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l(АРЛО ЛУНАНОВ
член на ЦI( на БНП

ГОРДОСТТА НА РАБОТНИЧЕСКА
ДУПНИЦА
преди

да го познавам, чух да тар на ЦН след поражението на
за изненадата, Септемврийсното въстание, нога„

се говори

която предиавикал всред буржопарламентарни „тигри"
младият тесняшки оратор Станке
Димитров. А изненадата произлязла от това, че един млацеж,
почти момче, гръмогласно и със
силата на картечница громил от
трибуната на Народното събрание българскиге чорбаджии
виновници за безкрайни страдаазните

-

ния на народа и за

две

то старото ръководство на Българската номунисгическа партия
беше или прокудено от фашистната власт зад граница, или натикано II затвора. Тогава видях
в лицето на Станке Димитров
пример за това как истинският
революционер съгласува думите
с делата си. Защото Станке, като
нелегален партиен ръководител,

нацио- вече от национален

мащаб,

nо-

нални катастрофи. (Станне наи- кааа и смелост,
хладнокръвие,
стина беше ця11 живот младолик, 11 организаторски способности, и
110 ногато бе на 3) годи ни, с не- тактични обноски спрямо всички
говото детско красиво лице и партийни поколения, и дарба на
неголемия си ръст, изглеждаше отличен конспирагор. И една от
съвсем не внушигелно и въ1t· най-големите му ааслуги към паршният му вид не говореше за тията и народа са неговите усисила).
лия по насочване партийната раТова беше прев !919 година, бота и възпитанието на младите
скоро след демобилизацията на партийци в линията на Септемнашата армия, когато в парла- врийското въстание, т. е. в лимента влязоха 47 тесняци, Един нията 11а по-нататъшната ни болот тях беше другарят Станне Ди- шевизация, без която не би бимитров, който бързо прояви сво- ла възможна победата на социаите качества на голям оратор и листическата революция у нас.
на страстен враг на експлоатаБях вnoемиграция в СССР П"Ч·
цията II поборник за народно доти
сд110 и също време
бруване. Нато студент в София, със Ста111а.:. Заварих го вече като
падна ми се да слушам няколко най-близък помощник на Георги
негови речи. Те действително бя- Димитров. Беше псе така енергиха „1-1езаrпушими·•. Ала не толко- чен, работлив
готов не само да
ва поради силата на йерихонска учи другите, 110 11 да се учи сам
тозн път непосредствено от
тръба, която имаше гласът му,
110 поради правдата, която се съ- богатия опит на ленинската болдържаше в тях и поради убеди· шевишка партия. В борбата, коя·
телността, с която тая правда се то Болшевишката партия и l(омуизлагаше пред омагьосаните слу- нисгичесният интернационал ВО·
шатели.
деха против всякакви ревизиониизраствал от младини в ат- сти и 11леви" сентанти, Станне
мосфера на тесняшката про- Димитров взе активно участие.
светна, организаторска и борче- Това му помогна да проведе усска дейност, Ста1111е бързо се про- пешно у нас през 1936 и 1937 г.
яви като един от най-талангли- партийния курс 11а скъсване със
вите ученици на Димитър Благо· сектантството и на преминаване
ев II Георги Кирков. Естествено към истинска подготовка на ма(Продължава на 4 стр.)
беше неговото издигане за секре11

-

ВАСИЛ_НОЛАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ЕДНА (ВЕТЛА mиr?PA
-11( В НАШАТА ПАРУ1!1Я
на Стефан Димитров (Маре11) е ва Българската кому1111стичес11а партия, за
нашия народ, за нашата страна

загиването

извънредно тежка загуба. Тавантлив агитатор и организатор,
крупен обществен и политически
както
деец, нашият Станке
го наричаха на/I-близките другари, отдаде без остатък цялата
си неизчерпаема енергия и блестящи способности в служба на
делото на работническата класа
и на своя иарод. Безукориз11ен
комунист, истински наролен оорец, той беше пламенен патриот,
на
неуморим враг на фашизма и Из·
велинобългарския шовинизъм.

-

расъл в редовете на „тесняuите",
под ръководството на Благоев и
Кирков, Стефан Димитров преми·

.на след това добра марнсистколенинска шнола н се издигна като един от най-добрите ръ11оводители на Партията.
В 1925 година Стефан Дими·
тров бе осъден задочно от българските фашисти на смърт. Нов
въпреки смъртната присъда,
течение на редица години той
11
работи нелегално в страната
ръковолв
активно
участвува
ството на Партията, проявявайки
необикновено мъжество, самообладание и умение. И в най-тежкия и позорен за нашата Родина
периода на германопериод
нашият
фашистката диктатура
Станке цепи три години почти
всекидневно говореше нелегално
на вълните на фашисткото радио
София и Скопие, разобличаваllки
с умение народните предатели,

-

-

гробокопатели 11а нашата Родина II приnоваваllки непрестанно
народа към най-решителна борба за скъсване с фашистка Германия н смъкване на противонародната фашистка власт. Мом,шият тайнствен "народен глас",
който слушаха хиляди слушатели на официалното фашистко радио, бе прекрасният глас на нашия незабравим Станке. И. той,

по такъв начин, помогна много
за създаването на Отечествения

фронт, популяризирането на неговата програма и разгръщането на

славното nартнзансно движение

против германските завоеватели
и техните българени лакеи. На
Стефан Д11митров не бе съдено
да доживее до победата на Отечествения фронт. Toll бе лишен
от възможността да вземе уча·
стие в строителството на нова,
демо1{ратична България.

из,шнаха шест месеца

II

аз борци за нова, демократична, 11eанвисима и щастлива България.

все още не мога да се примиря с така неочакваната II
преждевременна гибел 11а Стефан Д11митров (Марек).
• Стефан Димитров беше живата връзка между разните поколения в нашата славна, героична .партия. Toil принадлежеше
нъм онова крепко Благоевскодимитровско ядро, което, попълвайкн се непрекъснато с нови и
нови кадри, преведе нашата nap·
тия през бурната епоха и немногоброiiната някога партия на тесняците създаде· днешната Номувистическа партия,
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В продължение на целия си
живот на пролетарски революционер Марек беше подхвърлян на
преследвания и клевети. Но това
само усили неговата ненавист
към тираните и мракобесниците
II удесетори неговата бойна снергия. Ton даде рядък пример на
безстрашие II храброст, ногатг,
въпреки смъртната присъда, се
върна нелегално в България и о
условията на свиреп фашистки
терор се отдаде изцело на служба на Партията в един от най-

нсси

на/I-голямата отговорност за съд-,
биниге на нашия народ II бъде-

ще?.:;а:а?:т:.1:::..ш•:· първите
редове на борбата за болшевишкого преустройсгво на нашата I

партия. Той отстояваше страстно ,
Нашата партия, трудещите се и талантливо линията на нашата
против атаките от дясно
8 нашата страна и целият наш партия
пример на
народ няма да забравят никога и ляво. Той давашесамонритика,
неговите огромни заслуги. В де- истинска партийна
ня на първата половин голишни- когато заедно с партийното ръна от загиването на Стефан Ди- ководство извършваше грешка.
митров нашата партия навежда Ton има безценна заслуга в подсвоите бо/11111 знамена пред не- готовката на нови партийни каговата светла памет и се кълве дри, които бяха носители на
превъзпида доведе докрай великото дело, маркснсгно-ленинсното
за което той отдаде своя пре- тание.
Стефан Димитров бе талантлив
красен живот, за доброто на нашия народ и процъфтяване на ученик и верен съратник на Георги Димитров. Toll оказа голяма
нашата Родина.
помощ на делото за укрепване
Възпоменателен лист t,Сте- на могъщия Отечествен фронт,
фан Д1?митров -Станке-Ма· който спаси нашата страна от
найрек", издаден от ЦН на БНП катастрофа. Той бе един отсмели
j
решителните, неуморни и
през април 1945 год.

-----

?1

трудните за нея моменти.
Марек ще остане една от найсветлите фигури в нашата nap·
тия, която, бидейки възпитана в
Бпагоевсно-Пимит ровените градиции, създаде редица беззаветно
преданни 11а работническото дело борци и герои, много от които сложиха костите сн в кървавата схватка с враговете на народа.
Неговият кристално чист живот, неговата дейност ще служи
като образец II назидание за
младото поколение, ще вдъхновява и въодушевява всички борци за пълното освобождение на
трудещия се народ от всякаква
експлоатация.
Възпоменателен лист „Сте·

фан Димитров-Станке-Ма·
рек", издаден от ЦН на БНП
през април 1945 голина.
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Фансемиле на ивладения от ЦН на БНП през 1945 г.
възпоменателен вестник по случай в месеца от смърта
на Станке Димитров.

Патронът на нашия град е жив в душите,
сърцата и делата на трудещите се
борба против империалистическата
война, иэпълнявайки поставените му
партийни задачи: инструктор на партийните куриери на фронта II органвватор на разузнаването на фронта. Вършейки тази опасна работа,
веднаж на военната полиция се удаде да залови едно шифровано 1111с?10
от Станке Димитров до войника I laвикарски от Кюстендил, вследствие
на което двамата веднага бяха арестувани и осъдени от военен съл
.. за подривна антивоенна дейност".

Неговият живот се сливаше
с живота на Партията

Иван Нреиманоu

•

?

техните интереси с бащински 1·rшж11 11
ги бранеше с ярост от експлоататорите. И след елномесечна
напрегната борба. сгачклта завърши
навниците 11а рас пълен успех
ботниците бяха увеличени.
Буржоазното правителство беше
забранило чествуппнето нп 24 ?ta1'1
1919 г.-Деня на К11р?,л II Метопвп

-

от учениците II културната общественост в страната. Въпреки тази
забрана, по нареждане на иаргията,

техните родители 11з:1яучсницитс
зоха да манифестират по ул1щнтс
на Ду11ш111а, носепки портретите на
славянските просветители 11 пеейки
песни за тях. Но в кв, .Варошзг
ст,ша сблъсюшнс ?1ежду nоnсната 11
?1шшфсспшппс, 11р11 което беше
обезоръжен един оф11uер. Взетите
трофеи: кашпа11сю1 пагони, сабя,
ш1столет II фуражка бяха за11есс1ш
от делегатите
душшч:нш, 11а11ело
със Станке Дш,штров, на I Jър,шя
Конгрес 11а комуш1стнчсската партш1
в София, състоял се на 26-28 ,ian
1919 rод. Когато ръководителят на
делегацията с по1111есъл на копгрес:1
в дар въnрос1111те трофе11, дсле1·ат11те, наброяващи над хиляда души,
са ста11а11и II с продЪ11ж•1телн11 ръ·
копляскания изразитt жспаш1ето си
11 те да последват
примера 11а дуп1шшюпе работници. На този конгрес, на която Теснлшката парт11л
беше прсименова.на в Комуш1ст11ческа, беше явно изразена мисълта,
11

След свършването на войната
Станке Димитров продължи оёгазопапието с11, което завърши през юни
1919 ,._ С него седяхме заедно на
един чин о аудитории № 45, най1·011яма в столицата. В едно студен·
тско събрание, на което бе разискван въпросът за отговорността на
буржоазниге лидери през войната,
Станке Димитров взе думата. Tqn
беше нэключителен трибун. У него
имаше пламенен ентусиазъм и искре1111 чувства. В речта му се проявяваше неговият революционен темперамент, който заразяваше, пленяваше. ТоА бързо завладя аудиторията, в резултат на което студентите
ивлязоха на улицата да манифестират, ивдигайки лозунга .Под съд
военнопрестъпниците! • Към студенгите
юристи се првсъедюшха 11 че Д)'ПJНIШКИТС тeCIIЯЦII са нмал11
фнэико-математиците. Още помня комунистическа деАност още_ пред11
речта му в аудитория J\? 45. Такава тя па бъ.rrе „пре11мснована.
реч никога не се забравя]
артията органи·
..._
з11ра протестни
манифесташш 11з
uялата страна на
24 декемuрн 1!119
rод., п подкрепа
не канията на жс

-

190-!

година бе

провелена Окръж
на конференция
на
тесняшката

партия. Сгаике
Диянтров бе наймлапият делегат
11 тогава
uбшествеността на грал
Лупница за първи път .. 11у неговото
1 ме. Едва 15-rодишен, 'със эвънлив
глас, тоя говори за първиге с11 ус·
пехи сред уt1ен1щите-марнснсти: Захари Попдимитров, Георги Разсолков, Алекси Величков, Йордан 1 оворов, Никола Вачков II други, а
също така 11 сред работниците и
служашиге марксисти: Иван .Нова-

-

.1ез11Нtrар11те

-

Семейството на Димитър Тодоров
нов, Д11м11тър Халжмхристов,

Геор-

-

бащата на Станке

Станкс Димитров стана адвокат

ги Бояджиев, Данаил Данаилов, в кантората на Георги
Муструков,
Влааимир Радев, !(one Сребров, Ге- без да може да упражнява
профеорги Околийсни, Александър Мицов, сняга си нито ден, понеже
11арт11Я·
Стоян Лещански други, за попу- нага работа поглъщаше цялото
му
лярнэиране на своята едва родила време. Кантората му бе
превърната
се тесняшко-маркснческа партия
у в малък клуб на партията.
нас. Така започна огромната кому- гари правеха предложевия,Тук врувземаха
нисгическа веяносг на Станке Ди- се решения за стачки, за
протестни
митров.
акции. Течеше първата следвоенна
След като завършиха Педагога- 1919 бурна година, година
богата
ческото училище о Кюстендил. тоя на революционни акции.
А Станке
разсадник на учители - марксисти, Димитров беше голям
група ентусиазисти се пръснаха из на борбата на масите. организатор
Ton беше
Дул?111шк11я край да разнасят прав- символ на връзката
на
дивото слово на партията из селата: масите, на превръщането партията с
на партияСтанке Днмитроо
о Тополиица, та о едно цяло с масите. Неговият
Георги Стоянов
в Кочериново, .11111е11 живот се СЛ116аше С TOR на
11

н

nощсшште, за увет111еш1с 11а техните за1111ат1t. Правителството забрани
мшшфест.1ц11ите, запт1шваАк11 с употреба 11а оръжие.
Нн всяна це1ш- зая,ш Станне Дим11троu прел местш1я комитет
-ще излезем на улицата, за да изпълним рсшешtсто ,ш UI{ на парпшта. •
И дсАствително, кому1шсп1те от
квартал11те, в опрсде.'1е11ш1 час тръгнаха под строА към центъра. tloA·
ш1щ1 от засада стреляха в редfщитс
на .Спартак• 11 уб11ха трш?а другари. Спартаковците отговориха на
огъня с огън. Падна убит сщш ПО·
доф11uер. Бяха ранен11 още няколко
военни, между тях един офицер.
Центърът, коАто скоро падна в ръ·
нете на КО;\1уннстите, стан3 арена
на истинска гражданска война. Оставаше само сградата на д1ш11эията
в ръцете 11а врага, но тя вече се
люшкаше като гемия о развълнувано море. В тоя момент началникът
на гарнизона се itзлравн n uя11 ръст
на ба,,кона, размахuаnнн бяла нърпа,
знак, че ма1шфесташшта 1111 се разрешава. В0ею111те каnитул11раха прел
силата на кому11нст11теl В града се
състоя грандиозна м,:ш11фестац11я, в

1918 г. Др. Стан11е Димитров със свои другари-11011ници през Първата световна 1101!11а II Владаllс11ото въстание.

