo се ьнжда, Хасковската
нартшiиа орrа1111зац11я допуща поч
ти същите .rрешк11, които допуща
11 Ц!( 1ш партията. Гова свидетел
стоува за 11ей11ата недостатъчна
60.?шев11зац11я. ЦК на партията.
?акта II мест1111те napт11ir1111 opra·
'IИ, не бяха овладели нап'ЬЛно уче
l!нето на Ленюr за въоръженото
nъстиtше. "Съжа.t1яоаме, казва Г.

щите затруд11е1111я, които въз1111кnат, ком11тстът се насочва къ?t
реа.1110
изграждане на сдш10деirст1111е с БЗНС. В своята подго
тоnка тоi1 .се орнснтнра II към нз·
rраждnнсто 11а въоръжена ?1ета, щ1
че,ю със Cтoii1(0 Щерев,
n
която да се в1<л10чат комуннстн

Провеждат

богаташи
детските сн rоднюJ. Той
остава кръrъ.1 сирак: баща му
загива прн злополука, а майка
r·ъuете на селските

-

та11тско·доr·:?.1ат11ческ11 сх.ващан11я
no отноше1111е на Българския земеделски народен съюз и оъзпр11
с.ч а юншята на едш1одеitствис с
11cro. Нсзаа11с11мо от същестоува-

Настроен не

ЛIIЧIIOCT в ЖИ·

ш1s?ршя.
Дванадссетrодншсн
м.1гато роднтелите му се ус
ты;овяnа r в се.110
Светл11на.
.Vштю Ганев също попада
в

UK·

въоръженото uъста1111е Окръж1111ит коъштет преодолява своите сек

КОМСОМОЛЦJJ.

Другата ярка

ларт11й
КО?ШТС'f все още !IC npltTCЖiJ

ш1ята на Ll.1\,

,., У умира от
холера. В
та на детето се събира душаиеuавнст към тезн, нонто си присвояват правото да властуват
над Hero. Буйният по природа
младеж обаче ще отхвърли
rрубото насилие н ще поеые

на решението

вuта на политическата
чета
„Хрис,о Ботев" е Митю Ганев
.-\тт1аt<'В. Роден е на 7 октом
up11 1900 rоднна в село
Гор
. h.11 нзвоr? о семейството
112., 1а

нартнr111а орrапнзацня н
11Ш11

Ц!\

От та?t 11етшщнте се лрехnър
лят u Юrослаоня II акт110110 уча
ствуоа г в живота на български
,е 11ол11тическ11 емиrра11т11. Тук,
11рез есента на 1926 година при
с.:?н? поrранична престрелка е
убнт любнмнят войвода, който
1ю?ut:ти I ероичпия си ж11вот за
?-,.?t1ъr,?сствуnането на велико
то дe.rio на комуннз?1а.

11

Сеп1емвр11йското

ятац11.

"'" ышеине

на БКП за
снемане
n.y;,c..J на въоръжено въстание,
11стата преминава в
Гърция .
11а

;,.а участвува,
под
rъкооодството на ЦК на Ьl(П, о

оргаr111з11ра

вер1111

В

приключва оп11тът па Хас
l{(нн:кпта nuртнiша организация да

11(•

?:,шнс се отделя 11а въпроса за Do
с11110-тсх1ш11е,.::ката 110.1rотовка
н

от

G\'т?1?1?-

Д11м11троо, че аз

да се прс.rа.отвратн арсстуn<.tне
им от полицията. Сернозво nвн

НЕГОВИЯТ ПОМОЩНИК

'le са пр1111удеи11 да пр11з
щн т щштежаннето на оръжие it
следствените
.:t? rv nре;:,а.дат на

га1111зац11я

1()

И

ua1111se.

.1.ат се н

:-;а

80ИВОДАТА

На D ?онм 102? r. бе
извър
шеи военен преорат II устано·

ое11а фашистка в.ааст в Бълrа
рия. И българският опит доказа още ведн-ыж
11есъсrолrеп
иостта на н.аюзи11те за самосто
ятелиа селска
власт.
Над
100 000 рабо1111щ11 11 селя 1111, 1(0
муш,стн и сдружени земеделци поnедоха борба с фашист
ките превратаджии. Но прави·
телствсrо оо ока.за неспособно
i!.U се справи с ПJ>СDрата, а ЦI(
на Г.КП (т. с.), ръководейки се

от ДOKTPИIICJ)CКlf съображе1111е,
зае нrпраоилна поз1щня на. не

утрзпитет, Отпорът срещу прс1,r,1таджиитс претърпи поvаже
1111е.

•1 tij

Pj-.

В cnoмc1111re ct1 за д?tr?т?nю11с1,ня преврат разказва и Асен
Мнтсо.

"След фашисткия преврат, който събори БЗНС от власт, сред
народните маси и комун11стнте се

забелязваше жела1111е за реванш.
Враrът още не бе укрепил власт
та с11 и затова може 611 не пред·
пр11е веднага акц1111 срещу нас, ко
му1111ст11те. Н11е бяхме по napт11ii
щ1 .:11н111я
?обрс nо.1.rотвс1111 във
военно от11оше11не. И ако още в то
э11 момент бяхме влезли в боf1 с

врага. 11еnремеш10 б11ю1е имали ус
пех. Аэ 110 тона uреме бях секре-

Тiф на местния работшrчесюr съвет II десят11ик на група от 11 ду
:.u11, nъоръже1111 с бой1111 пушки
11
rф?р11•1еск11 бомби. Тях ние по.ту
шхме от партийната лродоволст
nена кооnсрацшr ,.Ослобожде11не".
UcлtJ две ДCIIOIIOЩIIЯ бях.,,е в наnр?r11.:1то оt1аква11е. Oбatre 1111що не
предприехме пора.111 .11шса на 1111струюшs от горе. А бяхме rотови
да 11редщ111емсм нещо. С 11ас ще
ше дr1 6ъ.1с II nойr1\зта,
където
пo·r<J.1Я)lf!ta част от nойшщите бя

xtt r:рнвържеющн и съм11ш.11е11иц11
11а БКП II БЗНС. О•1акоайю1 раз
nоя 11:1 съб1Jтнята, бяхме нзпрат11
т1 за цrлта куриер n тщето на
Иоьа 1(11м11тров (бr;зт на Жеко
Д1::.ш1 ров) за озема11е 11а паuола
та. И когато тоi1 я донесе от Плоu
днn, на нас ю1 стана ясно, че не
тrmlJr.a за действуnаъtс.
Tona съобщение тtчно на мен
м11 nодейстnува убнi'lстнено II казах, че това с рао110 на ca,1oy611itcт

во. Тогава Тодор Киряков добави
C.'le.] мен: 11да, 11() K:lK[JO МОЖС)I
да 1:а11рDв11м на местна почва."
Л owe на 9 юи11 ОК на партия
та бе де,, указание в?11чю1 въоръ
жеи11 1 р) 1111 да се съберат в ия

JШ

Л\11ха11„'1

добри

J\\ачев,

l(ЪД.СТО
е ЖНШ!Jr
ГJ11111;с, 611.1 събран партнii

състав; Асен Dапцароn. 10.1.ор Кнрякоо, Ко•ю Тодо
ров II Добри Пшюо. Въстаничсс·
ю1тс r рупн бплн разположени n
1,:ъщн1е на Спнлко Дедt1св, Стой1ю Жеков. Велчо Петков,
Вас11.1
Иоаиов. Стоliчо Пащал11ев, Добри
Иuапов. Пешо Чакъров II Коста
П апага,,а. Тсз11 въоръж•1111 групи
от по 10, 20 11 30 душн са 11мал11
r·отсзност при nърn11я още снrна.'1
да започнат боi11111 действия cpeut'-' .Jеветоюнскнте nреоратадж1111.
Це.11111т партиен комитет е би.а на
щpt;f..: в очаrша11е да дой.1.е парола
та. Но тn nee още не ндпа.,а, до
като ста11n.10 ясно нанр:зя, че IIЯ)ta
д.1 <:е ?такуuа фаuшстката nпаст.
Така nrн11орн rотоnнте за бoit ко
муннс·т II знтнфашнстн се раэпръ
rна.111 n р.J:1" ..1ичю1 посокн на града, с чу11ство 11а морално нсудов
л?тuоое1111е от развръзката на съ
1111ят 1<ош1тет

о

(i11t11r.тa.

С.,ед атентата

Ra 16

апркJ1

ЗIШМСТО

дърnа . .3атnор11ическата
управа
не разрешаваше да имаме брадва
за разс11'lа11с на дърва. Тогаоа бях
ме прнаудrнн с голеъш, тежки ка
мънн да удр11ме по тях, докато се
претрошат II разч/тят. Така по

11111я

г.1,рооб11те11

н11к на.

nо·то•11ю трошях!о!е

т11лта, 1tзрас11ат1 11 кале•ш о
,•,.вотоцно1111нте класови б1tтю,
на хас1<оuсю1я nролетар11ат 11
?пшапи жертва на фа ш11ст,шя

вт,за, в печната.

терор, са Тодор Лтапасоn (Сан
кето ), Жеко Д,н,штроо, А11а
дiайму11кона,
Ата11ас Стра
тиеn и АР· Ощt дссетю1 хи ..,я·
д11 били 11атнк.1ш1 no затворите.
За тазн мг,ач,111 д1111 п11111е в
сnомен11те си Манахн.11 Стоя·
1100:

-l!рез

1!125-1926 r.

затоорът

Хзскоnо беше преnъ.1не11 от

о

по..1н-

11111ссю1 11 крнм1111ал11н
затвор11н
u.1. Р.а111ка1111 като сард.слн о ю1т1

нте. Даже II n 11зточшш двор, къ
работ1111ц11тс, 11 зптоор
.'1.1..':ТО бяха
1111.чссната църква п,?1жаха от по
,lllTiJ!ICCКII

ше

на 11етата

uш ?удовнще11 погром uan. аит11фаш11сткото двниrение.
An
fНUJскитс кданета,
разстрели,
бсзслед1111 изчезвания на кому
ннстн и земеделци ще .остана-r
зuвн11аrп о нсторнята на
на·

uъшю1

затвор111щн.
н

И·1 ?..

дърьс111щ11.

Те .,азеха no пода н no

стените.

раэс11чахме нлu.
дърветата на
малки парчета, за да могат да
11ач1111

зотоора често пъти Gяхые пр11
да nод1ш борба протнв су
рооия режим II лошата
хра11а.
ХляГ,ът бе клисав, а чорбата 11е
се раз111tчаваше от nомнята. При
такноа случан 1111е се отказвахме
от ?рпната II не се хранехме. То·
оа (щх.t 11с:шнтс гладни стачки, ко
•по про.?? ъ.1жаоаха по сднн-два
13

11уде1111

д1111.

Особе110 много зачест11ха r,1ад
на бор·

111,те ш1 ста11к11 по време
Снпu щ1 ?а амн11сп1я. Те

продъл-

>н1nаха по доа-трн депа, а 11ait-ro
.1я.:ш1тс1 11ро.:tъ.1жн цяла ссдм1ща
В нзтоr,пата част на двора нма
ше .1оа карцера. Е;,.11ю1ят беше 11а
э:шад or ю1 ..,ш1те. на?шращ се:
"ежду .,ос ма.1ю1 юr.1нiiк11. Друrи
?т карцер беше на юж11ня край 11а
к11.111111е с цю1е11п1раft под. В тях
01с прекарва.,н най-го.1ем11те сту·
довс, само с едно палто no цяла
се.r.мш.tа, даже 11 по две, н то без

пеед npoкr,
I н.
рора, тон 1,аза: .J?J6ншш?е
I lo II npe.111 TOCJ стс1111те бяха по

да 1ша отоп,1с1111е.

