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История на революционното движение в Царибродска околия
и борбите в ЮКП, /1888-1944/
---------------------------------------------------------------------------от д-р Константин Гоцев
Преди да пристъпим към историята на революционното движение не е зле да
направим един кратък преглед на Царибродската околия в географско и стопанско
отношение.
Царибродската околия е едно от пограничните райони и се допира до Трънска,
Софийска и Берковска околия. Тя е съставена от 14 общини с народонаселение 25 000
живущи, 4 500 семейства. Повърхността на околията е изобщо планинска, тук се
простират разклоненията от планините Влашка, Видлич, Мургаш и Стара планина.
Околията се напоява от реките Нишава, Височка, Лукавачка-Ерма. Горите й са държавни,
общински и частно.
От земеделските растения, които се обработват в околията са живо, овес, ечемик и
царевица. Лозя има недостатъчно.
Населението се занимава главно със земеделие, скотовъдство, занаятчийство и
малко търговия. Търговията е повече на дребно, изкарва се за продан повече овес, кожи,
вълна, месо, сирене, кашкавал и дребен добитък.
В града има няколко души ангросисти търговци, като Шипа-Бързак. Тъкунците,
които притежават складове за брашно, газ, захар, вино и дървен материал, конкуренция
няма, затуй цените са високи и се поддържат често пъти изкуствено.
По-главни от занаятчийството в града и в някои села са: обущарството, платнарството,
кожухарството,

шивачеството,

зидарството,

столарството

/тишлерството/

и

по-рано

килимарството.
За да имаме по-ясна представа за революционното движение в нашия край, ще си
позволя да опиша неговото икономическо, политическо и социално развитие през
годините от 1888 до наше време.
На десетина години след Освобождението ни от турско робство, селяните в нашия
край страдаха особено много от лихварите, търговците-спекуланти, от тежкото данъчно
бреме, което тласна дребните производители към разорение. Освен туй, проникването на
чужди капитали от развитите капиталистически страни и развитието на капитализма в
нашата страна доведе неизбежно до разоряване и пролетаризиране на селяните.
Селяните пропаднаха до такава степен, че не притежаваха повече от два-три декара
земя. Нямаше семейство, където по няколко члена да не работеха в града като
исполичари, слуги, стражари,