която у1?аствуnашс по."10111111:1?:1 1шсС'тя заоършн с 1·0.r?ям мип1111·
11а rтtшшя площад,
на коnто nла·
менно слово 11ро11знесе 11ашю1т любим вожд Станке Димитров. Тоз11,
коnто го беше слушал аед11аж, не
можеше да го забрави. не можеше
да се освободи от впечатлението,
което произвеждаше тоn. В речта
на Ста11ке Д11ш1тров нямаше фраз11,
а факти, нден. За тази nобеда на
Jf)'ПШШнште комушtспt органът на
ЦI( .Работннческн вестннн• изрази
своя възторг в eJJнa уводна статия,
озаrтшена: .Бра(ю, душш1щщ1!"
Станке Димитров беше член на
В11сшня 11арт11е11 съвет. Ton наn-добрс съзнаваше, че лри революционната с11туаu11я у нас, ние нем,шуе?ю
отивахме към въоръжено въсташ1е,
nорад II което взе ??н1ш11ативата ларт11ята да се сдоб11е с едро оръж11е.
В 1922 rод. ,·рупа дyn111ttuк11 кому1шст11, по неrоно 11арежп:ше, нападнаха вос11е11 ск.r?ад о Дупшща II взеха 6 тежкн картечн11uи „Шuарц.r?оза •, 11ад 100 савдъка патрони II още
друго аое11110 съоръже1111е. По такъв
начин по11ти в навс11сристо fl:1 Сеnтемвриnс..:ото въста1111е 1923 година,
парт11ята R София вече разполагаше
със солидrю оръжие.
Станке Д1?м11тров беше избран
or нашия l'рад за народен nредста·
внтел. Макар 11 най-млад депутат,
но надарен с дар- слово, тоА беше
говорителят на партията в Народното събрание по 11аR-антуалн11тс въ·
прос11. Благодарение на мощния с11
глас, тоn успяваше да заглуши pen·
ликат3 па враговете срещу комую1·
стите. Ton беше .r?юбнмецът на комун11стите-депутат11, 1ю слушаха
го с удоволствие и враговете, кш1то
го наричаха „Станке
картеч1111uата".
ле1111с II

-

ъоръжсното

---

Стоян Керемицаров
в Овчарци, партията.
Серафим ,,орданов-в Дрен, където
образуваха първите тесняшки групи.
Няколко говини ПО•КЪСНО, вече събрал малко пари, Стакке Димитров
се записа студент о Юридическия
факултет
София, където го свари
11 Първата световна война.

-

к точвр ийс ка та

революция оказа
голямо революционно влияние
11 върху
Станке
Димитров, През
Първата световна
nonнa тоя бе исбиливиран на Южния
фронт. Тук той поведе непримирима

1919 гопина

111-

бухна голямата
стачка на тютюневите работни1111, в която участвуваха 2 700
души, с искане
да бъдат повишени налннциге им.
Tona беше първата най-внушителна
стачка в нашия град. Половината
грап беше се вдигнал на стачка ПОД
ръководството на Станке Димнтров.
Ton беше всеобщо уважаван вожд.
Работпиuите го обичаха, защото тоn
живееше заедно с тях, познаваше
техните нужпи и болки, бдеше над

Др. Иван Крекманов разказва сяоменн
минало li8 liашня град.

Сt'11тс.,1-

вриnско въста1111е 1923
год. завърши с 11еус11ях. Силнrе на nарпшта се бяха nръс11а.111 н
е?шrращtя, други, прсс.1сдоаш1 от власт11тс,
се укриваха, а трети
бяха ст;ша.,и лартнз,11111. Връзю1те бяха скъсан11 помежду нм. Освен това стот1щ11 11 х1шяд11 гниеха но затвоr?tтс,
а деuата нм гладуваха. На парп1ятн
сега беше нужен такън способен
'JОвек, ноито да обед1ш11 пръснат.?те
ному1111стн около ссптемнр11Аската
лшшя на партията II да rюмоr11е н.1
изпад11а1111тс н беда комун11стнчссю1
семеnства, 111што мъже II бащи бяхн
арестувани. В този съдбоносен ,юмснт Цl{ nъзлож11 таз11 задача на
изпитания в борбата марксист-леш1неu Станке Днмнтров. И тоn се
справи. Ton заживя под ?1уждо нмс
n София, нато за свои тсхничесю1
тща взе вер1111 другари от Дуннишката партиn11а организация : Дю.111тър Грън•шров-худож1111к натовар11
за връзка с военната орг:ш11заш1s1,
на своя брат Христо даде вр·ьзката
с партиАшш ка11ал с с?1иrраuията 1r
Андрее11
Югославня, а на /(оста
·
възлож11 ост:шалата rех1шческа ра·
бота о стотщата. И само след няколко месеца орrани"§аu11он11ият секретар на ЦК Стаике Д11митро11
през аnрнп 1924 rод1111а св11на 611тошката коuференцня с делегати на
вс11чю1 окръзи 11 страната. Пред
конференuията тоn изнесе ос1ювн1111
доклад за личшш състав на 1шрт11ята, за неttш1те кадрн II предлож?t
да се готвим за ново въоръжено
оъста?шс в страната, .понеже основните с,11111 на партията са запазе11111 въпреки пораженнето ни през
(Продължава на 3 стр.)

пред станкед11м1провц11 из геро11чиото
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ИСКРЕН ПРИЯТЕЛ НА СЪВЕТСКИЯ НАРОД
Патронът на нашия град
сърцата

и

жив, в душите,

Септември 1923 говина". Делегатиге
единодушно гласуваха за ново въстание в страната
подготовката
му започна веднага: вътре n страната It вън
в емиграцията, Но н
нпчалото на 1925 rод. партията взе
решение то да бъде отложено, понеже реакционниге режими n Букурещ н Белград заплашваха с поенна онгервенция, ,,н случай че комучистите надделеят в България".
Стапке Димигров бе осъден за·
дочно на с?1ърт за участие в Сс11темврийското въстание-1923 г., а
но-късно той 110луч11 още една
смъртна присъда за Априлския атентанг " Софня-1925 г. Ето защо топ
емигрира в Москва, живеейки под
името .Марен•. Тук тоя эавеждаwe българския отдел в университета .Запавп>. В него се учеха 11аш11
работници и селяни, С общи усшшn
на преподаватсли и слушатели този
работнически
университет изкара
превъзходни партийни кадри, като:
Щерю Атанасов, Янко Комитов,
Георги Башикаров, Д11м11тър Г11тш
11 други.
Случм се така, че в предвоенните години аз бях в Москва, ж11·
веех в коминтерновското общежитие
(хотел .Люкс", у.1. ,Горн11•) 11 дру·
жех с Марсн.
Спомням с11, 11с наскоро след
експулсирането на Георги Димитров
от наuистка Гермаш1я и nр11сп1га11ето му В МОСК133, се състоя MIIOl'OЛIOДJIO събр:нше R До?1а на железю1чарите, на което тоя трябваше
дil говор11. Оrром1111ят салон бе пре·
тъпка11 с рускн болше1шк11 и бъn·
rарски попнтемш·рапп1, горещи от
ж?ла1111ето да ви11ят
t1уит героя
от ЛаА,щиг. Но 1·. Д11м11тров не мо·
жа да се яви на събра1111ето пора·
ди болест, а 11з11рап1 за оратор про·
чутия в нашите редове марксистпеitинец Станне Д11митров·Марен.
Това беше ,·оляма чест за Марек 11
това го издигна още 11овече в пи·
цето на бопшев11к11те. Марек достоА·
но замести Г. Ди,штров. Неговата
реч беше подобна на речта на Д11·
,штров пред фаш11с1кия JlaAnu11cю1
съд-наситена с факти, пъпна с е11тус11азъ?1. Тя заразяваше, nленяnаше. Марсн завърши с думите:
Другарю Д11митроn, добре
дошъл в нашата прекр.асна родина
CCCPI
Марек по тзкъв начин 11амен11а
нред събранието. че Съветсюtят съ·
юз беше единсri:?11. коnто му даде
11

11

-

е тодкова трудно да на·
не ш1шеш
що-годе сполучза нююе голямо
събитие, на което си бил сшщетел. Но да напишеш спомен11 за
близък II скъп (Jовек е нзлънредно rруд110, защото спомените за
него живеят в сърцето не като
думи, не ното словесен израз, а
като неизразими непредаваеми

тшн спомени

чув?т:?';кuията на в . .,Дуnюtшка
комуна" ме 1юмоли да споделя с
,111татетпе на вестника нещо от
сriоме1111те ми за моя баща Стан-

.,.,
O·KЪCIIO
Марек
11рем1111а на
ра·
бота н l{ом1111-

терна-стана секретар

ш1

nap.

му оrr:11шзаш1я. Пресс.111 се да жнвее в хотел „JJюкс•, н1,дето ж1ше?ха ?шоrо
водачи на nгатск11 11артш1, като:
т11t111ата

дсnци на междуна·
родното номуннстичесно движение.
Както в Коминтерна, така и в хоте·"°, Марек работеше II дружеше с
видю1 ко?1ую1ст11, пред нонто тоn
прос.'1аnн нашата партия II страна
далеч зад пределите it.
През Отечествената воnна Станке Д11м11тров·Марек говореше no
таn11ата рзд11останu11я .Хр11сто Бо·
тев•. Едва .:111 има българин, коnто
да не е чувал звънкия му глас от
Москв.1. Toft зовеше като съuншсюt
апостол масите да се вд"гнат на
борба срещу х11тперовсн,пе онуnа·
тор11 на страната ш, 11 срещу тех·
ните оръд11я-бъnrарските фаш11ст11.
А през август 1944 1·од1111а тоА сам
тръгна за род11ната сн, за да се
включи в борбата на свонтс съотечественнци-ант11фаu.111сп1 и още
да изпъпшt един и11тер11ашюнале11
дъпг 11:ъ?, Съветския съюз- с по„ющта на Бl{П да улесн11 предв11жоа·
нето на Червената армия на българска тер?1торня при прес.'lедва11ето
на хитлеровите nъл1шща. Но по пъ·
тя самолетът, с коАто uътуваше
Марен, натастроф11ра над Брянск
(СССР) и то!! заг1111а заедно с дру·

...

(T\IIJ.l .J.11\IIITl'OП
•\I.\Pt:t.

и други ш1д1ш

-

гар11те с11.

Изминаха се 25 rод11ни от смърт·
Станке Д11м,пров-Марек, но

та на

боnн11те му другар11 не ,·о забравят
нито за минута. Неговите де.'Jа nостоя,mо ще го ожипяват u паметта,
сърцата и борб11те на трудещ11те се.

П0:???1о "!с??т::;,':?0?лу???01,11?=
което отдаде жнвота с11 другарят
Станне Днмитров-Марек!
Иван KPEKJ\IAHOR

11равилно, Ш{О вместо да ш1111а
очерн за моя баща, запозная ч1:тател?пе на пестника непосредствено със самия него като публикувам 1111коrа неnубт1ку.?а110то му досега ПIICMO до \ICIIC но
c.1y•JaR мое10 эдоършване на гиназията. Друrнтс негови rшсм:1
1t почти вс11к11те ?,у снимки, конто 11махме у дома, отдавна из·
чезнаха при 11сед1101(ратш1те 110·
лнuеЯски об11сюt преди 9 се11·
темnри, обаче това писмо пазя
като скъп спомен. Ето не1·nк11я1·
текст
:

Моснва, 11 Х. 193:) ,·.
Смятам че ще постъпя наАДо•,урка,
поздравявам те с отличното заr.ършване на zu„iiнaзilRma!
Мног9 се радвам, 11е така ()обре знаеш рускu ешк. А,
се стеснява?11 да ти пиша на руски, защото ще се из„10 )ICn
прtд тебе с mosa, че руски зная по-лоmо от тебе. Нужни ли
са ти руски книги II какsи? Пиши -tШ веднага, .1а da ти щт-

тя такива.

Бързам da ти съобща, че тия дNи ще узная то1tно
може All и какво точно требsа да се направи, за да полу1шш
сумата от .Госбанн•, но ято в&злиэа вероятно на оноло
2000 рубли, В с•щото вреАtе торся начин да урtдя периоди·
•ttcкu да т11 пращаJt по нещо. А"о се удаде и едното и дру.
гото. пресметнете не ще ли 6&де В'63Аtожно да Ct пренесете
да жutJeemt s София, за да .можещ да следващ г YlitJвepcи·
JIU сьобщи .ноже ли на с1,щия адрес да ти се
пращат napu чрез бач"ата.
чана ..,t с нетtрпениt да „ни riuuJeш подробно кан
живите u как сте е1,с ,дравето. Аз е1,м здрn• и бод•р,
са.,,о с&,н ве,,е с побеляла глава.