от 11з611т11 дърое111щ11.
Отоп.1ст1е в хшнште нямаше.
И11с сам11те. чрез нашнте бпнэкн
иабаоях,1е
11 дpyrJpll отвън,
си

на.1ы111те седяхме. а друrият 1111
t·.,ужешс J.a си по?тавяме крака·
,·а ,олнрайюr си гърбовете едни
на ;;,pyr

J<<·ГdTO 1!POTCCT11p3fMC

черне.111

J925 г. в СофRАtката каr«дра
п? фашистката ?акцн• иэм,р

със

народ като зловещ памет
кърваnата фашистка
"11ктатура. Видни дейци на nap

домunе, n раэтtt11111те ивар
rр:ща µ ?ам да чакат по
11атаrъuшн указаннн. В 1<ъщата на
1ю.rн,о

1cJ.1111

IJCTIНЩIITC

Ila

от

ед11н11я

5

Георги Димитров

ПОД ЗНАМЕТО НА ПАРТИЯТА
Борбите на работническата класа и трудовия
народ за социално равенство и справедливост

и работническото
За пръв път Георги Димитров
посещава Хасково през 1907
r.
Насочването на неговото
вннн а
ние към този град не с случайно.
След 1901
r. в Хасхово се
от
·
криват
тютюномашшулацwонни
складове 11а чуждестранните TIO·
тюнотъргоаскв фирми .М. Д. Хер
цог 11 Сне" .• Н. Майср и Сне Ли>е
тед" ... Комерснал" и др. През 1907
r. n града маи1111ул11рат 6 тютюне
ви складове.
Със създаването и разрастване
то 11а кашпалнстнческите
пред
приятия се оформя II работничес
ката класа. Докато през 1900 r. в
целия окръг се наброяват около
200 работнииа, през 1902 r. само
ц Хасково техният броw достига

на Димитров.
Дош1СJ<ата 1111
ла смятаме, че

роден фронт на антнфаuшсткото

Борба за

дребната

11,1

О} ржоазня.

с

1 :шт11

БЗНJ:

Тежкото икономичсско полвжсв което се намират около
r. работническата класа,
I 935
трудовото селячество, занаятчииа
те н народната интелигенция
Хасково, е благоприятна предпост авка за осъществяване решенаята 11а VI I конгрес на Комунистическия интернационал и решенията на V II VJ-т11я 11ленуи на
ЦК на БКП. Под ударнте на яко
номическата политика на протнвонародното правителство са TIO·
тюнораёотиицнтс, трудещите се се
яяии-тюгюиопроиэвокягслн
Н
аанаятчиите. Тази икономическа
политика на правителството се съ
провожда от политика на иаксикално ограничаване на политичес
кнте права н свободи на широкитоте трупещи се маси. Всичко
ва подсказва на комунистите. че
за да се води успешна борба сре
щу настъплениего на фашизма,
необходимо е сплотяването на
nс1111к11 вемократичнн антифашистки CIIЛII В единен народен антнфа
шистки фронт на основата
на
ед11111111я пролетарски фронт. И така, м1101·0 скоро, олед нанесените тежки полицейски удари над
ние,

революционното работническо лви
же1111е, в Хасково през 1933, 1934
11
1935 r.• с помощта на ЦК се
прегрупирват н организират нсза-

сегнатнте партийни

II

комсомол

ски
кадри н
революционното
работиичосио движение укрепва.
Към тях се присъединяват заuръщаuште се от фаш11стк11тс затвори осъдени на лългогодншен

затвор лартнiшн

,1

комсомолски

дейци. прекарали сериозна поли-

тнчсска школа n эатвор1111ческ11те
паргийни 11 комсомолски органиэанин, усвоили смисъла и сьдържанието на 110011я болшевишки
Д11м11троnск11 курс в партията.
В
края 11а април 1935 r. като 11ъл110
иощник 11.i ЦI( 11а БКП в Хасково
пристига Д11мо Дичев I [оваков със
залача да възсганонн и посгавн
11а элрави орrа1111эац?ю111111
и нде,t1111
основи разгромената градска
11 окръжна орrаннзацня.
В Хасно
во то,·, се среща с д-р Павел Taгаров. Маоня Николова Исаева,
Харалаи Русев. Васил Дойчев
'
В('.1110 Петков и др.
Хаскоuо той посещава след то
on II през ма1i, ю1111,
сРптемврв 11
октомври. В рсзумат през август
1935 r. се 11зroa><ua
Окръжен ко
1111тст 11.1 БКП
о състав Васн,,
дort•1en Лозев
секретар. 11 Харала11 Русе" 11 Марня
Ннколова
членове. В тоз11 с11 състав Окръ>ю111ят н:ом11тст. n ус.1овнята
1r.1
,,ъ.1бnка 11с.1сr.1.111ост. 111.1ст.111овява
оnrа1111зац110111111те св връзки
спо
мага за 11з1·раж1ането 11а nайою1н
тr ком11тет11 о Хармащш, Сонлеtl·
град. Марнца, Кърлжа.111 11 Ивай
J10nrpaд. В Хасковския район
се

-

-

11

РЪ1ста1ю1•я11ат орrа11111ацн11те
Х ?снопа. Р.1ко11ск11.

n

Черноконеоо,

Н11ко.'101ю.

Сусам. Стамбо.1111йсю1,
добонч. У,унажово. Крепост. Но
Належла. Бnляроnо. Бпястово,
Л1tнеnо 11 11.р. Така о r1ер1юла от

.,

ло 11ача.1ото "'' 1936
орг:нш в .11ще-то на
Окьъ>t,.шtя комвтет. к?к го и 110соче111пе Pnito1111и ком11те ги.
з:ншон?ю са оъзста11nое1111 органи
11
тях·
11:?та леiшост е
norтareaa
1юnата 11а r10л?1т11?юската на осл1111ни
011nr,('11e11.1 от V пле11vм
на uK
19З5 r.
г. nарт11i11111те
а11р11.1

на БКП. В таз11 насока
н орга1111:нщ1101111ото
не It \'Крепnа11е на

протнча
оъэстановиnа

rруп11те н орга
1111заu1111те на БКМС
II РМС. То
re нзвършоа от
Хара.1а11 Русев.
Пnлvч11.1 указа1111я
от
на
Г>КМС. уrта11ов11.1 контакт
став11те.1я на ЦК 113 БКПс nрелза Ха
скоnск11

цк

окръг (Димо днчев). през
rсптс,?ври 19З5 r. тoil 11зr"ажда
rъж1111n ком11тст на

Ок

в
състап: Xari?.1•111 Pycen БК.1\С
секрета?. I lnaн Maнn.1on (КоРммя)
дечно Лт?паrоn Попов -ч.,ено11

uc. По.1nомоr11ат

r12:рт11йн11

6

_

от съответ1111те
органи в на,1а.1ото на

1936

1111.1а11ия

11аз11ята.

р,штср

ОDЩI.ДН·

nане на 11егоnото
pъкonOJ,CTDO.
Следоайю, тази л1ш11я, Хасковска
та 11арт11i111а орган?1зац11я реат1зн
ра успех n нзграж.J.ането на е.1щ1
1111я пролетарски фро11т. Забе.?ежн
телен 11зраз на тооа едшюл.еitст01tе представлява подrотооката н
провеждането на nърnомаilската
111:J1111фсстацня
n Хасково
през
1936 r. Чрез rъвкаn подход 11 11асто1·111щш контантн а предстат1тел11тс на широките социалисти син
.:1.11ка?111ата комнс11я прн Окръж1111я комнтет на БКП
успя да оnлалес ръкооодстnото на ман11фе.
стаuнята II да я превърне о гневна лсмонстрацня против фашистката в.т?аст.
11

11ровсмдане-

то на първомайската демонстрацня nредсташ1.яnа 1·олнм успех на

Хаснооската партийна органнза·
uня в осъществяването на е.n.11н1111в пролетарск11
фронт. То,·, бе
nъзможен само в рсзу.11тат 11а при
.1аrа11сто от ОК на БКП на 1юn11я
ДиинтровсКJ\ курс в своята рсво.11юц1101111а практика.
В с.пел.оащ11те год111111 ус11ех11те n

таз11
1939

насока растат. I la Пърuн маi1
r. 1юд ръкоnодстnото на 11ред

стаn11теm1те на Народ1111я фро11т,
11аt1ело с кому1111ст11те, демо11стр11

рат над 6 000 работшщ11. Крас1юре
ч11в 11зраз о таз11 насока е ор1·:11ш
знраната скоро след пъроомаi1сна
та дсмо11страц11я голяма стачка на
тютю11оработ11нц11те. която n Хас-

I

В ГIIM

lародофро11товсю1

ха·
11з

на

Тър,юuската ко11ст11туu11я. Повее
местното изграждане на конст?tту
l(IIOll.ll11T(.:

БКП
Окръж1111ят комнтет
на
БКП стон на 1юз1щ1111те на боi,кот
щ-1
БРС, но
скоро nъзnр11ем<1

редица кул

11ма II борбата протиn
ме11е1111сто в реакц?1онсн дух

к.rн1са

1ш на Народ1111я фро11т. Нзв?ст110
nрсмс след VJ п.аснум на ЦI< на

в

ремснстнте

IЮМСОМОЛЦIIТС II

с111т11фа

на

разгръща

орга11нзац1111. Особено актнвна дeil
нает в това опюшенне разгръщат

ед1111е11

ешшството
на рзбот1111чсската класа uърnи по
.'1111111ята 11а овладяuане на ръка·
водствата на разт1tш11те бра11шо
в11 съюз11 на каз1ю11111пе орrаш1за
ц1111 на
Българсv\lя
работн11ческ11 съюз (БРС) от пр11оърже1111

Орга1111з11ра11ето

дават

тур1ю-11роснетнн. туристнчесю1, nъз
д.ържатет111, стс11ографск11 н
др.

.1е?"111остта

.1111111ята за Н:ШЛIIЗ,Ше II

uЗНС „п.,адне"

на

д<:лено 11арол.офро11тоuск11
ха1н11{
1ер, Хасковската партнй1fа орга

UfltCTKOTO ед1111СТОО.

11згражлането

щщ;ю

-

11

фронт на работ1111ческата
11
народен
фронт на

.,я nото

Красноре'lнв израз на сплотя
nавето на uс1111кн демократични·
сил11 в Народння фронт на антн
фашисткото с.:щнство предстаоля
na н rра1uнозната 11а1111фестац11я,
в какоато се превръща нагребе
ннсто на ранения n сражснвс.rо
на I О август 1935 ,·. 11 доубит о 110
тщнята п 1·р. Чирпан Стайко Стан
чеn Кабаков
ч,1011 на ОК
на
БКП II секретар на Окръжння ко
мнтет на РП. Поrребсннет? се 11ре
nръща о спонтанна мавифестаuня
на
11зrраждащ11я се
Народен
фронт и о гневва земон?трац11я
нротнв эас11.1аащ11я се фаш11стк11
терор.
Успешна дейност, носеща опре

февруарн 1936 r., както 11 с,1ед
проведеното през се11темвр11 с. r.
нащ1она11110 съвещание. За топа
допринася
решението на Полнт
бюро на 27 anrycт 1936" г. В работата на VI пленум взема участие секретарят на Окръжния ко·
мнтет 11а БКП Вас1м Дoilчcn. В
духа на решенията на пленума
продължава дейността 110 възста
ноnяоането и по-нататъшното укрепване ва орга1ште в орrаш1эац1111тс 11а БКП, РП, БКМС
к
РМС. В състава 11а Окръж1111я ко
мвтет на БКП се привлнчат Иuан
Стаю1,100 (Суrа11я) 11 Васнд Яне·»
UJa„1ar1aтou. Особено n1111ма1111е се
отде.пя 11а гру1ште и орrаннзацнн
те на РП II РМС. в ч1111то ръково.1стоа re включват rю11уJ1яр1111

изграждането на

кон-

т1снопронзuоднтсл11те, rрадннар11тс.-зслс11чуколронзuод11те.1и н .1р.

r., той усляnа да възстано-

По-11атаnше11 подем u реuолю
цнонното работническо двнжение
11астъпоа след провеждането
на
VI пленум на ЦК на БКП през

нм за

сс..1ска

изводнте.тш, кооператншщ ii дру
ги орrаю1ээцщ1 каrо1 тези на тю

nн номсомолскнте органи II орrа1111зацю1
о Хаtково, Xapмa,i.rrн,
Свнлснrра.:?, Кърджалн II др.

.J.СЙШt, ко11то 11асочнс1т

11

градска н
??ста11овс1111тс

положнтсл?111 резултатн.
В тази
насока те разгръщат широка съв
местна дейност в раэднчш1те про

народен фронт

и

него се npШJJIJIЧaT 11
1ia рсд1ща парт11н

лредстащ1те;111

·

н.1

ном11геп1110 1ш:щ11ппm:1
на основата на

кому1111ст:-1тс

постнгнатото споразуме1шс с ЦК
11а Соцналдемократ11чсската
пар
тия, към което се лрисъеднняоат
11редстав11тел11те на БЗНС, Де
мокрап1чсската партшr н на вя
кои лемократн1:но настрсенн л.ей
ни на Военната m1ra, п,що <':'н.1.е
Tt'лrтuy1;a за уrпехнт? 11а 11а?оло11

фро11тоf1С1<ото двткс1111с n XacJ\:>·
но. Доказате..,ство за това са ?1збор1111те резултати от общннскитс
11збор1111рсз 1937 r. 11 резултатнтс
от парламентарните н1бор11 през
1938 1·. По11есмсст1111ят терор не е i;

със,·ояние да сплаши прнnържешt

<\llтc на Народння фро11т. Над 30
на сто от 11зб11рател11те лрс.1 1937
r. гласуват с ...101y11ra на Народ
1111я фронт за н1>З('тановяв:111е:
11::i

Тър11овската но11сппуц11я.
1938

,·.

ri

през

J!арод1111ят фронr
yt··
нзбсре за 11арод1111 пред

лява 11а
< ташпелн от Хасково
Днмнrьр
Hcilкon II днмн,,,р Стоянов, въn
рскн •re по оремето ю! подrотоn
ю1·га н проnежданеrо на
нзборн
те са арсстуо:шн и интернирани
?нщ 300 лушн кому,шстн н пра
rрес11в1111 rражданн.
Резултат11те
от парламентарните избори сnидс
телстnуnат за голямата попу.'tяр
11ост на 111tе11те на
Народния
фро11т в Хаскоnо, 11зrраде11 под
J>Ы<оволстоото на
Хаскоnската
11nртнi111а орга1111заuия па базата
11я сд11111111я
пролетарск11 фронт,
nротнn настъпдението на фаащз
ма, nроп10 опасността 01" нова
световна noilнa.
В. ХРИСТОВ

I: I SIR
.? ...

Мина,юто с история ...

•

Хаскоnо 1929 roд1111al
Леден вяnр кръстосва града,
хлопа по вратнте и вие о безwъл
вш1те и стаени нощи. Зазори пи.
Гf.Jадът наежен разтърсва 11лещн,
за .:ia отърс11 11аоч?л11я CIIRГ. BaCIIЛ Маринов лропраnя пърт1111а а
01Je1·a, а след него крачн жена му.
Мъка е загризала сърцето иw,
трябва хш,б, а пар11те не стигат.
Сметк11те 1J тефтср11те на хлебаря
11
бакалина растат. Дорн е трудно .:ia разбереш какво вече сн ку
ннл и накво мръсниците са над·
пнсат1. Седм,ща още н дърnата
сnършоат. За какво по-напред ще
стш·не ниската надница? А ето. че
пак я намалих.а чорбаджннте!
Ех. тегло!
въэдъша Тяика.
Няма пн да има край! ...
И ма.ако ло малко заприщеният
rняn расте, напнра, клокочи в на
ранените и отровени от шшотнна
гърди.
,.Xac«ono. Сто тютю1юработ1111ш1 от склада 1ia Ариаудоu обявих
ме ст;-?чr;а, 1юрад11 11ама.1Jе1111е н:щ-

--

-

1шн11тс.
За ста,1е11 к,:.мнтеr:

теn.?

...

1?.'{fli.?

Тр.

(,Из в Работ1111ческо
52, 1929 r.)

.Хрис-

дело" бр.

Вестта бързо обнкаля
rрала.
След блнзо шест rод111111 страшен
тя
терор
сгрява измъчените сърца
на тют1011оработ1111ц11те. За nърои
път те се усм11хоат, а вбесените
ТIОТЮIЮТ1фГОDЦl!·ЧОрбё1.!1.ЖЩI

f,,'\110ro от с11новете 1t са n 11зrнан11е II по затворите. Но мно1·0 са

?tаitк?1те-работш1чю1. Затова мtro·

го са

...

синовете flЗ парп1ятаf
Създалсн с вече liезавнснмнят ра
Сiот1111чесю1 професноналсн
съюз
.:1а защита ннтереснте на класата
11 масова борба.
Дс11 след ден расте работ1111qес
11

ЮIЯТ ГНЯВ.

Някой предложи II друrнте се
съrласнха: .,Да се nодготrш о Ха
сково nъpnoмaitcJca
демонстра.

.

-

f' ,Ц,,:.,
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"'1?/JЩ- 0\.1-f•+-••;,?
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18 мail 1936 r. в
отказа да нм се из
платят надниците в размер, on

резу.1'1тат на

работ11иц11те, 110 не даоа
друrн
соедення II не уто1111ява год111111тс
•Въпрек11 че да111111те са оскъд1111,
без съм11с1111е 1111 доказват, че Геор
ги Димитров отблнзо е следял и
живо се с интересувал от борбите
на работ111щ11те в Хасково II нз
растването и укрепването на тяс

носоц11алнст11ческата орrаrшзацня.
Докуие1тпс от периода след

Първата световна война

ни

-

дават

надникнем В ..1.РУ
rата страна на въпроса
отноше
ннето на трудовите хора към Д11w11тров II неrоnата деi11юст. Прс?
1918 r. буржоазното правителство
намира повод да се разправи с де
лутатнте тесни соцнапистw н осъж
да Георги Димитров за „подбуж
дане нn вое1111ос.ТJужсщи във nоен
110 време протно ч?шопочнтанието
8ЪЗМОЖJ'ЮСТ да

тютюноработи"ц".
Георги Дкмнтров посещава два
тютюневи склада к остава потр?
сеи от усповl!ята ,а работа n тях.
СвоИте впечатленкя onиcna в пие
иото ек до Лrоба Ивошеонч . .,Вче
р.а надникнах в два от тия складо
ве
пише тоА.
Библейският
ад е всички? своА ужас бледнее
пред тоя ад, който предстао.rшоат
складовете. Една минута седях и
щеше .1t• 11" припадне. /(ак ужас
но се тров,rт грамадно множество
въэрасn,и II особено малки работ
шщн. Всички са с изпити, смърт
но бледи лнца. Какви хора, какв11
съзнателни борци ще бъдат тез1t
нсtцастнн, преждеnре?1е11но остарс
,111 и нзродеин деца.
Какви майк11

-

и д11сц11плн11ата11•

1Работшщите, селяните, прогреснnната н11тел11rенц?1я в
Хасков
сюt окръг под ръководството на
тяс11осоц11ал11стическата организация се включват в широката протестна въ.rша, обхванала цялата
страна.
През 1919 r., когато В· Хасково
избухва обща стачка на тютюна
работниците, във вест1111к „Работ

I

ция!''. По-къс1ю напорът е толко
па голям н осезаем, че ръководст
оото се прсор11с11тнра към opra·
низ11ра11ето н провеждането на об
ща 1ютюноработническа сt"ачка в

депо" o·r зJ май 1929 r.
rопямата тютю11ора1отшr11еска стачкас

1ювремснио разл11•1е11. Слънцето из
rpяna по-рано от вчера и все лак
то cnapna тютю11оработи1щ11те на
крак. Мнозина тръгват по-рано от
всякога към, ?кл адовете.

-

1·ра-да.

дан! Данl Даиl . . подка
нят камба11ю1те за работа.
Друrар11! От днес 1111е, тютю11оработи11ц11те от Хасково, обявя
ваме обща стачка. Тя се орrаннзн

Стачка.
И така, контурите нп времето
са вече ясни. Животът е непоносим. И над света е легнала сянка
та на лрнближаващата се соетов
на 11кономнческа криза. Заrова ма
кар н да е пролет, трудно се ди
ша. Пулсът, който II без това 11ико1·а не е 61111 раnен, сега б11е като камбанка при тревога ...

-

Ал рил I

Дан! Да11! Дан!...

? бнят

1·ална орrаннзацня. Прнэоnаваме
всичю1 работ111щ11 към орrа1111знра

стачна борба. Не се подаuаilте
провокациите на властта н ка·
пн:rа.'щстнтеl На борба, другари!
След к_раткнтс мнп111r11, ста11апн в салоните и вън от двора, мъ
жете първн напущат работа. Не
след много към тях се прнсъедн·
няват и жените. Складовете опус
тяnат. Затова пък ул11ц11тс на Хас
ково този ден преливат като пъл11ооодш1 буi,1111 прнтоцн на работввческня rнно. Беflтът на търпени
сто е сринат/
11а

11а

...

изведнъж rрцът се преобразя.
ва неузнаваемо. От свъсен н ленно
като еснафите, насялалк пред дю
кя1111етата сн, заnрнлwчва на orpo·
мен затвор, по улнцнте, на конто
са влезли за вечерна разходка
ра
ботииците-затворпици.
Уморенн,
те влаt1ат налъмите cir като вери
rн. Так:.1 е 1'?екн де" . .Неизменно,
като по закон: сутрин, .на обяд 11
вечер работп11цкте
'изминават
един и същ път, no еднн н същ на.
ч1111 със за1·незден
в сърцата си
Не са ли закъс11сл11?

•
денят с към своя край.
1\З1':то
It

u(repa,

не IOI

11

Днес
завчера, nрипад

мрак, noeд111JJl11НO IIЛII
матщ rрупн представнтелнте на
на
складоnете бързат към клуба на
11езаnнс11м11те. професно11алнн съюэн. Пътеките са много едни м1111а
ват покрай реката, други
криоо
Jllltiar нз късите 11ресечкн, 110 nсич
ю1 водят там, където прнмамлн·
110 м11rа жълтото око на клуба.

----

Друrар11, ГОТОВ!! IOI сме ВС·
пита със спокоен глас млад
снажен мъж надошлнтс о К.ТJуба.
Koil с тозн?
че?