тета. Веднага

щ,

Целуеm mебя

теой отец

бавн само, че това 1111смо за '-tel{C е лооече от рс.111ква: в тежю1

шшути то \IН даваше

с1111и.

Л11пия Д11митрова-Т11шкоuа

ната с11, която с превърната от
своите у11рав11иц11-а1·с11тите на хитлеристка
Германия в плацдарм
срещу Съuстския съюз II славната
иаролоосвоёодип•.111а армия на Югославия. Обаче мога да 011 уверя, че
българският народ
полага всички
усилия, за да омие от лицето на
родинатн си позорното петно, което
и нанесоха фашистните управници,
както това бъягарскияг народ направи с войнишното си въстание
през септември 1918 година, наето
ускори капитулацията на кайзерова
Германии".
Като обрисува пагубната 11ол11тика на България по отношение на
Съветския съюз, Марек с нескриnа110
задоволство констатира, че
„българс1ште войски обаче не бяха
изпращани против Червената армия,
макар, 11е Хитлер многократно поставаше искания n миналото пред
цар Борис, а слсв смъртта "У пред
регентския съвет. Противогерманските настроения
симпатиите към
Съветския съюз всред народа и
армията са толкова големи, че у11равнините на България не смеят да
изпратят българска войска против
Черпената армия, опасявайки се„ и
то с пълно основание, че това ще
предизвика явен бунт всред народа
11 армията.
Свободна, независима, с11л11а
демократична България, съюзница
на нова демократична Югославип и
на освободителката си Русия-е-ето
какво ще постигне българският
нарои, чрез вьстанието против германските окупатори и фашивма-.
С тези думи Марек завърши ПО·
с.1еА11Ото сиfоткрнто изкаэване.
..

дм11тр11n Ма11у11лсн11, Мор11с Торез,
Па.?мнро То11иат11. К.1еме11т Готвалд,
Випхем П11к, Хар11 Пош,т, Бепа l(ун

Димитроn- Марен.

Не е нужно да комент11рам
публикуваното n11смо на баща "''·
Топло, сърдечно, бащинско-то
се разбира от всекиго. Ще до·
КюстеНJ111n, 7 1. 1969 r.

гресивната руска литература 11 на
прогресивните обшествено-поаитически идеи от онова време. Тази 1111тература II тези идеи, а по-късно
11 литературата и идеите
на Съветския съюз, се разпространяваха ши·
роко в България и оказаха дълбоко
влияние върху раввигието на българската политическа мисъл и култура . . . На българскил .,ентор е
тежко сега да чете лекция за стра-

съветско пода?1ство, докато нс11чю1
друг11 страш,, в тооа ч11спо II род·
ната му България, се отказаха от
него. Присътстлуващ11те u за.r?ата
11з11рат11ха J?с1па на Марен с flPO·
ды1ж11тслн11 ръкnл.?1яскат1я II ставане на крака.

ПИСМОТО НА БАЩАТА

ке

,,Най-добринт период от мои живот

делата на трудещите се

(Продължение от 2 стр.)
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Факсемиле от биоrрафич1111я
очерк за Станке Димитров от Ре·
гнна l{ашер-Димитроnа.

през 11ърв11те

дн11 на
год1111а Марен

февруар11

се сбо·
радиото с българс1шя народ. Тежко н боле.1нено прежнвява·
ше той тази раз;нта. ся1<аш отде.1яха дете от родната ыу маАна. По·
решение 11а Партията тоn трябваше
да застане на чело на един ,юn, не
по-ма.1J1ш отговорен: сентор.
поt.'lедното с11, прощално
В
предаване 110 .liaponeн 1·.1ас· Ма·
рек, ?,:акто вн11ап1, от все сърuе. с
всичюпе си ?111сл11 беше с родната
страна. "' С!11ърт на фашизма, сво·
бода на 11арода! Да >юшее свободна,
независима, де?юкратнчна и силна
Бъпгар11я!·-завърш11 тоn.
Марек се завърна отново в
Москва-тозн път по подготовната
за последната си мис11я, за заминаване с група другари за родината,
за да застане на чепо на антифаши·
стното въста1111е о страната. Същевременно Марен възстаноnи 11убn11·
uист11ч11ата си деnност по лшшята
на радиостанuията „христо Ботев•
и лекторската си работа в Московската r?артиnна организация.
Не може да не се спомене за
последното публично нзназване на
Марен n Москва, с подробен дон.оал
за 110.,ожението о България, изнесен пред l{расно-пресненския napпte11 актнn. Като под?1ерта п 11стор11·
ческатп 11аст на док.?:?ада с11 вет1на·
та рот1 11а руския народ за осво·
6ождет1ето на Бъ,1rар;1я от 11етвt•
ков1юто турско иr·о, Марек каза.
е 11з?· .. Този 11сторн11еск11 факт
вестен n 6ъ.1Jrария ш1 нало и голн-

1944

гув.1. по

11

11

е

съветснинт"

?,.шнаоането на групата на
Марек за Родината ставаше все
по-реално и по-близко. В очакване
на това, в писмо от

1

юпи 1944 ГО·

лина, между другото тоя ми писа:
? ... Не за дълго оставам
тук.
Ще замина. И с това ще се свърши нвй-цобрият период от моя живот
съпетснияr. Новият период,
пос.тецнияг, е неизвестно нито как
ще започне, нито колко ще продължи. Но това пан ще бъде напрегнат живот, бурен живот. И ако ми
се отдаде да вляза о обетованата
земя и преживея първите гоаеми
бури II разперя крилата си, по-ле·
1..:0 и по-рапостно ше ми с да бъдем
заедно ... "
На 26 август 1944 година rpy·
пата, ръководена от Марек, окрилена от напъгственото слово на
Георги Димитров, излетя за Родипата си, за да вземе участие n на·
родното въоръжено въстание за
смъкване на фашистката диктатура
и за освобождение на страната от
империалистическото робство.
Поради эпопопуна Станко Димитров не можа па дочака народната победа, да види трудещите се
свободни от гнета на фашизма
капиталиэма, да вложи огромните
си сили за иэграждпнето на нов1111
живот, на социализма и комунизма
към което тоя бе се стремил цял

-

11

живот,

Последниге мисли на Марек
бяха насочени изцяло към родната
му страна, за България, за спасението 1\ за ускоряването на окончателната
побеца над фашизма.
15 минути преди фаталпага катастрофа Марен споделя с другарите с11 последните с11 стратегически
it тактически
съображения... • Or
нас, комунисгиге, се иска да мо611ливираме всичките свои сили
да
прогоним или поне да се опитаме
да прогоним немците от България
и да сринем фашистката диктатура
още преди възможното влизане на
съветските попски 11а територията
•
11.1 нашата Родина.
Ретина Кашер=-Цимитрова
11

мо. Прнз11ате.111остта„ б11аrодарността и 06111па на българския народ
нero1111i1
осuобuр11тел-руск11я
народ, играят в борбата му l'lрот,ш
хитлернст!{а Германия чел?1а ро,1я.
И преди Освобождението, 11 по·
късно българската 1111телнге11ш1н се
у11еше nрер11м110 н Русия шш се
възпитаваше под влиянието на 11роКЪ'-1

rp. Брянск. Паметникът на Станке Димитров
гарите му-загинали на път за Родината.

II

дРУ·

???? 11?3??Е?!??к?е?о??13?,??.1ЦЛ
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ми н А J,

I
КЪТ", na Ме напусна, 33 IIОЗНЗХ .'lIO·
I
z
. „ бш1еuът на целокупното 1111 гражла11·
ство, нашият Станке. Душевно ст,,ni1caн II с прнтае11 дъх сърдсчrю,
сдържа110 и кратrю се ръкувахме.
Обnзет от чувството на приятната

В вавс,rеристо Ш\ сдш1 11збор1t
през 1937 година Станне Д11м11тро11
-Марек е трябвало ца хоа11е RрЪЭ·
на с ръководствата на нартнnюпс
организации в оно.rшnсюпс центрове. По тази причшrа, към крап на
лятото, чрез 11зnрате11 кур11ер ми се
на."IОЖ!t отиване до Соф11я, за среща с .б,,11зко познат за мен човек•.
Ден с.1Jед това аз бях пъпшк, обзет от м11съ.1Jта, къде н с кого именно ще бъде тази щ1 среща. На
явката уговорихме о 8.30 часа ве·
черта да бъл:1 пак там. По негово
указание трябваше отблизо да слел·
ваме стъпните му. Не след много
ние поехме все И:i южното протежение на сд113 упиuа, ст11гаЯюt малката пресечна утща „Парчсвнч•.
Погледнах часовн11на
беше 8.30
часа. В този MO.\ICIIT на ЪГЪ,'13 В дясно стъпи тще, на което не обърнахме внимание. Но когато !Одачът

-

из11енапа н 110.'!аскан от напраnе?1ата
чест, почти машинално c.'le»oax
обрапШя му път до № 18. Влязохме без да затnоримс вратата, .1ашото дn11жеш1ето навътре и 11авъ11
11равешс излишно това. Двор 11111рок,
къ1ш1. rолпма, триетажна. В една от
стаите на втория етаж 1мязохме са?1и

-

м11чк11.

l{ак. ш,ма трябваше да 11збе·
рсм кJJартнра в uенrъра н пр11 такъо кошер, 11р11 такова гъмжило?
с трсперлщ глас го зап11тах аэ. Потуrшаnю1 ме 110 рамото, тоn ш101е111.111во •1 спокоntю м11 каза:
Може би си нрав, но np11 все
това, изт1ш110 е да се безпокоиш.
Седнал11 сд1111 до дру1· на кревата му, аз докладвах за всичко, J{Oeто го 1111тересуваше, относно стар,1те " нови кадри, относно с1епента
11:1 заназеното 1111 nт1яю1е.
за духа
надежпнте в 11асата, за 11ол1щсn-

-

11

-

Даде

IOI

за тактиката

КОНКрСПШ
11

1111струкU1111

11еотсrъп11нвостта в

подготовката. Видимо ловолен от
срещат:?, тоt1 ?,е нэпрап, до прага,
?ато 1111 11оже.1а rюбеда н изборната
борба.
На11стш1а вс.1ина е борбата меж·
лу труда и кашпала, между демо·
кращ,ята II фашизма, между светл1111ата II ТЪ)1шшата ! Велиюt II много·
броnнн са жертвите, 11огълнап1 от
стихията на таз11 борба
Kon 611 отрскъ.tJ това, че t1аш11ят
Марен е жертна из между наR·
снидюпе II то не само за сnо,пе
,·раждаш, ?
Когато узнах за трап11шата му
ко11ч1111а аз почувствувах бсзснлнето
си да преживея огорчението
тъrата на вснчюr ония, ко11то тъn въз·
торжено и триумфално, биха го при·
ютиJJи в обятията с11 t
Прочее, пред нас е сложе11 пъ·
11росът: Само с 11мето л11 му ще
трябва да се гордеем нш? с онова,
поради хоето е тоn носиrсл нn .Оrдена на Ленин•.

...

11

Христо Георr11ев Соф11ев

с

Ботев

ГЛАСЪТ НА

ТО\). СВОЯТА КЛАСА ЗОВЕ WE НА 60\1
Говори националната радиостанция!
Това бе гласът на Марек
в нашия край за Ст:111ке Димитров, за неговото безстрашие в
борбата с врага, за неговите големи
ораторски способности, Да види
и чуя обаятелния му глас ми се
удаде едва през октомври 1922 гол.
На 15 октомври 1922 голниа
Окръжния комитет на Бl{П, 1111nто

ГОРДОСТТА НА РАБОТНИЧЕСКА

ДУПНИUА
сите за идещия щурм на напитализма. С всекидневен риск на

живота си, със смъртни присъди,
вяеали във сила и чакащи появянането на жертвата си, Станке
достойно и с вещина изпълни поръчението на др. Георги Дими-

11

11

1

(I [ропължсние от I стр.)

младеж много бях слушал ваха Чер1111я блок-фа11111спо сбо·
рищс от старите бур 1ю:вш1 11рскотерии. Накрая ш11ю110
стъш111
прозну11а ?юшшtят глас ,ш Спшьс
Димитров. Ton прсд.,ожи резо.,ю·
ция, която ?шожсството 11рие t·линодуuшо с 1·ора от nдиr11ап1 р1,ш.•.
тона премс кюстс!?д11.1скапрез буржо?вня
1?0РартаНно
та
секрегар беше Стаике Димитров, но е ПОДГОТ!Нl113 СIЮЮ(' ф.111111:.:т,-:н
з.-1 11rю.111устрои в Кюстенцил голям окръ- оръдия от Военната .,ш :t
жен събор на труяешиге 01 I<ю- вrшс 11:1. нсnшша работн11,1ес, а 1<ръ11.
Рацомир- I<ъ?1 8.30 часа вечерта на с 1,щш1
стендилско, Ду111111шко
ско. По същото време бе проведе- ден едно военно подде., ..·ние. нападградското чвтали- на nе11ер1н?.ката, устроена от , 11ар11а в салона на
ще и Окръжна партийна конферен- т11ят:t n ч1паш1щнш1 са.1011. 1 рима
ция, която протече 110д ръководст- луши 1шд1?аха 11ро1111заш1 от злодеА1:ки куршу?ш, 5-6 душ11 бяха тежвото на Станке Димитров.
Съборът вапочна с голям ми- ко ранени. Ста11ке Дшн?троt1, ос, нтинг на градския площад. Мит1111· 1?ал жиn 110 чудо, не напусна погът бе открит от Станке Димитров. ста с11. Той остро 11ротсст11ра II на·
Щом се изкачи на трибуната, със стоява веднага да бъдат 11ус11ат11 11а
своя обаятелен образ тоя аелнага свобода задържа,штс от 1ion1111нs11a
плени множеството. което затаи дъх. 57 у11астшщи оъв пе1н•р111-?кат:1 и
Всеки впери поглед към трибуната, кому11истнческ11те 11ароцн11 11редст?1да да не пропусне нито ед1111 11с1·00 в11тел11.
от в1,З\1у111Nшс
жест, нито една дума от неговото
огън буряn сърне
о на Ста11бушуваше
слово.
.Станке Димитров! Внима- ке. Но тоn не се 11од11а1,е на фа·
Станке говори! Ето това е шис1ката nровокаuия 11 11род0Тi'рап1
1111еl
Станксг=гахо шепнеха II го сочеха 11рол11вансто на 11енщш:1 кръи.
На 16 октомвр11 Бl(I I ор1а1111·
с пръст по-въарасгниге другари,
на нас, мяалиге ёорим, От различ- з11ра на сегаш1111н ппошад .1 lъpn11
?11111111г
голям
r1ротестсн
ни трибуни (тогава у нас 11ям.1111с мaft"
високоговоригели] говориха „11срве- на нюсте11д11лското гр.1ж,1а11с rнп. На
ннят кмет· на Душшuа Коста !lет- ?1ити11rа 11.1аме1ш C;10t:a, 11ъ;111н с
ров, Димо Тодоров от София 11 оъзмущеt111е II зов за борба, произдруги. Ораторите грозно рааобм1ча- несоха Станкс Димитров, Борис

като

Говори националният радиопредавател .Хр.
Тез думи се носят днес гордо по етера,
разказват нак хубав е станал животът ни,
припомнят за дните и славни, и светли I
А мощно звучеха тез думи познати тогава
сред вражата нощ затъмнена,
и сякаш гърмеше от тях апарата,
трептеше от тяхната сипа антената,
от тяхната правда, тогаз забранена.
Печатите восъчни счупили тайно,
ний слушахме мощният глас как говори,
че вече врагът разгромен е в Украйна,
че трябва и в нас вече да смажем терора!

рия. Нямайки възможност да го
заглушат, българените управници
бяха принудени две и половина
години да слушат нак „Народ11Ият глас" отваря очите на народа,
за да види той накъде го водят
катастрсфаджиите от двореца 11
правителството. Известна е положителната роля на „гласа" эа
правилното осведомяване на населението относно истинското положение на фронтовете, за изграждането 11а Отечествения фронт,
за разгръщането на партиаанското движение и за поддържане
на никога неугасващата българо-

тров да изведе комунистите встраната ни от задънената улица, от
изолацията, в която ги беше тикнало сектанството, и да ги въоръжи с добре разбраните решения на VII конгрес на Коминтерна, В правилната тактика на нашата партия през годините на съветска дружб.
Втората световна война, която
С праволинейност и острота,
доведе до победата на 9-и септември, значителен дял има дей- с uстро) мие и добро познаване
ността на Стан ке Димитров през на положението u страната, Стан·
споменатите предвоенни години. не Димитров в тежките години
последните ми възпоменания на войната проваляше гнилата
за този светъл образ са пропаганда на българските хитсвързани с радиостанциите „Хр. леристи, зовеше и готвеше пашиБотев" 11 „Народен глас". Един те трудящи се за решителната
от първите сътрудници 11а радио битка, която аавърши на 9-и
11Хр. Ботев" беше Станне Дими- септември 1944 год. Сам Станке
тров. Само няколно месеца, оба- не можа да участвува в нейния
че, след органиаирането на тази аанлючителен етап и в социалирадиостанция, Сганке беше на· етическото строителство у нас,
товарен с организирането и на но много негови възпитаници и
друго, самостоятелно радио, кое- ученици довършиха делото, на
то работеше на вълните на ра- което той посвети целия си ши·
дио София
известният „Наро- вот. Днес това дело тържествуден глас". Без да прекъсне връз- ва и във вътрешната, и във вънките си с радио .Христо Ботев", шната политика на Българската
на което изпращаше свои статии, комунистичесна партия. вън все
Станке съумя да вкара комуни- по-задълбочаващата се и разстическата и огечественофрон- цъфтяваща българо-съветска друтовска пропаганда и агитация в жба. Затова и паметта на Станке
официалното радио на понемче- Димитров-Марек ще бъде вечна,
ното българско правителство от както е вечен град Брянск с паесента на 1941 до пролетта на метника на Стаине, както е веч1944 година, когато той започна на някогашна Дупница, която
да се готви за идване в Бълга- носи неговото славно име.

11

-

още

след свършването на

Пьрвата световflа импе
риалистическа война бях чувал
за Станке Димитров като рьноводител на dvnнutuкume тю
тюноработници, След товп
съ.11 20 срещал в Соф11я на няколко т,ти. Общото .,1снение

активистите на партия
за него беше: Станне Димитров е оратор по рождение
Когато м,1 се удаде да 20 слу
и,а.11 в София сам се убед11х.
че та я характеристика е на
пr,лно верна. Действително той
беше красноречив и убедителен
оратор на нашата партия. На
ред със сладкодумната ..11у pelf.
слушателите виждаха в него·
вите речи еdна силна маркси-

сред

та

стна аргументацня, която

г

1.1шmx<t0,""""" Ц(.[i(.1";1? \.1tl>'.<\tt??

с tl</\01

""}ф!!f.;

тющада пред чита.,шцето, където
uялото трудово

11очп1

гражланстnо

l(юстеид?tл се беше

стенло, з.?
ла израз11 своя гневен протест н
поля за борба, за да отдаде 1юследэа1·иш1лите р.1ботшщи.
11:-1 поt1ит на
Стана грандиозен траурен мит1ш1·.
И туl{ пламенно с.10110 за техния
ж,шот произнесе безстрашният Ста1111а

Димитроn.
-Уб11nс1пата-из1ънш1 тоtl,-н:1·
в l}JШШ Jl11raтa на заrшсшпс 11 деАсrнуващнте офиаср11,
:?ад които
стоят прсстъпш1тс ш.абоnс н:1 бур·
r:с

жni11111пе парт11н

Ton

от

Чср11ю1 б,1ок!

UC?tЧKII
рсво.,юсе СIIЛОТЯТ ПОД 3113·

ПfHIЗOIJ3

си.,и да
Бl(I I за борба
диrа1щш се фашизъм.
ЦИОШIИ

"сто

npoт11n на·

на

1юзшшат трудещи-

1·0

11а

5 стр.)

Долу мас11ата от лицето
самозвавите „спасители11
багряновциl tlародът тряб·
ва да побърза да вземе съдб1111ите на Бы1гар11я в собствените си ръпе !

преnодаватrпи II нурс11сти от КУНМЗ,
професор.

Маре11 с група

където той е

б?11

с фалишв 11аспорт заедко с Рубен Авра,11ов. Пренощуваха сред

A(Jcmpuя. J(ozamo влязох.Аtе в?в
вагона за да се сбогува.ме, аз
почнах да говор,? по 61,лzпрски.
Тогава Станке „ttu направи бе?

сръбски, за

нпт в

н.ас

110

български. а

да не се усr,.11-

тунатните

fl&mнuцu.

Тая забележка лш направи
силн.о впечатление II do dнес я
полtня, за,чото беше .,1ноzо

y.\ltcmнa и освен това

те от

един другар,

се праве-

изтъкнат

партия, нойто нелеzалчо напускате Бълlария. Станке Д11.1mтоов беше усвоил ве•1е npuo.шunt
на иелеzалните условил, ноито изискваха под'lертана бди-

р'61(0(JОдител на 1tamama

веце

по.често,

щах със Станне Ди.ш1тровМарек в Москва. Тук и.11аще

!,l(д?

11огребсубит11тс другари.
Техните останки бях,1 нэ.1ожснн 11а
па

на

след 1925 zодина се сре-

,:м:::?-_д!)

на 11нето

(I lродължава

телност.
по-късно,

не

можеше да не пленя1Jа оня,
който го слуща. По-ньсно, вече
след поражениетд на Септемврийското •&стание от 1923
година. имах случай да видя
Станке Димитров в Югославия,
когато той п&тувтие за С&·
ветския союз. Пристигна в Ниш

пар.11аме11та. и n 11rсс:1т:1.
17 о.томвр11 става

те се.

110

S&Лf'Arik?

у?трем, с риск за живота си разоб.тичаваше фаш11стюпс у611nнн от
ЧС'рш1я блок и ,1а утщата, 11 н

перо-такъв

-Неде/1 2овори

ш

па парт11ят,1 н 1\С)ТО 11ароден
щ·слстав1пе.11,
тоn орга1111з11ра111с
1ю?1у1шстнте на борб.:?, разсейваше
с .'JL •шия сн щщмер у1111:1хата и
у1111ш1ето у някои другари. To-n се
хв sр.1яше в борб.на без страх и с

ТL'Т

11

ЛeJICKG."

Y??)\jj]I ?)i\.'JJ{:?1fz;;,

Димитров беше навсякъде.
t(ато секретар на онръжшн1 1-шм11-

Ст:111ке

-.Оръж11сто-nр11зова топ-не

нас-полт1т11еските е.ниzранти. На другия ден аз бях натпварен да zu из11ратя до влана, с който се отправиха за

Голям партиен ръководител

;111митров.
В това тежко време за работш1чсството о l(юстен;н1лсюн? краt1:

трябва да се слага, то ще потрябва
n борбата nроп10 фашнспште 11зверr11. Пазете rof• ..
-С?1е,1 и ре11ште.1ен воин, .1оnъкконс11иратор, разсълтtв и трезв 110.,итик, с rъFJкав ум н желязна .10·
пши, OГJJOMШI HЗ)IJIIЗ сруд11ш1я
го.,яма обща ку.1турi1, честен •1
пря?1 с хората, човек с rо.1ямо и
6.1агород110 сърuе, оратор от пай·
1шсо?;а к:1аса, no1111 с меч 11 огнено

-

nроф. l<ИРИЛ ЛАЗАРОВ

II
Тодор Lte1юn.
Мощно звучешr r.1асът на Станкс

Хадж11сот11ров

Факсемиле ва 1{ю1гата
11Инономината на България" от Ст. Д11мнтров, н
която тоl! описва бедственото положение, до ноето
бяха довrл11 страната 1111
буржоазните управници.

НЯКОЛКО сmоmцн

flOЛUmll'teCHU

е.,шzранти. Съветснипт съюз,
ни даде убежище, инак не .,110·
жете и да бъде. Ko.t1y,u1cm11ltecкama партия на С&ветския
съюз, партията на Ленин, е
първата партия. в която е така силно развит пролетпрския
интернаt{UОН.GЛUЗЪ.ll II тя ни
прие в C1Journe братски обятия.
През това вре.1,е псред е.11иzрант1шJе се водеха горещи дт кусш1. Илtаше друzари, които ос·

парваха правилноrтта 1ta ,,урса на в&оръ:,1сеното IJ&cmaн.ue.
през тпва вpe.Jte аз видях
в лис1ето иа Станке Дилmпrрое-1Иарек uстинския ко·
.нунист. чоnто ясно и '<аmегори•?но яастана зад правилната
t1apmuf1нa лшшя-в заи?ита на
Септелtврийското въстание,против necu.Alllcm1m1e и невервпщи·
rne в бъдещата побеdа. Бол·

ти1,стгото от

е..1ш?ранrт1111е

.застанаха пи.1&рдо :мд ръковоСителите на Септе.11вµт"'Jското
въстанпе
Васил Ко?1аров и
Георги Д11.Jtumpoв. Голя.,rа заслуга за този партиен. успех
и.?tа lvfapeк, защото mor1 се

-

ползуваще с ?.OЛRJt аоторитет

етигрантите. Много от
се у11еха в партш1ният
университет .ЗпптJ• на 11.1teсред

тях

mo на Мархле1Jски, а Марех
беше преподаватеА тп.н по 6&А·
zарскитt въпроси. Това беше
де/Jствително един .11арксист,

окон•1ателно и убедено на ленински по.1щ11ш, способен да изграJfсда действително революционни кадри за нашата партия. По късно, през
пре.,1ш11.ал

Втората c1Jernosнa 1Joflнa, Марек у1tасm8уваше нпr1-аюпивно
в 11олш111111еС1<nrпа

ската

во11нп,

u идеолоz1111е·
се водеше

която

по ефира от н.елеzплните наши
радио стащ1ии npomll8 фтш?·
сткише изверги. И тук mof/
се показа нато убеден и СО·
лидно подlотвен .1tарксисrпленинес4.

с

цялата си полпт11•1еска
дейност

11

своите поло-

:>1сите11ни полити11ески ка11ест-

ва. Маре,, се 011epmasatue все no·
ве•,е като един. от голе.11ите ръководшпели на нашата партия.
а това tl(tllle да стане ои?е no·

ясно за цл.лата парпшл, ако
не беше настсъпила нео11ак1Jаната и нелепа CAtЪpm.
Нашият люби.tt II zолям ръководител на Б&лzарската но·

-

.Аtунисти•1есна партия
Марек
не е ..1и.жду н.аt, на със своята
Оlро.ина деятелносrп той ocmn·
ви dъ.?бокu слеdи в :J1cuвoma на
Партията u rno.Jttнъm за него
ве1?но ще живее v ко.11ун11стите и българския народ и ще

служи като

образ11ов

на преданност

пр11.,11ер

ка.1,ун11стu11rсн11я идеал за 11околенилта.

София, 24

къ..11

!.

1969 год,

u

Пламенен пропагандатор на партиината правда
????????
... Целият живот Станне Димитров неувехТова бе гзвсът на Mapek
ваш, прекрасен пример
подражание. Комунистите
всички трудещи
от l{юстендилски окръг право
на

.,

се

(Пропължение от 4-а стр.)