Караджов!
Бенбасат" стачната
складона комисня с 11згра.:?.ена !
И u
„Перо ... "
избрахме
Dttepa комисията!
обаждат се
отзад.
Запазете т11ш1111а, другар11!пр11эова сед11ал11ят зад. масата
Трайко Хрнстсв.
Таэн ве•1ер ще
трябна да изберем общ11я ста•1е11
Вас11,1

В „Ха11м

-

-

комитет.

на

•

Закъс

щ•1111тс ги връщат, гонят
r1t от ра
бота, а rona значи rла.з. н униже
IIIIЯ.

11езав11си·

чата тютюноработннческа органи
зацня. M11oro от конференщште
са разтурс1111 от властта
с цм
да се осуети стачката.

Но ...
17 мэil 1919 година.
Ден като всички други, но ед·

\

pon сред работшщнтс. Сало

7 OOU тютюноработ111щ11

ден стач1<уnаха.

трети

U11ератшшата тройка на стачш1я
комитет о състав: Трайко Хрнстев,
Васил Караджоu II Васил J\1ap111100 се с събрала отново на съве-

-

ща1111с.

Получнхме
средства
от
на НРПС за 11од11омага11е на
ста11шщитс
докладuа
Трайко

ЦК

Хр11стеn.

-

-

Трябва незабавно да r11 раздадем на работ?11ц11теl
прсдла
ra J\1арннов.
Не, по-добре е да нзчакаме
една седмица .Олас11ост от яро
uал няма. Настроението на стач·""'
111щ111·е е добро. Предлагам с по
11учс11ите средства да ос11rуряnаме
за uсею1 ста111111к по един хляб на
ден за в бъдеще. И още
нещо:
11Орбадж1111те събират стачконзмсн
щщн. Нека поставнм стачни 1rосто
ве пред ск.аадоостс!
предлага
Караджов.
Праnнлно!
Само
че
но възможност
жени.
Полнц11ята е арестувала вече някон от
11о·акт11n11нте стачтщн. Нужно
е
да поддържаме uнсок дух на тnър
дост II съпротива у nс1111ю1. Тряб
па да лроuсдем кратки конфсрсн
1ш11 за разясняване на обстановка
1 а. От rope обещават n с1,оро npe
ме да 1111 подкрепят работющнтс
от друrн 1·радове на страиата!обобщава Трайко Хрнстсn.
Не сдед много орсмс стачката
се раэпростоанява по цялата стра

-

-

...

но

„Заря"), където

Пловд1щ Слнnеи, Ста1111мака, Е,·.
рн-дере, Кошукаnак, Раi,кооо, Устоnо II друп1 градове. Така цяла
та страна беше обхваната от надигащата се ьtогъща стачна В"Ь..11·
на.
Вестннк „Е.:?1111ство"
орган
113 11сзавнс11мнтс работ1шческ11 про
на 16 ю1111
фес11оналн11 съюзи.
1919 r. mica: ,.Бюлетин № 16 11 17
от 11 юни.
стачно
П,1оод110: Вчерашното
събрание е rласува.10 една nоздра
в11те..111а те.,еграма з.о ста11111щ11те
в друrнте градове ...
Хасково. . . И тук няwа никакв,r

-

(се

се про
събраинето, е прелъл11е11 с
По л11пса на 11еста много х
тао3т вън от помеще1111ето
вратата. С пламенна реч
Днмнтров описва мсждуна
то II uътреш110 положешrе 11
ната 11 зас11.11оа11е1"0 на де1i
на реакцнята. Сапо11ът не
от а«11амац1111. След
събр
публиката запява Иитерн
па." Полнцпята е 'блоrшр
ходите, за да арестува Д11111
Окръжянят комитет обаче
ритепnо е взел wерки за ох

wy.

D тезя избори, въпреки
ния пол11цеАски терор, с
11
на БI<П r111cynaт J 169
изd

IIИ.

Авторитетът 11а Дим;;;?о
народа 11 11збории,..,. успежи
ват засили11ото се влкянне
·
ткята.
След 1923 r. Георги
Дн
не посещава Хасково, но
нът эа неговите посещенн11
nя дълбоки следи.
Помощта, която оказва
днмнтров на Хасковската
ц11а.1J11ст11ческа органнзацня
начадото на. века, по-сети
му връзк11 с работ1111•1сско
женпе от вашия град не с
пва само с факти и цифра
IIH. Тозн не1·ов КОНТ3К1"
С
те хора. запалва оная люб
то народът ВIШЗГJI

хмбоко съхранява.
Яордаика

проме1111

засилва!

в ста•1ката. . . Тер

Соф11я. . . В цигарената
ка „София?' комнснита е n
па нсканин вчера, но ведна
ла арестувана.
Ямбол.. . 200 тютю1юраб
са предявн..rrи нскання
Терорът се зас11.ава о
страна.. . Всяка конфере
събрание на работннцнте
турват. . . Редакцнята на о.
ствоlС всяка вечер с.с б.110
полицията ... ч

...

•

-

Вестта,

че в Хасково е п
нал Г. 1:!анrслов
член на
НРПС, и ще rоворн на

стачно събрание, се разнесе
града II събра хиляди рабо
Ивацннте н ентусиазмът п
IIO.'JJ<o висок дух обладават
ннцнтс, въпреки терора и r.
Лолнцнята отново се н
Събраннето е разтурено 11
рът арестуван. После скс
торите стигат още nо·далеч
ннк „Народ"' бърза .:ia съоб
vаботшщнте стачннци сами
nат ораторите от трнбуна
ва вероломна н нагла лъж
110 безочнсf Нас11л11я,
заш1
,-.1ост-ето ;: какво буржо

11отщ11ята II вс11чю1 плате11
111щ11 на капитала в странат
мъчеха да сломят борбата
6отни11ескзта класа за по-

жнвот.
Но работннчсската класа
шата страна не е сама в те
борба. Ехото на голямата
uълна u Б"Ыlrарни е залял
та. Тогава герм:нrскнят соц
мократ1111ескн централен
11Форnертс·1 бърза .ita нэ11ес
ноuа, изкалъпена набързо
пробна лъжа, че „комуинс
та партня в .България пр
л.?

ва,
мо

на ста•1ииц11тс 500 000 (
110 те оrхвърлнтr тая с

каl''

защото

-

била комуни

Световният пролетарнат
ше, че Бълrарня е страна 111
жилаво пролетарско
дои
което въпреки вс11чкн
11з
Шtя на фашистката диктат

ще побе.:\111 Затова на 11
Берл11н се приема рсзолюц
която се изразява nъл11а с

нает с бъпгарсю1тс тютюн
н1щ11. доа11адссет11ят конrр
Германската кому1111ст11ческ
тня, още np11 откриването
праща поздрао11тсл11а тел
до ста•1111щ11тс. I Jщратснн са
за на стачкуоащите II съб
от rермансюпс работ111щ11
.1t·па. Вестник „IОман?пе"
свсщаоа няколко коло,ш н
!\ата.

•

11

щ1. Над11rнаха се рабоп11щ11тс от

теаnр"

ю11ю „Модерс,1

Независими

ят работю1<1ески лрофеснонален съ
юз. Искаме от чорбаджиите да
повишат 11адющ11те, да подобрят
условнята за работа в складовете II пол1щ11ята да не третира не
з.1nиснмнте съюзи като nопунеле-

-

стра,.

.

ра II ще я ръковод11

Rамбанкнте на тютюневите с1Сла.1.оnе. Таз!! с отр11uнстня глас е на
.. Картела , онази с п11склнвня
на „Фердннандес", бързат да се
обадят н от „Никотея'\ "Герон"
J.J

на Д11м11троо.
От споме1111те на съвремещ
може да се разбере за rоле
тор11тет 11 :10луляр11ост на

11

в недрата на работ1111ческата ма
са, сред 11сн1111та w"эерня, не про
пуска случая да се запознае по-от
бпнэо с живота 11а •11.скоосккте

11астояте„1стnото

о;п??::???.

като секрстар-кас11ер

се отбепяз
na, че секретар-касиерът е обнко
пнл 27 селища в страната, между
конто
Хасково. Едшr от актив·
ните деятели на тяс11осощ1алнсти
ческата орrан11эацня в сnонтс спо
иенн пише, че Георги Д111.111троо
няколко пъти посещава Хасково,
винаги възторжено посрещан от

лрофес11011ал110-лро11з-

Подуши.,н, че нещо се готв11, тю
тюнотъргоnц1tте даnат мн„10 11 дра
го да научат това-онова.
Само за един месец nове,,е от
12 000 .,сва rдоб11 са наложени на

1111формац11я за

nc•1c

нелегалност. В11прсю1 това
встс на партията по 11еоф1
1111 път11ща успяват
да раз
на работ111щ11те за поссщ

Ди

С1111днкал1111я ком11тет

основа.
Георги днмнтроо не
напуща
града след събранието. Израснал

•

Факс11м11ле на u. "Работн11ческо

мнтроо

апрнл. Днмнтроn посеща

да заедно с редактора 11а
DОбожденне" Диwо х. Диw
аф11u111тс, разпростраиенн о
тнята за публично събрание,
р11ра само 11мсто на дн.10
••on, nй като Димитров е n

на ОРСС от11опо посещава тютю110работ111111еско Хасково по
време
на една 01" об11копк11те cit 11з стра
ната. За това поссще1111е па Ди
интров .:1ан1111те са много
оск1,д
ни. Едн11стое110 в отчета на ОРСС
за 1909-1910 r. за работата
на

оо..1.стоена

-

19

>К11

Дкинтров

JШП1Л11СТIР1еското общество.
Тр11 ГOДIIIIII ПО·КЪСIIО Георrн

двва

t!Зъ..111а Ol' сподавена радост про
шумяnа в душното са.1Jо11че. Сякаш
стаnа 110-сnет.110 н по-прнветлнво.
Но ОТВЫI долита остро IIЗCBIIP·
ва11е с уста. Това е уrоворе1111ят с
постовете знак эа опасност: поо11и
цня!

ково нзбухоа на

реде.,ен n nодп11са1111я с11оrод11те..r1с11
протокол np11 11рнк.'1ючоа11е
на стачката през 1934 r.
В
не?
участвуват над 5 000 т.ютюноработшщи. Тя протича wнoro орr•ю,знрано. без стачконзменннuя::
продъ.ажава 5 дни н завършва ?
успс,.
Услсхнте на Хасковската партнАна организация no лнинита
t1a
11зrражл.а11ето на единния nро.,етарсю1 фронт съзnаnат б.,аrопрнят11а предпоставка за
разшвряоа
нето на неговата c.ors.11aлRa
база n
за прерастването wy в
широк на-

IIC

доумяват. Ка« с nъзможио? Бър
зо полнцня? И ста11ката
търпи
проnал.
Нищо! По-важно е, че като ба·
ромет,?р тл показа колко много е
нарас11ало теглото на работвика н
че то?"1 е готов от1:1ово да тръгне
масово но пътя на трул11ата бор6а. Партията е о
нелегалност.

:V-"ii<

1

11а

вест1111к'\ В него е посоче

жеwн·

м11зсрс11

ИСКРА В НЕЦРОГЛЕДНАJА НОЩ

Inl?,,.IJ
ILUt\U ?-•...,. ·?t?;;.

ol.1„th?

съющ

Ужасно

Пнсмото на Георrн

че е въ.з1111к?1ала необходимостта
от създаването на лрофесноиалин

тсмна масоuо-лот1т1111еска
дейпост, за да доведат wарксическк
те идеи до съзнанието па работниците и за разоблнчаоанс олор

...

е ценен 11зобт11111тслс11 документ
за нрестьпната експ.11оатаu?1я на
.n.стскня труд n условнята на ка.

на с1111д11кал11ото дnиже11ие о стра.
ната II Хасково. Може да се лрнсме. че тoit 11аб.1Jяrа на оъпрос11те
sa укрепване на професионалното
двнже1111е о града, като се вземе
предв11д II дейността 11а
Георrя
Днюпроu по това време. През
1906-1907 r. Димитров
доказва,

Ръстът на раёотиичссната кяаэасилването 11а класовото ре
оолюционно цвшкснпе създават
оёехтивни условия аа появата на
??ар1!с11чсската партия.
Тесните социалисти водят сне

тюннстнческнте възrпсдн ua общо
делството. Централният комитет
полага големи грижи, за да подло
могнв орrа1111зациоииото и нденно укрепване на
wарксичсската
група. Той изпраща u Хасково Д11
иигър Благоев, Георги Кирков,
1.Jасил Коларов, а пвез I 907 r.
11
Георги Димитров.
Липсва документ, коАто да .11•·
де сведения за точния ден на
прв
стигането Ila Георги Димитров а
града, но от единствената д0811е„
ка във вестннк „Работннческк ве
ст1111к" се разбира, че на 8
w•t
1907 r.
тясносоцналистическата
група 11 смесеният синднкат „Ис
кра" организират сннаикаано съб
ра1111е, на което Димитров говори
за „Положе1111сто на работническа
та класа в България и нейните за.
дачи", Събранието е посетено от
четиридесет членове на синднната

JJ:i6oт111111ю1
DOT."'

основание
Георrн Днмнтров
нашнроко разяснява проблеwите

ca а

CДIIIICTDO. В

ще станат Мflоrобройннте

и партийната група и 10-15 сьми
111ле111щ11. За с.'1едващня ден допи
с11нкът съобщава за свикано пуб
ли11110 съGра1111е. За разгласата му
<·:i
нръснатн 250 афиша.
Ге
оргн Димитров ronopи по същата
1-ема. РъководитеАнте на общодел
ската организация, стра1уванiскн
се да 11е изгубят своите членове.
им забраняват да посетят събра•нето. Въпреки това няколко широки сощ1вт1сти слушат
речта

!100.

Тютюнораёотннчесна конференция о Хасково
през 1922 r. с участието на Стефан Киралжиэв,
секретар на Гютюноработпическия съюз о Бълга рия, за поцготовкп на общата тютt011орабuт111Jt1?с
ка стачка.

движение

Хасково

в

nестннкц е отбе.,яэ
uенен nрнэив •• Димитров
эване помощ на стачкува
По време на
эакоиодат
кзбори през 1923 r. пръв
.аат за народен npe..:tcтa11к-тtJ1
стата на БКП за Хасковски
ръг е Георги Днwитров. 1(
къn тoit от11000 посещава
nu. Точната дата 11и дава
1111ето във вестннк „Работн
щ111еск11

Борба

JJ.o

победа!

И хаскоnсюпе работшщи
;щха!
. . .
И днес четиридесет
след онези repmt?111н д1ш,
опюоо 11уят зnъ11 на камбан
подобен глас, стот1щ11 н
тютюноработ1111ц11 от Хаск
волно сн спомнят за врем
.'lетяло във осt11юстта II ст
нсторня. И днес скотът на
дни отеква n пр11боя на 1,1
ннте нм сърца II разбужда

спомею, ..Мш1алото за тях
мен.

М1111алото
тор11я!
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фашизма (1941-1944)

чее

-

о

,а,,????????????????????'·.(
в,

:.

ц

Слел вероломното напаленне
хит.терис гка Германия над с-,
а?nстсю1я сыоз почти всички члеlll!t
нове 113 Окръжния комитет на
БKII в Хасково бяха арестувани
1щ 11 1111тер1111ра1111. Окръжният ко?\11111? тст на rмс в състав: J [ван А рак

II капиталиэма. имащи за
строителството на социализма в СССР. готови с оръжие
в ръка да защищават съветската
страна, вероломно нападната от
немските хитлерофашисти, да се
борят за свободата 11а своята Ро

Bl( .111со, Д11,111т1?р

11.11113.

?11111а

I l11a1ю11, Непялкв
К:ша Докузова, Иоа11
а 1 Раиков. Спас Лсрибесв, Цимитър
'"'- l(ан,•в (Лшнка) 11 Тенчо Хубенов
·ар на епос заселаинс разг..пода решеэа нисго на ппртията (то бе донесеnр ,rt от стулснтите Найлсн ПануЧ шев II Спас Дернбсеu) за съзла1.1., нането
на боi11111 саботажни гру-

ьт Тс11с.111со:1.

Ct

nit

въоръжена

организиране

11

иартизанска борба срещу окупато
щ рито н монархо-фашистката власт.
tИt
Реши се ремсовите групи да ми
и, пат на бойна нога II да вършат
<."а6отаж11 в тюгюпсвиге складове
rp. н другите предприятия; да се ук·
вземани
?? рнват зърнените хра1111,
•ц като наряд от селските стопани;
ла се въоръжаваме, да правим
землянки краr, гра
С1 rкр11ва.1111.щ1
б алкана; да събит, па, в гората
jJ раме храни ii 1н1р11 за арестувани
те другари 11 техните семейства,
а също така да създаваме запаси
>ci

,:
ot

'•
ta

11

от храни за евентуално иэлиэане
в балкаиа; другарите да сменят
квартирите с11 11 се запазят при
011111

эа арестуване,
срслата на поември

1941 r.
нелегалиост първите
11ш1111 дру1·31ш. Звработпхме с noентусиазъм. В началото
11m11c11
на 1942 г. в Хасково се сформира
110n Окръжен комитст нв партияга I la среща в Софrrя с Адалбсрт Л11то11011 (J\\ал•1111,а) получих
инструкции за създаване II на ра
irorrr111 комитети на РМС. През
В

11ре?11111аха в

1942 ,-. излалохмс 11а циклостил програмата на Отечествения
фронт. Установиха се връзки с
редица борчески настроени члено
не на БЗ! IC, конто по-късно станаха ятаци на партизанския от·
рял.
За кра гко вреые се създадоха
партийни It ремсови групи. В кои
то до провала през март 1943 r.
11.111заха над 200 членове. Това
ю.111

бяха все бойни, прелани до смърт

на делото 11а социалнзм а II кому·
1111змн младежи. борци против фа

шизма
11.1еа.1

11.\РТI 13,\I ICIO ! ОТРЯ.ТЬ
.. \Cl I IЪ З;J,\Т \РОВ\,•

I lo С KilliUII буl\811 .1.:1 I О ll)LIL' н.. )
С.1аш111скшп шрифт върху .1,ш1il·
1а 11:1 барет?па ,111oro 1i xapccoriшc. Or11:01111p,1 11а тр11 n1.:pr·1,1l!111o-

IIJIЦII Д1в111тър I(а11ев. Т11.1ьо Гос
11од111юu II Вас11.1 11 ванов. Така
re сш1б1111,:.1е с 1р11 лск11 картеч·
111ща 11 чсп11н1 картечни 1111сто.r?е-

та. Сл!!д раэ611uш1сто

на 11ърнiпа

D1I .1е11т11

Ko.,so

наша група тез11 картечt11щ11 бнха
нзпрате1111 чрез бор11совrрад.сю1те

страна маршируваше немският бо
туш, когато се появиха II първите 11со11егат111 11 се постави 11н11а-

лото на въоръжената партизанска
оорёа, нашите ремс11ст11 С още
по-голяма упоритост създаваха
все нови
нови оргаииэации
групи no места. Сформираха се
групи II в казармите в Хасково 11
Кърджали. Учениците от Хасковската гимназия развиха активна
дейност. Полицията започна масо
ви арести н успя да разкрие рем
сового ръководство II организацн
ята n гимназията. а после II град
ската оргаииавция на РМС. Мла
лежите минаха в нелегалност.
Създадена беше широка мрежа
от ятаци n Хасково II селата Ко
11

11

нуш. Бо.qярово, Спах11ево, Горсюr
11зоор, 13оirводово, Любенова, К11
р11?1000 11 лруr11. Нашн верни ята
ю1 ста11аха Александър Велков,
йорда11 М.омч11лоn, Делчо Димов,
Янка Банеsа II друrн. Taзrr яташ
в
ка мрежа после разрасна
други села. В домовете на 11яко11
от тях бsixa направе1111 скр11nал11ща, а i.:paii селата l(онуш, Бо.1нроnо •• Спахнеnо създадохме нокъсно ш1рт11за11ск11 баз11.
11

Пърuнте

действия

11аш11

бяха

11ззеыnш1с на оръж11с от казарм11
те. През януарн·феuруарн 1943 r.

се орга1111э11ра на няколко нътн
11знася11е на оръжие от кърджа.1111i'1сю1тс казарми. От тук се 110.r1y,111xa 7 1111столета с повече от

700 патрона, дрехн, обуща II бо·
тушн, с конто Gяха облечени
11

нслеrатш. Uт
избягаха оойшщнтс

оъоръже1111 първите

11а 11с1рп1з3нсю1я отряд
Ив:шоn".
Първото 1111 сражение с полнцш,та Geurc на 6 аnрил 1943 r. В
roua ср;.1же1111е бяха уб11т11 двама

к:1зармата
Тен•ю Хубенов, Пепр Мнрчев' 11
Кънчо Ипанов, конто взеха със
себе crr трн пушю, 11 над !00 пат
рана. По-з11ач1пел110 11знасяне на
оръжие от казармите стана на 26
,?арт 1943 r. от 2/10 дружнна
Хасково, взето от 11збяrал11те вой

-

.. Л111011

нърху

-

rpyriaтa
Тодорка Паунова 11
Кънчо Иnаноu, към конто се при
съедншша f' Иоан Par,кon, се ук·
р,шат u ПЛfDНята на Псшю Манах11.rrов в запад11ата част на Хаскоnо. На дру1·11я ден те бнnат от
кр11т11 н oбrpa11er111. Цяла нощ гра
дът ве засп11оа от ужасяващата
картечна II автоматна стрелба 11
11збухва1111ята на бомuнте. Пра·
жскторнтс 11а докара1111те прот11-

Партизанс,шят отряд „Асен Зпатаров"
11Асе11
отряд
образуuа rю реше·
на БКП от Иван Арак
л11ев, С1сфан С11меоноо Н ян?ю
Костов n началото на мais 1944 r.