28 август 1943

1111с
На концлагсристигс година
от „пърпа
черна рота- на военния концлагер
краn Свети Br:111, вечерта бяхме
строени на илошплкатп пред бараките, за да ,. ,ючетем • паметта на
.О бозе починелия цар на българите Борис Ill'. Шпикерът па .Род110
радио" започна да говори за смъртта
на „нелрсжалнмня ни цпр". Не
мина даже и една минута II на
същата вълна започна да звучи
"Чершtят глас-. l(аже нещо шпикерът. тутакси • Чер1111ят глас" му
сложи, както се изразяваха тогава
хората, капак. Този глас раэобличаваше с факти лъжите на фашисткото ра11110, зовеше народа на
въоръжена борба против фашистката ликтатура II хнглеристниге
окупатори.
„Н11какво рсгенство няма. да

стажа. Но заспива .111 се? Така ни
с равосгно от бодрите слова на
се радваме,
,, Народния глас •, така
че тоя така
майсторски натупа
фашисткия rлашатаn па „Родно
радио"
Ама го набиь-чвепнеха
помежду с11 другаригс.
Това беше гласът на Станке
Димитров.

-

станке
? само

Димитров=-Марек е нс
партиен II обществен
леец от голяма всличина. Ton е
блестящ оратор и талантлив публипист. В своята многостранна обществено-пояитическа дейност nрофссионалният революционер успешно
използува словното богатство на
езика ни като съвършено средство
за
идеологическо въздействие 11
класова борба. Десетки статии, памфлети, политически бележки, сто„
t1щ11 радиобеседи,
една част от
конто са печа ra1111 във в. в. • Ра6отме

11а

етически ингернационал" 11 др.такава насока е обсегът на негова ·
та публицистика II ораторска прозг.
А основната идея? Тя с прслелнс
бълясна: работничсската класа
гарският нарол в борбата с11 срещу
11

капитализма II фашизма,

110,1.

ръко-

вовстпото на Бl(П, ще победят!
Възприел равбиранего на re·
ш1а1111ш1 вожл 113 пролегаринта Вл.
публипиv1. Ленин, че партийните
CTI! са 11f11tЗВ31Ш да оказват помощ
на

у11аст1111ш1

„11c110:.:pcдCT8CHIITC

I

движеннего, 113 съзнателния иэбо:
на средства, начин 11 метоли на
иай-малъ.
способни 11р11
борба,
разход на сили ла лапат пай-голе-

най-трайни резултати", 11уб
лицистът Марек през 11е111111 Cit СЪЗ·
нателен ж,шот на революционс1
използува талаf1т,111nото c•t 11еро като без1югреш1ю оръж11с 11а Парт?н „
ra. Uя.rщта )!У nуб.rнш11-:т11ка с лисана с оглед определен кръг 1ш1а
11:дресирана •·
тс.1111, п1 е конкретно
nин:1ги rюсостс11а 11а взж1111 обществен::нюлит11ческ11 събития. f,.\axrp
че в нея се разглеждат коннрепт
проблем11 J1щ1 кры· or нъпросн,
<...:танкс Д11м11тров прави иажни 11ау111ш ит, практически изводи, '1 ака
нуж1111 в жестокия к1Jасов двубой.
Cлcft 1923 Lгод1111а то« застаuа
начело на непри?шр11м:t Gor,6
ба срешу ликвидаторите, nнше десетtш статш1, в ноито с дъпбон 11ayси nо1re11 анализ II с присъщата
.'lем,,чност изоблнчаJJа ренегатите.
В статията „Houa 1шрт11я .'Jи?• не.прш,шрнм11ят 11у611нuист остро порнuава 1<;1евет1шчсската деnност на
t сзка ponшt спрямо Б!(П n момент,
с .обяI ,.ког.1.то на нея буржоазията
ш1nа воnн3 с .. ?,дси'", с фалLшшн
документ,,, със стражарсю, б111юве,
с касаuион„
с фашистки куршуr.ш
1111.решения, а СЗ;\tата тп е турната
о неuъз,?южност да се бори". В пtя
трулнн за 11арпtята години, когато
оългар11и е превърната н мишена
уморени
.Ja 11зстрел11 11 11алачитс с.1
от 1111юшз11шш, 1юд· 11е1·ово ръкокодство. като секrетар 11а Ц!(, 6е
орrа1шз11ра на нелегална nарт11nва 11е11ат1шuа за 11злав:ше на nартиnшш
ми

тръгваха отрядите във боен строй,
напред бойците твърдо гледат,
че Партията ги повежда в боl\
с гласът на Марен към победа!
И

-----тюмо IO

CT,t/lKF ;щ.,ШПР()fl
ЛО ;1.1 !J!ЦШU<НЯ 1/РОШ::С

Стойо СТ АНОЕВ

първи секретар на ОК на БI<П
гр, Кюстендил

,

бъл,·арсно
нрав11тс.1стпо. Умората не само емош1ш?апността, 110
no·
теп1е, стомашнвте бо.11<11 н?ешлт, з:щълбочено се 11зясш1n.1 същ1юстта
нервите са 11зопнап1, но светът на факта. Така 11апример, като non·
тръпне r1ред тропота 11а 11rршпс таря lt\lCTO на Б:1гря11ов. Ста11кс
11емск11 боту11111. И лак-нов nзриn Дим1пров 11pau11 разп,р11ата прецененергия, 11 пан неу,?юр11,?111sп Сташ:е ка ш1 пол11т•1ката му: .. Баr·ряноu 11е
продължаца двубоят 110 етера.
скъса с Гсрм:1юш, Багртюо не
Статиите и рс1?ите на Ста11ке 11рекратява воnната с Юrоспавия 11
Дшштров са изпъстрени със силно Гършш, Баrрянов не води откр•tто
емоu11011ашш II оuе11ъ11ш1 дущ1 ка- 11снре11а и дружеска rюп11пiна със
то: експлоаташш, кожодери, аrс11т11, СССР'. Пnдобно на Ботев и тоn
,ютосмука?ш, разбоn,шuи, ролостъ11· 11зrюлзуnз антитези и антифразн, с
llltUИ И дfl, С TЗIOIВII ЯЗ!ШТеЛНII JJJ· 1<011то се прнвава по-голяма с1111а
ми народ1111те маси характеризират на 11увстоото. Такива изре11с11ия се
срещат особено о речта му 110 поубиnстnото на l(оста Петров, за
---.,: вод
1ролетарсю, жертшt, и които е из.
>азена класова омраза 11 ненавист
ъ,?1 палачите. А късите
изречешш,
з11ъстреш1
с скс11рес1tв11и лумн,
1редават д1111ам1111110 мизерията на
рудещите се и неумол?1мата 11е11з5ежност на събитняrа с.'lед 1937 1·.
iаnримср. .. М1ю1·0 оскъпен става
х.1яб1,т 11.i ч>у.nсщ11н! се. Страш11:1
..:1n,110пш 1ючна да 1·и души. Сно5одата ш,1 е отнета. Ограбиха ш1
,1равата. Мирът
с11лно застрашен.
Чуват се 1·ърмежите r1a нова nonнa".
ла;пр?щале демократн1111ост н
за народностен
характер ш1 11)161111.шстнката сн, Марек 11ер1ш мъдрост от паrолната фразеолоп1я
?·.,овесно бога1·с1по. На«-често 11з11

вестник", ,,Звезда", ,,3113·
труда", .Правда", ,.Комуни-......,=--=,...,?===--

111111есю1

защото

можете да изпълните своя патриотичен дълг.I

-

БЛЕСТЯЩ ОРАТОР И ПУБЛИЦИСТ

-

Въстаници, въоръжавайте се незабавно ! И_ 11е
оставяйте оръжието си в ёеадействие ! То трябва непрекъснато да поразява военните сили 11а германскивие 11е ще
те завоеватели в нашата страна ! Иначе
•

н
се

с

гордеят, че вашият край роди такъв велик син, че с името
му е свързана и историята на работническото и на 110мунистическото движение в окръга. Под бл11готворното влияние 11а Ста1111е Димитров в Окръжната партийна организация и особено о град Станке Димитров израсна цяло поколепне
десетки н стотици партийни дейци, които подеха
неговото дело, геройски участвуваха в Съпротивителното
движение и сега неуморно се борят за строителството на
социализма и комунизма",

Стоян Стоименов
Директор на Музея на революционното движею1е в България

България-е-зовеше той
а
само ед110 народно правителство,
лошло no пътя на въоръжената
борба. Не е лалеч денът, когато
българският народ ще си извоюва
1
правителство.
Работници,
...,.а.:!. такова
,,.ССЛЯШI, войници, нарОДНII офицери,
•
влигапте се на борба! ...
Каква радост вселяваха в 11аКАМЕННИЯТ
11111те ИЗ?{ЪЧСНИ
сърца тия лумиl
СТ АНКЕ ДИМИТРОВ Но всеки от взе здраво стискаше
зьби, за да не 611 да проиграе ня"'1
каква радостна усмивка no съсухреТрепти над него синева
от страпание лица. Това можеи над планинската верига ните
ше да коствува живота на коппяаспокоен той стои, глава гериста. Гяедахме .тъжно'' 11 улапо облаците сякаш вдига. вяхме всяка дума на .Черния гласс пъпно сърuс ... Коаенлантът, наСлед миг и эалеэь т с лъчи то разбра. че • Чер1111ят глас- не
спира, а се откроява над Радио
поклон 8 нозете му ще
грубо 11зк.1юч11 равното,
стори. София,
след което произнесе .ирочувствеИ в мене песента мьлчи, 110• слово за нар l)ор1к.
След това воаиишпе 1111 натикамькьт говори...
каха в т,.?1111пе бараки. НатъркаИВАН ТРЕНЕВ ляхме се по наровиге II на двата
спаси

е

за

11

t

11

по,1эуnа затвърдешпе
раз11

слоnес11н

Н ПОС,iОRИЦИ, IIЯKOII

rnорчесю1
11реосш1с.1s1.
ЗJ енсr1лоатащнп,1 1щ тру дешите се,
1t:сто н:шолзува
слооосъ11етанш11'а

ка10: р.астс данъ111юто бrсме, 11тщне111но О1·рабва11е1 о.пастите 11ст 11ар11
не дават, хвърлят прах в 01щrе.
Фансемиле от сборmша „Из· Особено с11тю деnствува r нароЛfшбравн 11роизведен11я•1 11а Ста?ше те мъдрост11: ?Гладна кокошка проДамитроn,_ издание на ЦК 11а БКП со съ11ува'" 1 • На лъжата нраната са

българската буржоазия, зато1ш II в
нсгоuите речи те 11с са ?1зкуствена
говори от ,1мсукраса. Ton пшuс
то на работн,щнтс II селяните, затоuа съумява да „11зuслс духовете
нагоре, да ги извиси II възш1а?1ени
за нови б1пю1 н класови стълкно11

ве1111я•.

къс11·, ?И эа слепuнтс ще стане
ясно'" 11 др. L::дна част от тях са
из11олзуван11, за да се sасили 11рошшта.,, 11т1 ла се създаде комичен

ефект.
От пу6.1111шсп1ката на Станне
Л имитров-Марен лъхu простота и
об1лодостъшюст, лр11з11вност, нзо·

бn1111еш1с II ис11а 11ерспекпша на 1юдеАствеuа отечестnенофронтовска Rъпrар11я.
таланното мv С.'lово имат и
Слово10 на rолсщш ор.:1тор 11 11роттшо 11зnолз)rr.ашпе ез1t}{ОВО·ст11r.- .'lстарск11 трибун с снлно
несъt-:·
II
ш1 средства като избронване, граруш11мо като всеnобеждаоащ11тс 11де11
дация, употреба на 11арод11н мъдро· 11:1 IIO)Jj'IНIЗMa.
сп1 11 др. flрек.JJаняnки се 11рел леБоян l(астепон
лото ?ш Д. Благоев, тоА го нарича
?велик, умен, да111ю1шден 1юда11".
I lo такъf, нюнш 11убл11u11стът 11рсз
Х11трп, но шшт1<а е демагоградацията оформя nяра n с11.11tтс
гията на Баrрннов, на тоя на11„
на р,1бопш11сскаtа класа и ному1111д1щат аа б·ьл,·арски фюрер в
сп111есшпа 11рео.rюrия. За да нзоблиедно врёме, 1согато герман1111 11родаж11ата политика
на българският фюрер nоаорно слезе ст
с1юто 11р.:ш11тслст?зо, Марек повтаря
сцената, аtпо?штината шt фю01д,..т111 ду?ш и:ш 11е.rш изрази:
рера, напълно фалира и да}1.е
.С11асе11ието 11а Бълr,1rш1 11зисобствените му rосnодарн и
скn3 незабавно скъсване с Герма„
сътрудни1щ стрелят no 11ero
opra11 11 дру1·а nарп1Л11а 11итератур,1. IIШI, незабавно ИЗЛIIЗаfiС от ХIIТЛСюпо по бясно нуче !
Ко,·ато 11рез 1925 год1111а с ГОRата воnна\•
11р1111уде11 да емигрира n СССР, л11·
засшчш
„ffo такъв 1?а•в111 се

голямо значение

за

11

11

шен от

RЪЗМОЖIIОСТТа

11ршю

да

участвуr.а в борбата срешу фаш11- I
спата д11ктатура о нас, тоn със
статии разо6л11чава 11атра11с111н1 фпшистю1 реж1tм, 1юдпоы.1га у1iре1шане10 на партията, кrн1т11куЕа 011ор·
rюнист11ч11н1е 11рощш на 1111ко1t р·ьноводJШ леn1111. По-къс110 в с1ра11иц11тс на 1щртиnшш 11?чат се s1ышат

таюнш

на10 „За ед1111ш1
стат1111
ант11фа1ш1стю1; фронт·.
..Борбата

пропш фанн?зма " краn11:11а це.1" 11
друп1, 1i ко11то трс11тят епсктрн•1ес1ш ю.111упс11 на н,1:1совата борба,
nо.'шт11чсс1<ата му :iря.,ост, ?1е ед11111шят фронт 11рсз този IIC(НIOЛ се
явява като неизбежен стз11 н развитието н:1 реnолюuно1111ото до11ж?ш1с.