се

името\а народа

В

11

кра? на юл11 1944 r. Окръж·
111,ят комитет 11а партията n Хас1юво решава партнзашпе от отряд ,,Асен Златаров" да эапо1111ат
акт11ш111 въоръженн дсi1ств11я. За
целта се извършва масова м:06нсе
л11за1?1я на ноон нартиза,ш
набаuя оръжне. Обмисля се n.r1a11
В

11

сднооремснно ов.r1адя·
nане ш1 селата Сършща, Спах11еnо, Брястово II Сусам.
13 нзnъл11е1111с 11а тозн шнрокЪ
за акц1111

-

11

5 cenтe!-IВJ)II
1944 r. отряд „Асен Златароt"

за1·,шс.11е11

л11цейскю1 у11астък. Дру1·11 тр11ма
Монс Бенбасат, Ханм Балrr н
Ефранм Бенц1ю11, бяха разстрелн
шt край се.110 Спахнево .
С това борбата rre ст11х11а. Ос·
т;.шалнте на свобол.а II освободt:1111те от арест11 и ко1щентраu11011-

11.rtaн

11а

Светлина.
Тя се 11эnършоа не от целия отрял., а от една група, състояща
се от около 30 душ111 под коман
дуването rra Иnан Аракш1ев 11 5\11
чо Костов.
През нощта групата се устано·
вЯnа u гората, западно от селото.
През ДСIIЯ р1>КОUОДСТUОТО уста·
1юnяuа нръзка с ятащ1те II уто11няn.1 11ла11а за акцнята. На с.1Jедващата нощ безшумно II nнезашю
партнзш111те nлнзат n селото. Вснч
ко става така бързо, че общ1111ар11тс и селскш1т караул 11е правят
дори 01111т да се съпротивляват.
Пред общrшата се е събрало
ця.r?ото насепе1111е. Запален е фе·

нроuежла акц11я в

и

Окръ
жен комитет на партията II РМС.
По-късно беше създаден II парт11за11ск11ят отряд. "Асен Златароn".
Иван АРАКЛИЕВ,
командир на зоната w на партнза11скня отрид 11Асен З.т?атаров"

рсмс11ст11 11аноnо 11зrрад11ха

с.

11

11ер

не1·оnата

11а

11

чшцnстното

развяuа

снст.1J1111п се
ко11р1111е110

...

за тежкото положе1111е, n което

11

дем дн11 ме11 11 ареступан11те мн
11pyrap11 нн държаха без вода. !io
ТQПЗ бе шэi'1·лекото. Ocoбeflo теж
к11 се оказаха 11ощ11те1 когато на

Д.н·ю1лоt,ото зда1111е
започнаха р?з1111т11те н нзтеза1шята. Нне обаче се държахме здрана

тава11а

Рсnро1'ующя ,?а картшшта на художника Хр. Форсо: Разстрелът на ремсистите от Хаеково
Тенчо Хубс1юв.

во. Не нреладохме дpyraprrтe сн.
През 1942 г. отrrово попаднах
в затвора

...

I

Легията. Та
ре1111кът беше знаме

ВСИЧЮt

-

Бълrар11я! Тогава? Щабът нъвеж

ii

фронт"

...

Kais ще го уш11е? Това е втор11
ят въпрос. Не по-лесен от пър·
вшr. 5\тачката Стефан;? Бор11соnа
от Хасково е tшшачка. Tsi наitдобре ще го щ111рав11. По·п_обре

КЪЩН сеш11111-

заrючuаi' 1.1а носят х.11яб. с11реnс11чко тру11е, яйца . . . Носят
пат 11а шнроко разстла1111 чер1·11.
Вече преваля среднощ. Парп1з;11111те се строяват n дnе ред1щ11,
разпяват з11амето тръrnат.
Довнжлане, друrар11! Скоро
ще дойдем пак II вече няма да
се връщаме в плаюшата ...
Народът е щастш1D II радостен
Неговото сам.очувстоне нараства.

ще се 11рооеде 11арод1111ят съд в
Сuет.111ш1, др;·п1 с110дс.11ях.1 ра.1оt·тта с11 от 11арод11ата 061111 към
11арт11заш1 re, трст11 ;,.iettтaexa за

с

побс.1ан1, а •tет1.ър-

времето с.1е.1.
п1 11p11ro1 ?яха оръжието с11 н се
1.:1игаха 1:1 11ът.
!lеш,о Доr;,·sов rr аз се ci:orv·
nax?1e с д,ру1:<.1р11те, конто

1111

nO·

добър II ьт, 11 пoтer.lJIIX:'\IC.
Промъкна?ме се край се.'lата Спа
,нсво, Сърннца, Бо.,ярово II rrpн
зори 11аn.1язох:-.1е в Хаскоvо. От611\\lе се 11 1<ъщата 11а бнба Ва11
ha. Тн 1111 1шсрещ11а
скри какih.C:1axн

11

10 011113Г11

баба D,шка заварихме 51111ю
Кооов 11 .1руп1 друrарн. На раз·
с·ы11щ11е llc111,o Докуэов 11з.1езе
.1..1
раз}знас 110.1оже1111ето II на·
rrpcc11111• го в града. Той се върна
11
Отечестuеш?нт
ьобщн,
че
Фронт е обяu11.1 нъстанне II че в
?!

t..:

вече с сqетавс110 11арод110

С:оф11я

11ра1111т1:.1ст1щ.

Вънрекн

баба 13,щка

t1.1

д;1

11е

:\1О.1бата

11з.1нзаме,

знае", 1111е 11з.1язо1tме от 11еi111;1та къща II ЩJСЗ
uc11tьpa? на 1·рад.1 te от11рао11хые
1а хаt:ко11ск;1та
община, където
бе 11асрочl'110 заседание 11;1 Комн
че „1111що

тет.1

11е

се

Оrе•1еt·п)с1шя фронт.
По.1uме1,;1сто в rрала бе обър
lpi:: 1.ста1штс.111те

1

11а

стара-

та о.1аст, i\aro 11зк.1ючнм 11яко11
от :ire11r111c, 11а ко11то тежаха м1ю
') яni!11 убщkтва (Трайно Па11u11

1

0110,

I tт:стан

стоях.1

110

J\\11.,е11ков

11

мсстnта сн. Те

11раn11телство

1·11

в ра1по:юже1111е на 11артшпа.
С Ле11ьо Докузоn 11ол)11111хме ·за
дача ueд11ara да се върнем н Бал
кана, да съобщим 1юо11ш1та на
.1.руrар11те II да орга1111з11рамс ели
зшrето на отряда. Мшrахмс ?рез
Брястово II Cnax11euo. Се.1я11ите
1111 ,юсрещаха с .111кува11е. На ко·

със з11аме11а 11
към nарт11завсю1я .,arep. Срещата на се?1яшпс
с парт11за1111те беше нзб.111к на
11за?1м11а 0611(1, 11n възторг II на ра
лост от нзnоюваната сnобода.
Парт11за1111
сс.1Jя1111 с.1яэохме в
11е, кат ьрн II пеш,
пес1111 тръr11ахмс

11

се?10 С11ах11ево.

Ila 10 септемвр11 потс,.,,н?ме
нрсз БрястоnQ за r·pa;1a. Посре·
ща11ето беше 11со1111суемо. I [а тр11чеп1р11 ю1.r?ометра от Хасково с
ЦUСТЯ II JltaMCll3 бе 11З.1ЯЭЪ,'1 це.111ЯТ народ. Реда пазеше 11е ооitкомуската. н ?н1ш11те другари

-

ремст11ст11, раGот111щ11. Те
11роб11ваха пъти към це11търа
град.а, където ста11а щ1т1111n,т.

1111стн
1111

11а

11,1

1'\а110.

tp)

1юфро11товското

беше .зашемст11.10. Работшщнi'е
напущаха работа. Кому1111ст11те н
ремс11ст11те uеднага се постаnнха

11

C.rieд м11т1111rа се 1?аста1шхмс u
у•111.111щето ,.1 [оа11 Р11лсю1". Тук
за1101111а оргш111з11ра11сто 11 0Gу11е1111сто 11а

11арт11зш1ската дружина.

Още същня

тст

11;.1

дс11

Окрьж11щ1т ком11-

ш1рт11ята бе

t•о11ка110

1ю111....111е11 11 бе
с1,Г?рс11111е.

общоградско

Нощта

11а

10

ссrпсмвр11 беше

110 това бе прншщно
с11окоi1ств11с. Хората се 11р11браха
по домовете сн 11 радост1111, 11 раз
треnоженн, защото старата n.а,1ст
бе 11еrюкъп1,1та. През леш1 с на·

Дворът

с1юко1·111а.

рода 1111е бн:01е с11т111, 110 през
ношта врагът 1111 прсnъзхождаше
IIЯKO.'JK01<p;:1т110. Въпрскн
BCIIIJKO
оба11е. 11а дnvпла.ст11ето трябошнс
ла се тур11 1<j1air! За тазн цел ра·
110 сутрннтn на It сс11темвр11 м11.1,щш1та 111nърш11 nрсстн на отяв.,сrште npar·onc. lie се nреддваше
щ111ал111111:ът на 1·ар1111зо11а пол11
Коков1111к Мар111юо. Партш1та
мнтеrьт на Отечестве1щя фронт
понскаха 11олк:001111к Маршюв да
бъде уво.111е11 11юr no11e смс11е11.
110 тоnа не стана.
Реш11х:'\1с да деЧстваме самн.
За 11реnзсма11сто 11а казцрм1tте
(арт11:?ср11itск11тс,
където беше
1ю.1к01ш11к: Л\арнноn), 11зработнх·
,,е 11да11, коi·1то трнб,шше да се

ж11

нждаше

разказармата. Tona озадачи
сърдн хората. Атмосферата за·
II

nоч11а да се 11аслектр11э11ра.
Д11м11пр Гс11оn Вълев, член па

от казармата, се
беше с пушка n
ръка към rру11ата око.тю по.1коо

РМС н
за11ът11

-

карте1111
В СЪЩIIЯ MIIГ IIOЛKODIIIIK J\\a
ршrов се cn.,e?1c на земята. Заедно с uero б,rха уб11т11 още 7 офн·
uерн II подофrщерн. Бързата 11
u11сз:11111а

·.111т1111r.

11зскочн:<<1 ла 11осре11111ат освобо.л.11те.111те с11. Побрат11\Jя1Jа11сго .за

С

JJCCCll.11111JI

към 1юмеще1111ята
ск.1алооете за оръж11е. Раэб11ха
nратнте 11 11розорц11те н се nъ·
се запът11ха

rралrкnта

1301?н11щ11те

разпраш1

човек, страш11.111щето 11а града,
обърка прага 11 11ъодушеn11 наро·
да. !iсвъоръжеrrнте работшrщr.
доu1.1н на мнрна дсмонстрацня.

от бр11

то пон1.шва11е nош111111 11астрош111ето· на 1шсе.1е1111ето II скоро 11рс.1.

вече да го спре.

11

Затрещяха автомат11

rааата „Васн.1 Ко.,?ров''. Тяхно·

ше

с11

11111.1.11.

I la 12 ccrrrc,шpн към обяд в
Хасково д.ОЛдоха (.,на 1·ост11'')

06щ1111а
беше св11ка11
I lз.1.11r11aт бе ?1озу11r за 110
Орс1т11,1я11а11ето с nоi1ската 11 BCll'I
ю1 тръr11ах,1е към казармите. Ка
то буен 1юток се 11з,1я народът
н .1.оора 11а казармнтс. I l11кon не
Uсшс В rъстоя1111е 11 не се OIIIIТBЗ·

воii1111к

кнкто

nнк Map1111on
каза:
Cтrrra с тези раз11рао1111, дру
гари! Какво rн търпим още?!
Позс,qенял от яд, по.,коrн111к Ма
p1111on стре.,я u него. С11г11алът бе
даден. Врагът сам с11 11одn11са
смъртната присъда.

та.

пнрт111а1111

Народът прн·
пр1111ждашс. (lo нареж
11ъл1111.