?
Сrан?е Димитров до
от
писмото
ф аксемиле на
п
•
трьв
,..нми
защита на Георги

съд о

---

вре.,1с на
повоnна
uепи
,1ов111ш

Марек no

"' д11ое1анu11я

Втоr:на с1.етоо11а
подве год11щ1
11

11е.1с1·;ш11а1а

.liародеп r.,ac·

чава фашнстката

ра·

нзобп11-

пропаганда, вдъхвяра на българския народ в
.Ц?!lnц11?к?111
борбата му срещу фаu,111В11рн11ото
I

11э-

от KOIIT()
['оворсЯки

ва

Старият парт11ен клуб, който е би.1 11а мястото, където сега се намира Народната милиция. Тук не един път е
звучал обаятелният глас 11а Станке Димиrроn,

r)

no '1'ВDЯ верен ПЬТ ВЪРВUМ
Цъфти ти, хубав роден град!
,,

?·

25jJ

при уэиаването за неговата
злополучна с мър г, почувству-

-

вах неизразимо голяма скръб
скръб не само за един от
първитс, многоуважаван и
це11е11 от нашето движение чо„
век, а и скръб като за роден
по-голям брат.
Неговото място за дълго
ще бъде празно в нашата napтия".
Люба

неспирен

възход*

в

ТраАчо::,:?::

Пред тебе, другарю, учителю Маре11,
пред подвига твой огнеструен и ярък
днес родната Рипа със гордост повтаря

родната

мусът, ивполэувпн за внасяне •t
изнасяне на писма от затвора,

където е лежал нашият патрон
по време на Септемврийското
въстание от 1923 година. Елин
кът разказва аз периода 19351937, когато Станке Димитров,
дошъл от СССР, е работил 11елегаяно в България.
От залата се преминава в би-

посетител с дълбоко
вълнение прекрачва прага
на скромния дом, където се е
родил, живял и работил Станке
Димитров. Cera този до", превърнат в музей, е истинско ог-

всеки

нище за патриотично възпитание
на подрастващото поколение на
трудещите се.
Всеки ден десетки работници,
11

воеинослужвши, комсомо.ши и
пионери идват тук с чувство на
лълбока почит и пред тях възкръсват героичните борби, водени от дупнишкнят пролетариат.
начело със Станке Димитров. Погледите им се местят от снимка
на снимка, от експонат 11а експонат, по художествено оформе-

ните табла и кътове, които разкриват страници от един бурен
живот, огладен вссцело на партиnното дело.
Ето една c1111?1i,;a на група

възрастни :?1ъжс,

эаобинолияи
плътно един 15-rодишен юноша.

бунтовната песен за теб I
Със своите дъбрави и бури тя слави
борецът 1за правда и хляб I

кьша на Mapek

Този юноша с Станке Димитров,
който ивнася реферат на тема:
"Първобитният комунизъм и бъвещия съциалистически строй"
пред делегати на Окръжна конфсренция през 1904 година.
Тук е и снимката на масовия
митинг or 1919 година. Вдъхневеният оратор зове трудова Дупнипа на борба за хляб II свобода.
В една от витрините е тер-

l<ъщата-музеА .ст. Димитров"

... Станке?I

кога не подчертаваше превъеходството с ч пред събеседни11а. С тази си скромност, присъща само на истински големия деец, така ме спечели, че

товата част на къщата, където
нашият именит съгражданин е
живял до 1925 година. Тук е неговата стая. Дървеното и кораво
легло, обикнованата маса, от която сякаш току що е станал нейният собственик, говорят за пословична скромност.
През 1964 r. къшата-с-музей
бе обогатена с нова част=-московският работен кабинет на Марек, Вещите са оригниали=-превесени от общежитието на Комингерна, където тоя е работил
11 почивал от I 932 до
I 935 11 от
1937 до 1944 гол. Тук неуморимият партиен функционер е разработвал лекциите си
е приемал своите запгранични гости
1 'еорги Дамянов,
Антон Иванов,
Владимир Поптомов, Рубен Аврамов, Фердинанд Кововсни и много други български политсмигранти 11 съветски лругари.
Музеят съхранява ценни документи II творби на Станкс Д11митров, които го характеризират
като всестранно компетентна лнч„
ност: ,Очерк по икономическата
и политичиската география на
България-, 11иса11 през 1929 гоц.,
;ленинското учение за партията", издадена през 1936 година,

тетрадка с лекциите му като учител през 1909-1912 година 11
друг11.

удостоверението на
Станке Цимитрсв за участие и
героичната отбра на на Кавказ,
Грамота ва удар1Jа педагогическа
и общестuе110- партийна работа,
с която топ е награден през
1934 година, ордените .леш111•,
,За отбраната на Кавказ", .Народна сообода·-първа степен
ордени за приэнателност. присъТук е

II

11

В памет на Станка

димитров-Марек

Ти изгоря. Мечтател чист до края.
Преди да эьрнеш рилските води.
Преди земята да uелунеш, тая.
която эа борбата те роди.
Но сякаш твойто име викат птиците.
и слушат го дьрве те и реки,

и пишат го щастливи учениuите

эа първи пьт на черните дьски.

ИВАН ТРЕНЕВ

дени му посмъртно.

Всяка година над 30,000 посегители разглежлат къщатамуэей ,Станкс Двмитров-с-Марек-. Тук идваг н много чужденци. В книгата за впечаг ленил са
вписани вълнуващи и трогателни
слова.

rИз гоговага за печат книга ,Мом11е no пътяизд. , Народна младеж")

С

ИМЕТО НА C80S1 ПА ТРОН
метатщитс от

""'-1..f'ивот-ьт

делото на
Jl1L,, Станке Димитров вдъхновяват II кооnераторнте от ОТПI( .Ста11ке Д11мнтров•
в борбата им з.а социализъм и
номуннз,,м. Вс11чкнте изучават
биографията на своя патрон 11
познават негоuото славно рево.r?юцво1tно де.10, посветено за благото на народа ни.
l(омсомолците or uшвашния,
метатпш първоделския отде.1и
п звената 11а политическата у11еб·
дена година нзу?шчат живота
лото на вдъхнове11ия работ11и11е·
ск11 трнбу 11. Всяка година, u ,,еня на не,·оnото рождсш1с и на 2
юни, в знак на почит и признателност къ:?.-1 своя патрон, кооператорите пnднасят пе1щи пред
паметника му. Те водят nостоян·
на коресnонденuия с др. Реrина
сърат1111•1ка II другарка
l(a111ep
на Станке Димитров. При 11осещение о нашил град тs1 вншн·и
е скъпа гостенка 1ш ко.1с1пнва ни.
Нашият .<олект1ш се гордее
със споя патрон и се стреми да
носи с чест неговото иt-1е. Ние
11зпълнихме 11лана за 1968 год. с
25 лн11 11рсдсрочно н дадохме
надошанона 11родукu1ш за 180 000
.,е?а. Добре се с11рав11хме II с
останалите по1<аэатсJш на плана.
Най-добри ПОСТilЖСНИЯ имат
11

11

11

11

15-годиш?шя юноша е вече

убедеи марксист

В дните пред 8О-1·од11шни11ата
от рождението на Станке Димитров потокът от посетители не
спира. Наред с дълбоката почит
11
приэнателност към неговото
велико дело, те изразяват и своята признате:шост към Партията
и народната власт за откриване-

то на къшата-муэей.

Василка 'IEPBEHЯl<OBA
уредничка в музея

-

i\1ета.11ю1я

отдел

-

109 на сто, но.1еt..:т1шът на цеха
за текспш110 боялисване-110 на

сто, стрпите.1но-бояджиitския от-

...

на сто
Много добре работиха бр11гадите за комунистичеснн труд,
kоито шшт и наЛ·добри трудовн
r1остнжсн11я.
Доrрамаджиnската
бр111·ада на А.1. Анrс.,ов от дърводедскня отдел изnълю1 плана
бр111·ада .Станке
с11 139 на сто,
Димитров• от шивашкия отде11
за поръ'lки, с бриrад11р Д. J(11ри.1ов
116 на сто, бр11rала ,Марек•, с 6риrап11рка С. J(рш1•1ева
I 12 на сто, бр111·адата на отде.па за химиt1еско ло1111стване, с
I 10 ш,
отrоворннк М. l(оен
сто
fJpeз Т:1311 l'OДIНla коопс ратор11те работят с повишен трудов сн1 усиазъм за да посрещнат
с 11ест не само 25-rоnишнината
от сошшлистическата реоолюuня,
110 11 ВО-rод?1шн11ната от рожде·
ннето на своя патрон. Нашият
трудов KO.'ICH1'11B се учи И ВЪЗIШтаuа от rсроичюtя, нр11стално
чист ж1шот на Марек и знае, че
наА-добре ще 11зяв11 своята пр11з11ателност КЪ\1 неговото дело, н:1-

дел--134

-

-

-

...

то се нк:1ючn:1 още nо-а?,;тивно о
11зпъл11е1шето на вс11чю1 партиАш1 н стоnансни задачи, за претворяване о живо .пело 11а нсто·
рическите решеfшя на Девет1н1
партиен конгрес н 1011скня 11.1е11ум на ЦК на БКП.
Стаике Дим11тров-Марек ще
бъде вечно жив в нашите сърuа!

Манол ВРАБЧЕВ
председател на ОТПI(
.Ста11ке Димнтров•

и никоn, о никой

не ще то смени
човекът от гранит изсечен.
Ще грее тоi!
във олясъци
и тъмнини,

напи граш1тът е вечен]

Част от московския набинет на Станке Д11м11тров

...

!

като фар във живота ще светиш,
корав пролетарски войник!
Ще грачи народът могъщ и свободен
след подвига твой огнелнк и велия!

И ти

!

..

?

Делото на Марек живее и побеждава
Достойни за неговото име

Mapek, ти наша си горвосп
бал II лруги, Вече 13 rод,11111 нашият
Ьутболен отбор мери сили в групаа на майсторите. Нашите баскетiо.r?:itспt-мъже II жени-се състеза„
-аг в .Б" РГ. Ние имаме II прелста.игелеи отбор по хандбал n .А• РХГ.
От редиците на лекоптаетите
прастнаха състеаателиге Борис Бабалканабанов, заnоюва.1 титлата
ки шампион, Илия Сенулсв=-репупикански шампион, Дафинка Цан·оеа
републикпнска шамшюнна,
належвна състе„
(онка Шошкова

-

-

атr11к?1

...

1955 година. Проиаводсгвениге успехи на Галенова фабрика непрекъснато привличат вниманието
на хората. Автомобили и вагони откарват проиэвевенитс лекарства о
далечни страни, даже II в такива,
откъдето в миналото нашата страна
е получавала раз.111ч1111 лекарства.
Предприятието разгръща своята цеиност и 110011 работници се аапътваг
към отворената врата на успехите.
От повонаэначените работнипи се
сформира мяалежквга бригада "Марен ". Свободка Генчева .Най-добра
в професията" става бригадирка.
Нейната опитност в работата с до-

ноемвр11

гада. А всички те са мпади по 1·0липи И дух. В заначлините Ill\! гласове се долавя силното намерение
да иэпреварят в труда другите бри1·ад11, да направят нещо, наето не с
застъпвано в масово-политическага
дейност в Галенова фабрика. И те
се радват, 11е опаковани от тях лекарства разнасят славага на сопналистнческага 1111 Родина в СССР,
С11р11я, l(уба, Ира11 11 пруги цалсчни
държав11. И са доволни от работата си. От 1965 година не са имали
рекламации на работени от тях лекарства. А това е крайният резултат на съзнанието, внушено облагородено от етиката на нашсто врс11

.l\<\арек•, търсещи изява на своите
стремлею1я II на обще.
стnеш?я сектор.
Многостранен е живом)т ш1.
бригада • Марен'. Няно11 от тях учат
•1увства и

зздочно в Техвикум за 1шдустр11ал·
11а химия, други обоrатяпат
своята
обща култура чрез 11ете11е на н1111ги, колскпшно уреждат кътове и
таб.1а, ходят по муэе11 и с nсеотдай·
нинт си труд оправдават твърдото
с11 намереш1е да
станат бригада за
n:0?1унисти•1ес1ш труд. И този ден с
близо.
Те са в ус1шена норес11011де11шш с Репша Кашер-Дщ.1111рова, 1111праnилн са 1юсеще1111е в З;?вода 2а
11й.'1у11роводтщ11 11 Ботсвr·р"д на една
6р111·ада, над KORT() са IJCC/111 шсфСН!О. Об?tяната на 01111т с 11ок.111я.10

-

От борците прославиха името
дружество .Марек? репуб.ыкап·ш:с 111аш11101111 Тодор С:111у1щ>ю1е1•,
·аш·ел Бирнзов, Людмил Зашев, Йоран Христов 11 611a1·on Игнатов,
а

(1:1а1·отRорно н 11ят1т;1 6р111·;1:1;1 н тс:ш дю1 е 11:1соч11.1а ус11л11я1.1 сн да
посрещне с пrеизпъ.111ен11 тrудови
IIO()MII 80·ГOДIIIIJIШl!aтa от rожде,ш-

-

Хвнпбалнияг отбор
111ю1н?ри,
треньор Димитър Чипев, нрез
968 1·. завоюва пая-високата титлаепубликански шампион на НРБ.
tобри успехи имат и шахматиспп е.
Девет от тях завоюваха аванието
.канлилаг майстор на спорта".
Марек
Ile изостават or млапите н 11е·
·

шrя труд е може бн наn-характер11ат?1 11ерта на
комсомолската младост, на у11астнищ1те в бригада

ето

сноя 11атрон, а след 1оrщ 11а
IШСОiШТС CII
труяоuи 110·
с111ж?111?н 1ш Лс1111 на свободата.
Д11митър СЛАВОВ
11а

под11ес:tт

псслелпат« снимка 11а
преди да отпътува за България тсраните от спартаковиге чети, В
фиэку.пурното
дружество , Марек'. пол ръководството на П< на БЮ I II със
съдействието на Комсомола II профсъюзите, достойно защищават спортната чест на дружеството, което
носи името на безсмъртния син на
работническа Дупница-Станке Дим11тров-Марек. Те постигнаха rолеми успехи в борбата за развигието на масовата физку.атура II спорт
в неговия град, о борбата за високо спортно майсторство. Спортната
млалеж от града на Станке Д11м11тров взе масово участие о състеваот Третата републиканска
1111ята
спартакиала, провеждана о чест на

момента, в чест на

25-1·од111111шната

социалистическата революция,
те готвят упражнения аа фи11а!11111я
етап на спартакиадата, която ще се
Брчгада „М.арек", с бригадирка Свободна ГЕНЧЕВА
проведе в стояицата ни. С присъщадисциплина.
спартаковците
та
11а
бре известна, но тона не е доста- ме. Трудовата щ1сшш.11ша е намери„
трудолюбие и патриотизъм, те влия- тъчпо, Новите работнички гледат о .1а сво11 "онкрстен 11зраз n бр11гаят положигслно върху възпитание- ръцете й, питат я и тя трябва да дат.1.
подрастващото поколение учи по-млавиге си лругарки, да ги
то на
Бригада , i\lapeн· се бори за
спортисти.
насърчава, да окуражава неопитна- 11звоюnа11е на званието
„ Удар1111к на
I
алаВ годинитс ш1 наронната
та млаяост. А в очите на пристиг- кт.1уш1сп111есю1я труд?. Tona уси,1ие
ст нашият l'р:щ зt?а1нпслно обогати напитс комсомолки 11ма то11но1н? мноповече нолектина не
спортната ма1ер1шлю1 база. Изра- го жнз11ер:1дост II нетърпение, то.r1- сплотява още ({о,,ект11в1штс
посеще- •
ст11аха стадион „Бо11чук". спортна- кова нелрш1уде11а ж11знс1юст, че с само о труда.
веи
ругарскитс
ния на коннерт11
д
та r1ло111:1дка .Комсомолеu?, мно· невъзмож?ю да не се 11овs1рва п утповод11, излетите
110 разлн1т11
чери
и
ф11зброИшt спорпш нлоща11к11
решн11тс им трудон11 успехи. И не о п.11а11111ш1 а -всичко това позволява
култур1111 салони в учапнщзта„ В само n тях.
да се опоз11аят още по-добре, да се
момента се строи Спортната 11апата,
И първите дни м,шават бавни. сближат по rюсока на общата нел.
четвъртвековния юбилей на свободата която ще даде своя принос 33 разняко11-мъчитет111. Трудносr11- И те са поели ннднn11дуалю1 11 коВ тези многобройни състеэания, питието на спорта 8 града на Стан- а за
обективно II трябва лективни обещания, които изпълнясъществуват
те
фиэкулгурнипровеждани както във
кс днмитров.
И за малко сед- ват с чест. Л•щш1 l{остаднноnа 11з11рсnъзмоrnат.
се
да
те колективи, така и в дружествата
В чест на 8О·годишню1ата от миш, Лидия Карако11ьова, Катя Джо- пъл11ява д11еш1ит-с с11 норми 150 на
no футбол, волейбол, баскетбол, бор- рождението
на своn безс,?ъртеll кина, Маргарита llanлoвa успяват сто, а Невена Карпутска
130 на
ба те1111с на маса, шах и лека атле- патрон, физкултурниц11те от nсичкн.
навлязат
u естеството на работа- сто. и те не са сд1шстnе1ште с тада
тн1ка вземат участие всички фиэкулспортни секции и „ колективи на та, проникват u маnсторстпото н.1 кива в"11соки успехи. Съвсем б.1111зо
Обелискът краl\ rp. Брянсн,
спортни секции дружество
турни колективи
проведоха новата работа и запо1шат да 11зпъп- до тях са голямата част or брнrа- на лобното място на Стан"е Д11.Марек
маII
на дружеството. Много добре
1рад11шюн1111я лекоатлеп111есю1 крос няпат нормите с11. По лс111те им лата. И тази масовост в наднорме- ыитров и другарите му.
сово се представиха фивкултурнвци- • Марек·, щафетна обиколка на патръгват техннте другарrш II не след
те от ДП • Тютюнева промишленост", метннка на Ста11ке Димитров, турмного време дружното ято наб11ра
11
.Рила",
ЗдНА
ДИП .Марек', ИЗ
нир 110 футбол на малки вратички, необход11мата в11соч11на за дълъг и
ССП • Т11х труп".
шахтур1111р, rо,,ям з,?мен спор;сн спокоен полет. Бригадирката прсдаНа високо ниво О 11аш11я град r1рааннк
fla хижа „Скакаnиuа. и, ва своя опит и се1·а на бригадата,
премина и сnортно-туристичесnата околните х11ж11, съt1ета11 с rр:щското защото не вс11?1ю1 nee още са усвозима. Ето защо през 1968 r. друже- пъриенство по сю1.
която води до
11л11 оная сръчност,
llu случай 80 годшш от рождението на голество , Марек• бе класирано 11а пърн .спор· I четште редици на социаг.ист11ческоНаш11те
физку.,турш1щ1
с
мия
и революционер Станке Димитров-Манагрздено
трибун
во място в страната
ще защищават .востоn, то съревнование. Създадената без- I
rp. Кюстендил,
на
БКП, ОК на БКП
UK
купа II флагче от UC на БСФС и тнспt вhнагн
рек
но н с 11ест името на осл11ю1я ре- конфликтна тру;юва обстановка. взасъс знамето на ОС 11а БСФС.
Г!(
на БКП и ГОНС
Димитров",
ВПШ
,Ста1ше
t1.1е11оветс
уваженне
между
имното
ДимитровСтанне
заво.r?юuионер
Сега u дружеството 1111 са
на бpиr·aJJaTa II желанието да се ра· !
гр. Стан1<е Димитров
стъпени спортовете футбол, лека Марек.
боти с уnлече1111е, са наn-характерБонев
Крум
волейбол,
баскетбол,
атлетика, борба,
организират на 18 февруари т. r. от 19 часа
на физк. д-во • Марен• шпе черти на хората от таз11 бришах, тенис на маса, плуване, ханд- председател
в салона на Културния дом
от 483 000-на 886 000 нr; 11а тютюна от 149 ООО-11а 417 000 нr
През 1967 r. кооператорите поДоклад за живота и революционната дейност на
лучнха от декар: тютю11-по 151 кr,
пшешща-по 164 кr, е•1ем11к-по 246
Станке
Димитров ще изнесе др. Kapno Луканов
нr, uepeв11ua-no 486 кr. През съи
член на UK на БКП
щата година нашето ТКЗС раздаде
средно uo I 039 лв на работоспосо,10„нисю1 цс1ш.
След деловата част ще бъде изнесен тържедвата бря1·а на лъкатушнат;t ителнн материа:111 на 1963-1965 r. бен коо11ератор- наn„високото го·
по ,Джубрена·,
диш1ю въз11аrражде1111е в окръга. По
в пол11те на Ве- Затова 11рез пер11ода
ствен
концерт от радио София и представителни
кооператив успя да crьni1
01< на БКП популяр11рила ален-..ят новите кнрпи11t:1ш нъ- нашият на кроната си. През 1963 r., този случаn
хорове от 1·рада ни.
з11ра нашият опнт чрез брошурата
щи на борческите села Червен бряг здраво
в сравнение с 1959, общата продук- .По верен път•.
н
Kpo:н;i?g г. трудо.11юб11ви1е хора ция бе удвоена нато сп1rна 2 610 000
доnде краl\110 небпаrопр11ят11ата
1965 г. бе увеличена за селското стопанство 1968 година:
от тези села обе.rншнха силите си в лева, а през
Наш11ят
113.14 на сто 11ри 99 11а сто за сната механизация n полевъдство
укрещ1ал
лева.
520
000
един кооператив и му дадоха името на 3 копекпш като rtов11ши само- през април паднаха късни слани, окръга.
то. f(ато повншавамс меха1шзац11ята
на талант.11ив11я организатор и аги? трудов
през юлн градушка порази отново
Въпрею, llеблаrоl1риятните кл11• 11 хи?шзаuията, 11 чрез създадената
си
от тези успехи, се
чувствието
ра·
дупнишката
11а
овощните ни град11нн и зърнената матнчнн услов11я през м1шалата го- нова орrаннзаuня на уедряване
татор, гордостта
..
нъм държавата да
ботш1ческа ю1аса?-Станке П?н,штров· обърна с молба
реколта, но нatt-м110ro ударн по тю?южем поф
кореrира натеrориззuш1та на с1оп.ш- тю11а. През пятото сушата заграби щша, ?шс произведохме 460 тона па бр11rащ1те, н11с ще стор:tнската
Марв'.
.иа приложим
ефект1шно
слабо
407
тона
за
1967
rод.
тютюн,
1111 като i1КОИОМ1111ССНН
срещу
стuото
обед1111е1111ят
своето ра,в11т11е
много плодове на човешкия -труд. }l{нвотнопъд?шят 1ш отрасъл прш::лю- смстк:'1 11 научното ръководство н:?
от::аза от „дотаuи11те.
кооnерапш 11реодоля ы11оrо труд110· и се lia своя Девети но11rрес Пар· Под ръководството 11а ларт11nи11я ко- чи rоднllата с печалба от 224 000 производството, труда II уnраuле11иена своя
?,нтет II УС nси11ки кооператори се
стн, 110 не 11осрам11 името
лева. на кооператорите бяхп. разJ1а- то. Така ние ще д'ЬРЖll\1 11 эаш1п1ята поuели: селсностопанскате про- вд11r1шха
на нрак, за да но><пенс11рат
патрон и се наред11 сред челните
Първата
петилетка
да
денrt за труд над 1500000 лева- 11рсд високо знамето tia 11ашня nа.през
дукция
окръга.
на сланите и сушата. Ние
стопанства в
увели•,ена с 30 11а сто. Обеди· nорззш1тс
с 54 ооо повече от нредндущата го- трон-нсзабраnюшят Станке Дш,штca!IO·
бъде
нато
година,
вече рапортувахме пред 01< 11а БI<П днна. СредllоJ·одrtшното nъз11аrражПрез 1958
11еш1ят коо11ератив, единствен в Кюв
ров-Марен.
стопанството
ТКЗС,
стояте.111111
кан изп1>.1Jш1хмс тази зада•?а:
дение на работоспособен ноо11ерачле- сте11днлск11 окръг, нзпълшt тази nарТака воюват коо11сраrор11те от
Червен бряг раздаде на сво11теТКЗС тиnна поnе.1я още през първите две
Про11зведохмс обща продукшш тор е 1022 лева. Ръстът на про·
нове по 1.02 лв. на трудоден, а
обед1111е111ш кооператив „Ста11кс Диза
4
040
000
лева,
4
047
000
като
nстилеткат.1
даде
срещу
11а
изпреварва
на
изводителността
rодilНИ
труда
митров•, за да заслужат честта, с
" КраАниuн-по 1.23 лn.
11а- ръст на продукцията с11 с 35 иа сто. през 1967 rод1111а, ил11 само със ръста 11а работната запдата с 3
През rоднн11те 1959-1962
лева
по-мално.
7
000
lio
порад11
"'оято са удостосн11-стопа11ството
б.,аrа
за
су- 11а сто.
113 по- През 1967 r. то произведе
родната влnст ни се притече
пв. За периода 1959-1967 шата, в сравнение с 1967 годни а,
047
000
Докато
общо
о окръга па ед ии 11м да нос11 името на безсмъртния
4
стопанствомощ като катеrориз•tра
r1ламе11ен
" то г. стопанството ни чувствително yne- 1111t направихме нко11ом11я от мате- кооператор се пада продукция за работниt1ески трибун II М.арск.
то 11и за 11коном11чесю1 слабо
n111111 nалоnата продунu11я от основ- риал11и разходп за 125 000 дева. Ето 1515 лева, то о ТI<ЗС .Станнс Дп- революш1онер-комун11сr
държа-sата
започна .na получава от
11ите култури. Обшият добив на защо, спрямо 1967 година, чистата м1пров· тази u11фра е 2900.
Борис ЗАХАРИНОВ
средства за приключване на годишда„ пшеницата от 1 187 000 нr нарастна продукuия на нашето ТКЗС бележи
През тази година .нашият коо·
от
освободено
ната сметка, бе
на ТI<ЗС .станке
11редседател
тех·
ръст
от
5
на
сто,
плана
по
този
uаревиuата
а
собствена
от
ператно се здоби със
препарат1t, на 2 241 000 кr; на
11ъu11 получаваше торове,
Д1шитров•-с. Крв1)ниц11
комппек·
е
изпълнен
на
I
590
кr;
11а ечемнна лоназnтел за 1968 rод.
41
б
000
н11е
припожпм
000
ника
и
ще
строн
семе?а. посадъчен \\атер11в,1
CrIOfПIICTll1C
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Съобщение

11

·

...

Ооединенинт кооператив

„Станне Димитров" расте

укрепва

-

-

-

Тържествено СЪБРАНИЕ

-

Огнище на хубавата
родна песен

ТРИПТИХ
На безсм&;,тния Станне

от литературния конкурс
литературен конкурс, обявен от ГС за изкуство 11
култура по случай 8О-го.п11шнш1ата
Лно1111м1111ят

от рождението на Станке Димитров-Марек, приключи.
След като разглела прелставе111пе творби, журито присъди следните награли :

За пеевия
Първа награда не се дава.
Втора награда : на Константин

Jv\азнш:ов за Триптиха .Упование-.
.. Гранит" и „мъ.1J1rаю1е« и на Димитьр Славон за .Поема за незабрави-

щ,n".

Трета награда :

на Петър Ан-

пасаров за стихотворевието „Мапкз
легенда за Станке Димитров .. , 11 на
Богомил Боявжиев за стихотворенисто .Пссен за Станко Димитров".

За проза
Първа награда не

се

У

1.

РЕЗУЛТАТИ

дава.

Втора награда получават Ансл Чергарски за разказа , Трибунът- 11 Д11м11гьр Славов за проиэвелснието • И стана безсмъртен".
Трета награда 11с се лапа.

взема сил?t.

лените творби.

И тръгвам с11, понесъл
във сърцето ведър звън,

прогонил сивите мъгли,

ледът на болна бевутешна.

2.

-

боров мрак лилавочерен.
човекът
А той
със гванитниге очи
стои на поста си верен.