кон офнцерн от11а11а.110 леко, а
после 1·pyfio за1101111аха да 1юдка11
пат же1111те II деш1та да 11а11ус11ат

Оl'"Ъ1Цест1ш 113 12 сс11темвр11 nc11Cp·

с

и

па казарм11тс nро11ъ.,-

да11е на 110.'IKORIНIK Map1111ou Юl·

11

дu..1 ю1:.111011а

да се

11

оръжнха.
II nо;?.оф1111ер1пе 11
uой111щ11 се 11этс1-.111ха о 11омеще111111та 11а щаба. Работ1111ш1тс 11 11арт11за1111тс п1 обкръжихме. Стре.,бата не с1111ра·

Оф1шср11тс

ма.1ка груш1

-.

ше. Бонт продължн, докато под-

у•1е1шч?а

Борисова от Хасковската

Бор11ска
део11(1е

ек.? 1·нм11аз11я ще поотор11 подn111·а на Ст11ля11а П::?раскеооnа Oi' 51„1

бод, ,която ушн през 1877 r. тр11
багре1111ка на бълrарс1ште опъ.,4
ЧelЩll.

..,

Бориска Борисова беше тrrxa 11
скромна уче1111чка. Учеше се добре, 110
едновременно добре 11з11ъ.r?11явзше ?11юго бойнн зада?111.
Носеше храна на 11елега.11111тс и
11

В л11цето на партнза1111те тоi1 011ж

да своята nъоръже11а onopa, cuo
нта армня, с.nоята утрешна власт.

I1арт11зан11те о скр1ша.111щето
u
дuора на баб:, Банка, ма{rка на
11ламс111111я
реоотоцнонер
И ва1101.1, когото фашистите

Знамето на отряда

Гочо
обеси-

ха през 1942 r. u Бургас.
Ту1< о сц11? м:1i't,:1.<a uсчер на
1944 r·. Бориска получи поръ•1е1111е
то на от?ыда да 11аnрав11 знамето.
J\\aiшa ,; даде 4 000 ло. за сд1111

Знаме! Още от nърв11тс д1111
1131Уr11зш11пе пожелаха „ да имат
знаме n отряда. Но какво ще бъ
де, за да въплътн оъждсленнята

-

--

-

rope червен, .10.,у µя., ..
Пак беше не•1ер. т11ха ю11ска
исчер, когато Бор11rка т11хо t'C
11ромък11а в лворн на баба Ва11ка
в.,сэе при napт11Jatнt re. Ч,11<аха я ! !nан Аран.,нея, Ннчо Ко
стоn. 1!11ко-1а Щерев. Xarrм О.111·
nep II други. Що:'\1 IIJBc\...'HI 110..1. ЖII
лстката знамето II то заб.,естя в
ръцете 1i, ра.11.ост1111 уо1111Jк11 грен
наха по :11щата 11?1. Ха11,1 0.111ucp
не се стърпя II дск.,юшрз Бон:·
ш1 стихове. Същата нощ парп1зан11те кръстиха Борнска с 1юnu
Венета. името на жената
нме
на Xprrcтo Ботеn ...

[дна нощ

те

броuол110 да
1с другар11

11м

искаха от мен доразкажа за сно11-

11

Належдата
"')ото

затова мъл11ах. Запо•шаха i\a
ме измъчват с с.tJектрнческа машина. Ця.1а нощ! Разбрах. че
?}ко моrа да 11змък11а ръцете си
от въжетата II направя оn11т за
бяrстао, те ще ме раэстрст,т. То·

Дяко Иорда11ов, коirто нмашс

днс смърт1111 пр11съд11-за участ11е
то му в убийстnото на 1юJ11ща11те

11а

в бърЧервената а:>·

I f11e 1JСТЯХМе reC'fllllЦII

го войшщн-патр1ют11 таii1ю

KOii·

да

;111

ваха в затвора.

ден научихме. че Д11м11Канев (Ашнка) 11 Terr•ю Xv-

Ед1111

пр

Ueнon са разстрс.•1яш1. Те бяХа
осъден11 на смърт като ч.r?е,юве
на PJ\\C n каэармата. Разuра:<ме,
11е

11аб.111>каuа 11 11аш11ят к1н1й.
Тазн 11ош няма 11111юп1 да

я

забравя. Към 9 часа tJyxмe как
•

з.тюnещо запо1111аха да 1<оuат бес1?.rш1пе 11 зн.?ехме, че те са за
наr. Към 10,30 чacfJ отмъ1шаха 1·0
311 л.ругар. l{ОЙТО бе осъде11 З'I
уб11i1стnото на кмет.а. Аз се бя?
nод.11рял 11а .1нната страна, на
дясната стоеше Дяко йорда11ов.
Бяхме с11 щшrот1:н?.111 пре11.смърт1111тс n11сма II последннте думи,
конто да завещаем на сuо1пс

на свонте 11рняте.111. Вр:1-

Но тя ме

ОТ:\11111:1.

научю:,

Дяко Порланоu

че

държал
добър

Скоро опасността над 1·рада
беше 11очт11 т1кшrлнрана. Така
11а 12 септемnр11 ве•1срта II през
нощта nос.r1едн..1та с11ла на фаш11сп1те в Хасково
арм11ята
беше сломена. Uя.11а нощ воit1111цнте II работ111щ11те с nушю1
оръд11я охраняваха 11оnата n.,аст.
Към r10.1у11ощ с Иван Арак.1нео
11апу(11ахме казармата II тръгннх
ме да проnер11м 110-uаж1111те обск
п1 на r·рада
охраната нм. В
града беше т11хо, но cnoкoit110 1111кoii не спеше. Работ111щ11те
хо
ра rra труда, 11с спяха от радост.
Но не спяха н фашrrстнтс. I! сд·
1111те, н дру1·11те. знаеха кой е roe
11одар на града. Проверката вър
nеше бавно, колата 1111 често бе

-

11

-

cn11pa11a от патру:111. Вс11чк11 у.111·
цн II у.111чк?1 n града тазн нощ се

охраrrяваха. Банката, затворът,
rюrреб11тс. пощат.:1 гарата бяха 11э
цяло застн от работшщн II noi111i1
1111тс, 11рем1111а.111 шt наша страна.
Г, рез нощта rra 12 срещу 13
септември фаш11стката n..,аст n
Хасково беше ср1111ата на 11eit110
11

в?1астта

11а

Отечсстuс11i1я фро11т. ! lовrrят. пъ·
.1с11 с меч rн, ж1шот за,ю•шаше.

Стефан СИ/\\ЕОНОВ

На сутринта J
се с

дoc1·oit110. В пос.1е.11111я
м11г той се обърна:, към палачите:
.. В11е пс .\IОжете да сврете Чер·

края на

13

IOIIII Зllё-P.ICTO се ПО·

нвн n отрs1да. Денят

не'

беше

0611ююое110 тържествен. Парт11:1а1ште се строиха на шнрока 110.1s1

на, край базата по.:?. връх Л111с1
в ( lзто111ште Ро,1.оп11. Е.11?н с.1ед.
друг изрекоха свеще1111те ду?111 11с.1
парт11з311с1-;.ата к.,стпа. Г-:?1.1111 с.1с.1.
друг це.1Jу11аха э11а,1ето. О•111те на

nснчкн се 11росълзнха. Тр11баrрс11ай-добре 11зразяnаше nъжде..1е111шта на uс11чю1 .1а се бЬря r
до бtърт, за да ;..ашее наро„1.ът
свобод110 11 ;i.a се тррн n "нр.
Партнзашшът !lнко.1а Щерев
1111кът

Gсше

за

::шреде.1е11

ЗIIIO,tCIIOCL'U.

Toi, разояnа тр11баrре111rка на uя.,

над партизанската ко.1011а.
IIOCII В черnення CII IIOЯC 11
в раницата по труд1111я път на
борбата ...
• !!а 5 септемnрн 1944 r. знамето
беше разnнто нац огъня, n който
11рът

той го

111rорнха к?1етската
арх1ша н да11ъч1111те к1111п1 u сс.10
11арт11заюпе

Свст.11111а. 3112:мето пре..1.вож.1.ашс
парт11за1111те 11 n nобедшш ю,t 1ю
ход за устаноnЯване на 11аро;l11а-

та в.,аст о се.1ата Cnaxнeno. Бря
стооо, Бо:1ярово... С него те
с.,нзоха тържествено по у.,1щ1пс
?а Хаскоuо.
На 12 ce?тc„nprr за r10с.1еде11
IIЪT 3113:'\1СТО се 11311011 С :,.111р11с на
кръв II барут в казарм11тr кр;1й

града.

ха IIJНI нас 11
казваха: .. Госно·
'л.n, Червената арщш н.111рсд?1а 11с
у д 1,ржн,-ю. Допусп1мо е тя .'1.а
1111

l!ЛCJC

ощr
ца

l (o ДОКJТ() С

БЪЛГПJ)ШI.

U

ll.ушшн. с

е.1.11а кар1с1111111111е Ще BIi )'IIIIЩOЖII\I 11r11111a1:'
11а

Те. paJ611pa се. не ?южах?1 ;ta
01.:ЫЦеt''fЫП Cl!UH JЗ\IIICЪ.'I. 11,1 ?
се1псмnр11 19-44 1·. врат111е на з;)Твора се разтuор11х" u рс,у.пат
на ве.1111кото 11::?с1-ь11:1с1111е на Чt· -

вената ар,ш1я 11 11а (юрGа ra щ1
11аш11те другарн в странат:1.
3п ГOДIIIHIТC n затuора Cit СПО:'\1
ш1м rннаrн с тъга, 110
с някак
uo чувство за
11е110д11раие11аrа
11

дру;1<6а мсж.1у хоратс1. lне бих
?,с преnърщ1.111 затвора в ,·1111оер·
1

снтст. Тук

11зу•1авах:1.1е

по:111п11.;о-

нстuр11я на l\0?1y1111c11111t··
онпа 11арт11я flil Съ1?стrкш1 t'Ъю.?.
OCIIOIЩ на M3jJКCIICTK3TCI ф11.1оt'О·
фш1. Бях\lС орга1111з11ра.111 ,'\ра?1,1
11омш1.

Tll'ICII (.'ЪСТ311,
11а от11ад11а.1ш1

... до ра,юто
другар оннаrн сто

хор

ewe рамото 11а дру1· затооо1111к.
Така можахме да 11ре;к11вrе,ч· ·rem
к?1те 11эш1та11ня. Така \IIIOГO ;1ру·
rap11 11.1.1.1,ржаха 113 г.1ада
1104
срещнаха сuобо/1.ата на 9 сс11тс:.111

нрн. Та,11 дружба
от затвора, с t·uята

Т II дружбаrа
Jаш111ап1

ос ran.1 о сърцата на хора,а. кон·
10 зае?1.но са посрсщ.1.111 t·(1ъртта. •
J)ЗJС1,мuа11ето t'.1ед IIOЩII 11а разстрс.'111

11

бес11.1к11

...

Д11м11тър ИВАНОВ,

вената армия. HaG.111жana денят.
когато ще опоuаряте за сво11те

активен борец
фашнз?1а

11рот11n
ка1111та.111зма

11

Со6опевата акция

ха да се оформят рс:1бот1111t1еск11·
те nъоръжен11 отряди.

Мf1сто бе vстаноое11а

беше сюю

тата отноnо се отвори. Изuсдоха
Дяко. Таз11 нощ ав дълго очакuнх да доitде н прн мен смъртта.-

наш другар, зне{J.110 с воi1шщнте·
рсмст11стн apecтyunxa фаш11стк?пе
офнцерн II r1011офrщер11 н врагът
беше обезвреден.
Смраt1аваше се. Бързо започна-

11

1111

шшрсдuа11е

l\111:il.

n:1 щеше да слож11 край ,?а мъкнте. Опитах. Трайко Па1шов,
ед.1111 ripcдaтe.ri. ме напсува н се·
хr.ърл11 върху мене. Бра11ех се,
l{ЗКТО r?южех. Започнаха да ые

-

оръж11е от ка

1·ороnо. Тр11мата 0•1а?шах1.1е 11з11ъл
ш.:ннето на смър1 шпе 11р11съд11.