под слънчеви ками
стои един човек,
излят от намък.

Посреща
изгреви
и бури,
и тъми
неугасим като пламък.

МЪЛЧАНИЕ
О, нека всеки
свали шапка и мълчи

Изгряват
водопади
от сребърни

край паметника

Кали се във бури и битки сурови,
врагът не прекърши духът ти червен.
На роба посочи пътеките нови
да срещне с усмивка свободния ден.

-

Когато тиха вечер легне по стрехите
и макове в небето разцъфтят
дочувам звън от конските копита
и хладните камшици да плющят.

-

похода на твойте свидни братя
под сивото, изплашено небе
ти символ на победно знаме,
на вярата им символ бе.

те работници, оратория за възхвала на освободитсяите, тържестаен концерт за челните колективи о чест на Първи маn
Хор .Марек· успешно премина иэпигпниего на първия 11
втория етап от Третия републикански фестивал 11 сега се готви
за достойно представяне в зо-

щом премине.

лъчн
и всяка тъмнина
от рилското ни утро гине.

Роди се във скута на гордата Рила,
окрилян от ярка червена звезда.
Израсна под грижи на Партия мила,
в тъмата да сееш навред свобода!

-

никой, о никой
не ще го смени
човекът от гранит насечен.
Ще грее той
във блясъци
11 тъмнини,
нали гранитът е вечен].
И

Угасват светлини.
Градът стаен мълчи.
И пада

3.

пленил слънцето голямо
и крача сякашв цветен
летен сън
до твойто" рамо ..

ГРАНИТ

На малкия площад

ПЕСЕН

А в

...

.

Н. МАЗНИНОВ

...

Поведе народа към истина свята,
гласът ти тревожно издигаше зов!
Да тръгнеме дружно със руските
братя,
да грейне от изток живота ни нов

11ал1111я

Угасна далече от свойта Родина,
но блясна по-силно от всички слънцада спомняш навеки, че ти не загина,
а вечно живееш във наште сърца!

костюми,

Това бяха радостни празници, защото публиката възнагражваwе упорития труп 113 певците
с въаго несгихващи аплодисменти. Но хористите укрепиха вярата в своите сили особено тогава, когато след като изслуша
една тяхна репетиция, именият
български диригент и компоэитор Виктор Райчев с топлота и
искрено възхищение отцени СЪ·
става като .съзряващ и надежден представител па българското хорово изкустао. •
И това бе голям празник. Но
има ед110 тържество, което ще
топли горещите сърца на мъже-

Богомил Бояджиев

На Станке Димитров

-

Подгонени от бедност и 'куршуми,
поели пътя на една борба
намираха в горещите ти думи
смисъла на своята съдба!
Петър Андасаров

-

на петлите отдав·
Изпязоха от краАните улици пита:
на беше заглъхнал, но ехото на селото 11 поеха no тес11опн11еА·
Даскапе, пе ти ли омръзна
му още се носtше из прохла11т1я ката. Тя м11наваше краА нзюмруд· апоста.аската работа след провала
въздух. Л•тната утрнп бързаше ни тютюнища. Е»ин важен wър- па Комуната?
да завладее раю1Нната и ПО:\дра- кел бавно обикаляше из ливадите
Търпението II сnокоnствието
ви един саJ.tотен пътник, конто бър· своето жабежко царство. Таз11 кар- са 11аR-важ1111те
думи в речника на
заше към село Ри.'lа. Беше обле?1ен тина върщашс мислите на госта комуниста.
о омаслен доков костюм. Изпод към детските години. Спомни с11
Но ти ще се съсипеш така.

-

сивия му къскет слабото му тще
не се виждаше добре и никоn не
можеше да познае в този обикно·
вс11 .механик• големият потпиче·
син деец на партията в областта.
Пътн11кът ст11rна до еDонетажна
11аянтова къщурка в горния краn
на село Рипа, nредnаЗJJнво влезе 11
почука на една от вътрешните вра·
ти. Отвори му домакинът н като
ro видя, за миг се стъп11са.
Даскале! Каква изненада!

как припкаше по лнваднте. И тога·
na бtwe пято. И маnка му го водеше на събори, а той се зазяпва·
we по щъркеп111е. Така се беше
зазяпал веднъж и по един орел,
кoRro чертаеше широки плавюt
кръгове в синевата, когато старите

-

И без това не си добре

със

преглея.

На Окръж111111 фестивал на
сцената застанаха 80 енгусиавирани 11 с повишено саиочувсгвие хористи, облечени за първи
път в новите с11 формени тъмни

!

веселият хор

nрофес11я?
Само веднъж. Уrrьл11омощ11ха ме да sащищавам гражданско
дело на 11аш 11овек, но като раз·
брах, 11е каузата му не е права,

-

делиха 11мота на ,Дре11ск11 рид'. И 110JJкре1шх против11ата страна се
тогава из нев11делнuа неговия дядо отказах от хонорара. Това беше
му зашлеви плесница.
първото мн и последно гражданско
Защо ме 611ещ бе дядо?- Jl?,'10.,.
запита изненаденото момче.
През гъстия шумак на епх11те
За да эапоьшиш междата на вс11с се провнждаха черните ке·
имота-отговори малко гузно ста· ре:ш1ди 11а селището. Двамата скорс,
1?амязоха в атмосферата на събора
рият.
потънаха в пъстрото множество.
Мш,111сто запомни добре меж·
дата, но не забрави II тозн див
Съборът живееше своя шумен
об11чаn-да се бият децата при де- живот. Пред амбулантни търговци
лежа на имотите. Onoraвa измина с разнообразн11 серг1,и се трупаха
още много дълъ1' път на раэьшсъл. селян11 с бели брод11рани р11з11 и
l{oA даде 11раво па хората да си селянки с пъстри народни носш1.
делят земята, к:жто децата делят И какво п11 още нямашсl-Кое от
нrрачюпе, земята кърмиnниuа. коя· кое по-хубаво II замайващо.. Пред
са друrаритt?
то като маАка обичаше вснчю1 свои кое по-напред да спреш! Пъстра
Няма пикоR-Всичкн са на деца.
смесица от пш1женне
романтнка.
na11a11p в сепо Стоб.
Набл11жаоа>tе-рече сnътю1- И нзве.z:шъж, по необясним начин,
Много добре! Тогава да ндем кът му, чннто MltCЛH спедваха ПОЧ· всичко стихна като под знака на
н ние. Ще свържем пр11ятното с ти същата тtния. И сякаш па до· магическа пръчка и се втурна по
nопеэното ...
пъпr111 ,шслнте на другаря си no- посока на пивадите с1,с севчсстт11те
11

-

-

-

·

хорови лейци, които тепърва ще
помогнат на хоровия колектив
но пътя му к1.?1 песенното май-

сторство.
на

хора е вписа-

В

летописа

11

паметнат:1 дата 24 маn 1968

когато
народният хор
1·од11ш1,

па

11ме11ип1ят
?

l(ава.1 •,

събрат,
гостува

,·раца 1111. По време на въ.?нуващня концерт искреното жела·
ние за дружба II взаимопомощ
между двата хора бе утвърдено
с тържествено под1Н1сnа11е н?
дпrовор.
11

На rод11ш1101·0 от•1ст1ю с·ьбраннс, както докл:1дчи1.ът, така 11
.,11101·0 от хористите, отчетоха не

само хубавото, 110 11 онези „n:1уэн• н „днсонансн*, които са 1шрушавал11 хармонията nъв въз·
ходящ•ш р11тъ;\1 на тнор(1ескин
нопект1ш. На1!·011ебисщата „днс·
Х:tf);\ЮШ1я•

е тазн, че

не са нз?

пълнени мЕюrо от решенията на
миналото от11етно събрание.
За ПО•ltНТСIIЗИВНЗТа подготовка за концертен репертоар 611
помогнало много обстоятелството
ако към хора се обособ11 едпа
вокална група, по въпрею1 доброто намерснне на хоровото ръкоuодство, това н досега не е
направено. l{акто от доклада така и от изказванията, пролича
една загриженост, че за да се
гонят върховете на профес110·
напното певческо маnсторстно,
както повеляват новите нз11сква·
ния, е необходима незабавна вока11uо·r1едаrоrнческа помощ, която може да се осъществ•t no·
ефикасно със съJtеnствието на
ОСПС II Окръжн11я II Градскн
съвети по изкуство II култура·

Евгени Грънчаров

- ...

И 11рсз такиьа нecnoнotl·
ни временна всичко уродтшо, поро1шо, нсrодн1111ес,ю II кариеристн?,но дамира ус:юв11я н ночв:1: да 1tз·

Изпр11в11п внуw11тtлната с11 фигура на една маса, с открито лице,

спокоn110 и уверено, човекът, коnто
бе доведен от село Рила, 11эr леда

публиката с властен поглед II заrо·
вори. Отна11ало тихо, с подкупваща

доверч11вост,

лезе на nовръхността н.1 обществе?
nия ж11вот II да бис по наR·честнн·
те, по наА·с?1етtт<', 11 способю1 хора на нац11ята.

Затвор11,

.11arep11

ЮtТО

...

rro скоро звучн11ят му
глас се превърна на разлюляна
камбана. Говореше 11а събранието и
rпедаше в бъдещето. И сякаш не
1·овореше, а направо щурмуваше
отж1шетш буржоазен строn с .,ако11ичен израз, с метод1111110 попреде·
ни факт11, основани на голямата ров!

-

11

Юбилеен брой
,,80 години от рождението на Станне Димитров"

11

черен ж,моне11 НIIЗ се
отtтват да uърнаr коnе,,ото 11а
напредъка назад
l<ато t1c.111 с чук ковеше дj'МИ·
те си. Утихна II посm:!дшнrт шум.
Като r11гаптск11 фокус ораторът беше събра.:, nотп е н умовете на
слушателите II времето забрави да
върви. И 11ai< ко1·ато думнте му за·
1·лъхнахз в бурнта на 11еудържнАш·
те ръкоплес1Са11ия,
усещането на
време се върна. Съборът отново
оживя с хараr<терния • с11 шум. Но
нещо вече не беше същото, нещо
беше останало в душите на c..r1yum·
TCЛIITC •• •
Но кой беше тоз11 магес1шк на
словото и ю:11<00 го беше накара.1.0
да наруш11 11орма.11юто rаnнонесне
11а събора?
Някой го беше познап II гордо
рече:
Това с наш Станке Димитбесилни

-

Ангел Чергарски

11

-

-

...

истина.

-

-

Световно известнии хор .l{авая • протегна дружеска ръка ""
своя събрат за творческа 11 мораэна подкрепа. Toll 1·0 покани
на тържесгвении си юбилеен кон·
церт 110 спучаn 40·1·од11ш11ата с11
хорова дейност, С1ед нонцерта.
от балкона на за па • България.",
към сцената, заедно с приветсгвените цветя. литна 11 крилатия
призив • Родна песен нас на век
ни свързва!", изтръгнат от въз·
горжените II въвхигени от IIЭK}'·
ството на .кавалджиите" сърца
на марекчани. Пре11 елита на
стояичнага музикаана общественост един ылад 1<0;1Скт1ш стана
херолд на правото с11 за същестнувание. Тоз11 зов 11ред11зв111'а
жив интерсс всрел много именити

Какво се беше случило?
Беше дошъл човекът, коnто
беше преминал през сътресенията
па Радом11рската република, през
борбите на Дуn1111wката комуна 11
оrъня на СептемврнАското въстание, за да стигне до ?1овешките

здра· сърца.

вето. Упражняваш ли адвокатската си

през целия

кава1111.

Вл11заА1

Влезоха в стаята, където ему·
тената домакиня, облечена в проста
чtрна сая, с nрибран11 под дувале·
то коси, бършеше ръцете си npit
11едом11ппе паници краn мивната.
Mon съученик·
nреJ1ставн
11р1ште.1я си
домакю1ът1 без да
споме11яоа нмето му. Гостът поглед·
на J.t11оrозна11ител110 домаюшn, тоn
даде знак на жена си " тя нзлезе.
После го погледна озада11ено:
-Е. казвай, казпаА! След Окръжната конференция не сме се вижда·
пи. Аз току u.(o преглеждах твоята
статия n .Работн11чесн11 вестю1t•.
По нищо почти не се разnичава от
задграничното издание.
Госгьт 11аправ11 жест на нетърпение.
Нашите хорз си зна11т работата. а ю,е да вид1ш нашата. Къде

те or хор „ Марек>
им гворчески път.

-

колко е безпомощна смъртта
н нак е смешна

Стоя пред цветните лехи,
събрали пролетта,
и тихо се стопява в мен

1

Тук помсстпаме част от награ-

.

На 8 онтомври 1965 година в
рспегицноаната зала на новосъзпаления Профсъюаен дом на 1<улrp. Ст. Димитров се
турата
събраха около 50 запалени но·
читатели на масовата лесен, обе·
линени от мисълта да дадат свои
принос за възхода на хоровото
дело в родния град, за 11зд11rа11е
муэикаанага култура 11а неговите
трудещи се. Мъжете дадоха на
своя хор името на ,Марек•
любимеца 11а дупнишката работническа класа.
От тогава изминаха 3 1·од11ни, години на възмъжаване и
възход. Нашето гражпанство по·
срещна рождението на новия
хор с нзкаючителна сърдечност
За 3 го11 гражаанска гордост.
дини младият мъжки хор "'Ма·
рск• пеетигна радващи тверчески успехи. Ton възприе 11а!lхубавите традиции па българските народни хорове.
През месен 1111уар11 т. ,·. хористиге се събраха на rод11ш110·
отчетно събрание, Техният прелседагеа Любен Мишев прочете
година,
доклад за изминааага
период на съзряване и богата
обществено-полезна пейност, Звучаха пес1111, посветени на Ваеш?
Дем11реuсю1 при откриване 11а
паметвика му, поздравитеяен 1{011церт за празника на търговски·

Е

При теб разбирам

Когато в душата ми
нахлуе тежка жал
и в моето сърце
забие някой огнени ос11л11,
аз спирам се
под твоя сив пиедестал
да
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