1<11,

Слож11ха мн е1111а теж1.;:а nep11п1 11 ме щ.;араха n стаята на осъ
дс1111те 11а смърт. Те бяха двама

11а

зармата. Втор11ят лруrар бе уб11.1
озnере1111я се.r1сю1 кмет на Чер110-

о 11елеrал?юст. Лз
uба11е попадах за втори път о З3·
твора II нс•tе 11мах 11зnесте11 oшti.
З11аех. че обеща1111ята 11м, че ще
MIi пощадят жнuота. са само y.'10IJ

удрят II друrнте 11р11състоуоащ11
11а разпита. С.11ед това 11е помня
какво е стз11ало с мен ...

за 11з11ася11ето

-

11р?стъ11:1сш1я.'' 11 с.,ед това уш1с
на:1 11а J;ЪЖСТО.
Чtpвf"11i.i1a ар"'111я 11а11rrТ1..л:1шr.
Но ж1шотът в за, оора ш: Ue1ui:c-111·) рев. По.л111а11те често u:111Ja·

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРА

оф1111ерът Д11м•ю Петков.

почна.

Бориска! Шестнале

сет1·ол11шнита

11

Последната бариера на фашизма рухна
обаче бя;<а n 11еnъзмож11ост да
окажат каквато II да 611ло съ11ротнва. Настъп.11с1шето на Червената армия, обяuява11ето на nъста11нето II създанането на отечестnс

-

лъщеря ii

11

б.1111зю1,

Gечсрта на 8 сштс?шрн 194·1 r.
(,сше хубаnа II тоn:1а. Наснда.111
водехме y1101·1i!aщtt
110 11с.·1я1111те.
раэ1·оьор11. f:д11i1 уточнянах:1 как

опъ.1-

да 1юв11 елементи в знамето
на него да бъдат 11ап11са1111 спас11теп1111те
„Отечествен
дум11

те

-

трнбаг

тал11ст11ческото 1·осnодство той бе
ше оф1щ11а.'lе11 знак на царство

е

След 11cronoтo слово 11арт11за111пе заналват купчината общ1111·
ски к1111жа.
После от

11ал11
11
щ1

Но в гощ1111пе на капн

чс1щ11те!

11аш11ят

м11я, за б.1111зкото осnобожде1111е
бъдСЩIISI щаст.:?:,ш ЖIIВОГ.

-

ска

народ от проборбата,
която водят партнэанскнте отрящ11 за 1юбед11те на Съоетскатн <IP
хnър.11е11

...

мечт11те 11м?
РъководСТВОНJ
на отря.1а реши знамето да бъде
тр11цвет110. Като тр11баrре1111ка 11а
Ракоnсю1, въuеде11 още 1ю време
на Възраждането за бое11 с11мвол
на бъ.1rарска1а рево.1юшю1111а вой
11

даж111rте унравrшцн, за

IIIIC, KOIITOJ'lldtf.•t)\.1UXa ''. "'"ТODU nш1
жеrrне с.,ед 1930 r. 1 оrаз nap·
тнята, 1юято бе жестоко ударена

11

вт1за11ето му в Хасково на 10. IX. 1944 годи11а.

на отряда. Парт11за11ката
Тшrя Отrвер с пистолет в ръка
сган 11а пост до з11амсто. Телефон
11ата връзка с града е прекъсната. Uялата общ1111ска архива е
11з11('се11а 11 струпана насред мегдана. Сред1ющш1ят митн1Jr започва. Парт11за11ката Олrrвср произна
ся възторжено c.1ono.
След това 5\н•ю Костов rооорн

Аз съм\ от 011ез11 участ111щ1t u
M.IJЗJLeЖKOTQ Pf:!!O.!JIOЦIIOIIIIO ДВIIЖС

нрез J 923-1925 r., nъзстаrrовяnаше
соонте с11:111. Tona Ge 1·сро11ч1ю
време. На мтщrжнте се uъзла·
гаха сер1шз1111 за11.а1111. Те бяха
.'1еката кавалерия на 11ашата нар·
тня.
Ila 19 "ai, 1934 г. 1111е осъмrrах
ме в б.1101Сада. Тогава бяха арестуваш? много м.r?адеж11 и запо1111а
rолемнят проuес II борба"Та на ко
му1111ст11 н комсомолци за спаспоя?1е ж11вота 11а дейците на мдакомуннстнческото д.nн·
дежкото
за разобл11чаоа11е на фа·
жс1111е
11111зri1a. То1-аш1 за първн път бях
арестуван II аз, за пърон 1"1ът раз
брах какео з113t111 11зn11таш1я. Се·

1·1редн

з11аме

Парт11заnск11ят

Златароn"
rше на ОК

11ята като 11епр11стьп11а крепост,
водят ця.1а
откъдето стрелят
нощ нераnен боi1 нашите смела
ремс11ст11. [l/1ев11ята е напръскаuа
с бензнн II запалена. На 8 аnр11л
у611iщ11тс 11зраuят обгорелите тру
noue на 11аш11те repot1. Така по?,н
цюпа успя да раз11ръсне II разбие 11ървата боilва ,·рупа. Пот1цеilск11тс )"1астъш1 бяха 11репъл11е1111 с ар('стуnа1111 мдадежи-ремс11ст11, конто бяха ПОДЛОЖСШI 113
ЗDCl)CКII побошца II IIIIKUIIЗIIЦIIН.
l(очо Господинов, а 110-късно Жак
Бенбасат, Кирчо Митев, Коста
Марков 11 11руг11 Gяха убитн в по

Дs:>111тър Канен II

стаnа

11

nопожар1111 кол11 011ертават n.r1eв·

лагери,парт11i11111 членове

Бор11ска

бс.111, в ьрху 'It'!)
жъ.1т11. О611ко.111 зtta\le·
то с тр1щnете11 шнур, а it ;tli?tт а
]\C('IIII ЪГЪ„13 11оста1111 IIIICliI0.111

зе.1е111ш

не11ш1

110.'IIЩЗII, 113 IIOIITO riзехме 11ушк11
те 11 1111столет11те, 110 гру11ата бе
раз1Jръс11ата. Доама 11.pyrap11 от

1111тс

бvкшпс
сiтр111111

p<.tllO II KO."JKQ 1.е11ер11 ДО 11: bCIIU 'fЯ
нез,1 6у1?оа 1ю буква! 13ър:<> Ol'·
.1ш1 11.1ат бук1ште бях,1 'll'PUt:1111,

11e.1e1·a.ri1111

Сега. когато Съвстският съюз
беше иапалнат, когато в нашата

ФРОIIТЪ"

.. ОТl:Чi'.СТВ[!!Ъ

no.,

tltta

1

1111(.J

в първите реаици на борбата

щ
Фt

ко11р1111е11

ТЪl(,111

а з" още 2 000 ., п. к,·1111
ко11р1111с110 въже от 1мрашуl
Jjорнска сряJа r1.1ата 11а тр•1 t'.1·
накuо ш11рокн 11u1щ11
по :!О сзн
.
тю1етра.
Катu 1ю.1рс.111 1ш1щ111с nодор,1 i1
но
бя.1а. зс.1сна. червена,
l)opнcкil трябваше дil II н:сзе 11„ 1·
11.,ат.

Всенародна въоръжена съпротива срещу

по

.1.0?IЗIIJIIO

:'\IСТЪр

(Из спомените на д-р Павел Тагаров

През месец декември 1940 r.
в дома MIi пр11ст11r11а др. Сто·
нн 11. Попов, •r.1ен на ЦК на
БКП. въr, оръзка с орга111rзнра11сто на Собо.'lеоат;) акц11я.
?'ведом11х някон от •1.1е11оnете
11а ОК на Б КП 11 .111ч110 от·
почнах аr1паu11я за 11з11раща·
11ето на 11ска111ш до 11ра1ште.1-

стuото

11а

Богдан

Ф11.1оn

чрез

съб11ра11ето на подш1с11 да се

приеме 11рел..1оже1111сто 11а съветското 11раu11те„1ство.
Чрез Кнро 5111•,eu събрах
nод1111с11 в чаршнята под нека
нето, което бях 11р11rот1111.1. Лк
щ1ята n Хасково се проnсде
от.11111110.
Бнха събра1111 мноmество 11од1111с11 от чаршията
ti от тютю11ев11те ск.,ад.оnе. То

rава

11зпрат11х .,1сж.1у 28 11 29
.1.скем вр11 те...1сrр3ма .1_11ч110 .10
MIIIIIICТЪJ)

rтояоах
то

11а

Фн.100,

от ш1сто

а.1н11.

D

която

11а-

ш:1il·e11cpr11ч110 01 11,1с
хаскоnсюtтс 1111те.1екту11а

•1.1еноnе1е

бъ.1rаро-съостското дру:+:с·

11а

<'ТОО

11

от \!ОС 11\le

д.?

бъ?1ат

пред.1ожс1111ята на съ?
петсю1я .1ш1.,ом ат Со60.1св 11
Бъ.1гар11я да остане 11еутра.1nр11ст11

Ф11.1оu

бях

rra

3

11нуар11

11t1Тep1111pn11

В

С,

1941

,.

Ч11'111,1,

Ку.1ска око.111!1. Къч краs1 на
.,1ссец фe11pyc1r,tr същ:1та го.1.11
на узнах. че на река Дунан
са постро1.:1111 мостоuе за нах.1у:н111ето на 11е:'\1rю1те пъ.1ч11щс1 от Ру?1ы111я в Бъ.1r·,1р1ш
Същш1 ден за?11111ах за Ку.1<}
113 ?1ашшt-ата щ.1 .1.р. I lc.1н.1
11
·

-

:1;1,11окат в Ку.1н.
ко f lcнou
щншсах 11ре.1.у11рс.111тс.11ю 1111r:iю .10 мшшстър Ф11.1ов. В то
па 11иr,ю .,1em..1.y .1ру1 отu 11а
стояо,1х 11ай-е11срrнч110 11раш1те.1ствоrо 11с·шбаn110 :1.а кор11п1
ра сnоита 11ъ1111111а 110.111т11к,1 11а

180

rpaдyt·a, като

се ор11с1п11·

ра къ?1 Съ11ен·ю1я t'ЪЮ 1. .:la
11е се .'1Опускат 1\ 1111как ьн е.1у
ча,-, 11е,Jс1штс 110,iсю1 у 113('
l lя?--:о.1ко .11111 r.1e.1 11.111ращ.1
l!eTO Ila TOJ1il 1111(.'\IO .10 ФJJ.101!
бях ,·рабнат от с. Ч11t111.1

бях

11з11р:-?те11

11

ко1ш.1аrер

no.1a··. Cnope:t
"с"
както тс.1егра"с1та от Ха(·ко1ю.
..1'011.1а

така
11?1ат

II

IIIIOIOTO от с. Ч111111.,
з11аче1111е за щ··

нзuеспю

11а.

тор11ят,1 на 11ар111ята 11 110-с11с
ц11а.1110 за бъ.1гаро·r1,оrн·кс1т,1

11

,1rужба.

Във връзю1 с тази акцня
моята 1е?1еrрам:1 .1.0 Богдан

7