работници по поддръжката на транспорта. Те отиваха в

Румъния и за една година само от селата Слявиня, Изатовци, Сенокос, Белевдол,
Крилидол са заминали около 200 души, за да могат да платят данъците, да купят сол и
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други необходими неща за семейството. Малоимотните селяни и ратаите нямаха готови
пари и за да си купят земя, бяха принудени да заемат пари с висока лихва, която
достигаше до 150% и 200%. Бяха принудени да продават част от инвентара си, това в
скоро време ги хвърли в крайно тежко положение. Не можейки да обезпечат издръжката
на своите семейства с крайно ниския доход от малкото си стопанство, дребните селяни
бяха принудени да търсят допълнителни средства чрез продажба на своята работна сила.
Експлоатацията на последните далеч надминаваше тая на индустриалните работници.
Работният ден бе значително по-голям, а надниците нищожни по своя размер.
Това обстоятелство, слабата производителност на дребното селско стопанство и
спадането на цените на зърнените храни създадоха условия, щото много дребни селски
стопани, за да изпълнят задълженията си към лихварите, търговските спекуланти и
плащането на данъка си продаваха своите земи на безценица, превръщайки се в
безимотни или ратаи, емигрирайки в града, където ставаха слуги на градските чорбаджии
или резерва в армията на безработните. Поради това, истински собственици на земя на
голяма част от селяните станаха лихварите, селските кръчмари. Върху плещите на
селяните бяха стоварени големи данъци, издръжката на държавния апарат, войската, това
число довеждаше бирниците да разпродават на публични търгове имотите им. Върху
гърба му се нахвърлиха като грабливи птици попщината, военщината, данъчните власти,
грабеха каквото им попадне под ръце. Ще преведем един пример, поместен в Р. В /бел.
Ред. „Работнически Вестник“/ от 15 декември, 1900 година, бр. 16 под наслов „Грабете да
грабим“: „За нашият край никъде не е писано и всичко каквото тук се върши, не обръща
внимание на никого. Тук могат свободно да се вършат хиляди произволи, безнаказано да
разиграват своя кон много личности, облечени и необлечени във власт, без да им се
противи някой. Дори и тогава, когато му снемат от гърба ризата и кожуха, той не издига
своя протестиращ глас“. Случаи, които потвърждават тази моя мисъл мога да Ви наброя
много. Тук ще се ограничим само с 2-3 случая.
Както всички християни, имаме си и ние попче – милостта му Димитър Величков.
Минава уж за по-интелигентен между своите събратя по професия; свършил някой клас
на Духовната семинария в Самоков и учителствал няколко години. Обаче това ни наймалко му пречи да не постъпва, тъй както босия Христос заповядва. Дядо Поп ни наймалко не се черви, когато по най-безсрамен начин търгува с вярата. Ходи из селото да
проси; събира боб, жито, моруз, с една дума – каквото изкопчи, па дето не му дават знае
да се сърди. За венчаване, въпреки ясния смисъл на екзархийския устав взема по 20-25
лева.
Гига Гълъбово ще жени момичето си. Дядо Поп преди да изчете молитвата се
пазари с бащата. Най-напред му каже една цена, после остава още малко, докато другата
страна се съгласи. По този начин на Гиго Гълъбов му взел 22 лева. Също за венчаването
на Симо Недялков е взел 20 лева. Ето по какъв начин дядо Поп „прилага“ учението на
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кроткия Христос. И няма и съмнение, когато става дума за социалистите, дядо Поп наймного ще кряска, че те съсипват вярата!
Друго. Щастливи да приемем един гост много по-грозен и страшен от чумата и
холерата. Това бе бирникът Т. Поликаров, родом от София. Той е с такова кораво сърце,
че и пред най-големите хорски нещастия не се покъртва. Той е неумолим – пари по пари!
И нищо повече не иска да знае. И след като се увери, че селяните, които са съсипани и
дошли почти до просеника, не ще му донесат пари понеже нямат у тях, даже не е
останало и моруз /царевица/, за да се прехранят през зимата, тогава започва да събира,
где какво намери. След малко в кръчмата бяха натрупани котли, тигани, плат за риза, за
горни дрехи, па видиш че и някой скъсан кожух се хили из някое кюше. И всичко това той
върши въпреки обстоятелството, че не бе дал на данъкоплатците червени листове. Защо
му трябва да пише червени листове, когато и без тях може. В дюкяна на Таше Живков
/тази кръчма му беше и канцелария/, той се спусна върху кесията на Петър Димитров и
насила „в името на закона“ искаше да му извади парите.
Ето какво е положението на хората в нашия край. Върху са се нахвърлили и
черква, и власт, и служители и смучат ли смучат! Но, за дълго ли? Какво бъдеще очаква
тия селяни? Ако сегашното им положение, като стопани по име, се продължи още няколко
време, те отиват към изродяване и едно истинско спасение е за ония, които разчистват
сметките със заложената си земя и заловят наемна работа. Така и правят някои. През
последните 5-6 години из нашата околия се преселиха в града около 20-30 семейства,
повечето от които се прехранват с надничарство.
Нека приведем един пример – село Долна Невля има около 60 къщички. Само две
стопанства се радват на малко-много сносен живот, положение, останалите до едно са
потънали в борчове. Както навред из България, толкова повече в нашата околия
земеделските каси и лихварите са пълни господари на селския имот и труд. Рядко някой
от селяните не дължи повече, отколкото струва цялото му имущество, затова всичко
работи , за да изплати борчовете си, но наместо да им олекне, задлъжняват още повече.
Хората са благодарни поне лихвата да си платят, но и това не може. Обикновената лихва
тук е 70-80%, а понякога стига и до 100 на 100. Замаяли са се всички, къде да търсят цяр
за болките си. Животът им е повече от непоносим. Очите не могат да си отворят от труд и
грижи, а дори и стомаха си не могат с какво да задоволят. Обикновената храна тук е
скроб, качамак, пипер, лук, варени тикви и каращисан хляб. Но и с такава храна не
всички си дояждат, всеки гледа да яде по-малко, за да не гладува утре съвсем. Докъде
отива досетливостта на нашия селянин, може да покаже следния пример. Веднъж ги
попитали: „Защо селяните не си сменят ризите поне веднъж в неделята“. Отговорът бил:
„Ако ги събличаме по-често трябва да ги перем и да ги скъсаме, защото ги перем без
сапун, понеже няма пари за него, а с пепелява вода, която скоро ги разваля“. Единствено
спасение намираха като остават заложената земя и завалят наемна работа и се преселват
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в града, където се прехранват от надничарство.
Бъдещето на селяните - „Който не иска да си затвори очите пред истината, може в
нашата околия сам да се убеди, че голяма част от селяните днес са или утре наемни
работници. По-добро бъдеще те могат да очакват само тогава, когато подадат ръка на
градските работници и дружно поведат борба против цялата днешна господарска
наредба“, Цариброд, Работнически Вестник, бр.18/1902 година.
Още

през

1900

година

проблясва

правилната

марксическа

мисъл,

че

освобождението на работническата класа и селяните е здравия съюз между работниците,
селяните и народната интелигенция, която истинност се потвърди и от историческото и
обществено развитие. Имаме още от 30.0.4.1899 година изпратена телеграма: „Ние –
другарите от границата на братска Сърбия по случай Празника на труда, присъединяваме
се

към

интернационалистическия

работнически

възглас:

Да

живее

съзнателния

пролетарски свят, долу вековните вериги що сковават работниците. Другари, напред с
вяра в делото, нека видим Берлин по-скоро и у нас. Долу политическите акробати. От
културно-просветната работническа група „Христо Ботев“.“
Същият този икономически процес на разпадане започна и със занаятчиите в
града. Започна се масово и повсеместно пропадане на занятчиите. Заедно с това се
разпадна и старата еснафска организация. Главната причина за бързия упадък на
занаятите бе конкуренцията на чуждите стоки и стесняването на пазара.
Нахлуването на чужди и по-евтини и по-добре изработени фабрични изделия, на
чужди капитали, както и току-що развиващото се в нашата страна промишлено
производство нанесе смъртоносен удар на старите занаяти.
В 1888 година в Цариброд е имало тъкачни заведения – 20, в които са работели 80
работници и работнички, изключвайки децата, които са работили по чекръците. Средната
дневна заплата е била 2 лева, обаче в 1902 година има само 10 тъкачни заведения, в
които са заети 40 работници и работнички. Дневната заплата е 1 лев. Съботният ден от
16-18 часа. В 1889 година за един аршин дълго и 30 см широко платно се плащало по 3040 стотинки, а през 1902 година само 25 стотинки. Появяването само на едно голямо
заведение в две години ще помете всичките тези тъмни и пълни с памучен прах бараки.
Домашната индустрия рязко изчезва, като изработването на партаници, груби шаяци са
на изчезване, вследствие на конкуренцията. Еснафите в Цариброд, които възлизаха на
около 200 терзии, железари и други са също на пътя на пропадането. Голямата част от
пропадащите дребни занаятчии бяха принудени да работят „ишлеме“ чужди стоки, които
им даваха търговците. Освен това някои стари български занаяти, като абаджийството,
гайтанджийството и други изчезваха поради загубването на широкия пазар на турската
империя.

Една

част

от

оцелелите

в

конкуренцията

занаятчии

преустройваха

занаятчийското стопанство на по-модерни капиталистически стоки.
По такъв начин процесът на западане и разоряване на бедното и средно селячество
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и на дребните занаятчии създаваше благоприятни условия за натрупване на капитали в
ръцете на лихварите, търговците и богатите занаятчии.
В културно отношение този край е много на нисък стандарт. Обща грамотност,
например във Висока – местност от десетина села не надвишава 15%, така е и в другите
села, особено селата Борово, Скръвеница, Куса Враня и други е още по-ниско нивото. В
града имаше две основни училища – „Христо Ботев“ и „Васил Левски“ и една прогимназия.
Царибродската околия е една от най-западналите кътове в страната. Грозната мизерия е
убила у селяните и еснафите всяка културна нужда, използвайки слабата грамотност,
невежеството и тежкото им материално положение, лесно пробиваха път като Дико Т.
Тодоров, Руменов и Каравеловци, в своята изборна обиколка не пропускаха да доказват,
че те искат България да се развива бавно, за да запазят селяните земята, еснафите,
дюкянчетата. Но законите на икономическото и обществено развитие направиха на пух и
прах тази шарлатанска теория на Тодоровци и други.
Нашият град – Цариброд през 1900-1901 година имаше 300 хиляди жители. Ще
приведа само един пример как тези корифеи на деня използваха извънредно тежкото
положение, с какви най-долнопробни лъжи, закони, тормози, затвори и където се
изпречваха на отпор от страна на населението и убийства, например на 25 април 1899
година в Цариброд при провеждането на избори за народни представители на изборното
място лъснаха голи шашки от стражарите. Има 50 души, ранени с камъни от шашката на
правителствения кандидат Руменов и един убит. Който и да бъде виновникът на
горноскръбното произшествие, ние не можем да не изкажем нашето възмущение, защото
ако има нещо най-опасно за свободата на една конституционна страна, то е когато се
втълпи на гражданите, че те не могат без риск на живота си да упражняват своето
избирателно право. Ние пращаме нашето презрение на виновниците на тези кланета.
Копие до Р.В. - Другарите.
Не ще да бъде безинтересно за читателите ако приведем през това време, когато вк „Свят“ не намираше думи, с които по-остро да осъди „мръсните агитации на партиите“,
особено Б.Р.С.Д.П. /т.с./ да се запознаем с агитацията на ДИКО ЙОВОВ в нашата
избирателна околия, дето той бе кандидат. Тъй по селата хората на Дико Йовов са
агитирали в името на следната програма:
I. Ако избирателите от това и това село не гласуват за „правителствения“ кандидат Дико
Йовов, общината им щяла да се премести в друго село.
II. Ако пък гласуват то всички, които поискат ще бъдат назначени за слуги, метачки и
други длъжности в София, Брезник, Трън.
III. Ако гласуват, правителството ще махне всички сегашни учители, които не го
поддържат и ще назначи други, като ще им заплаща за цялата година, а не само
половината, както е сега.
IV. Ако гласуват, правителството ще им отпусне гората на общо основание.
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V. Ако наопаки, селяните гласуват за опозицията, то правителството ще ги касира, като в
краен случай наложи военна диктатура.
В този именно чист български дух е била водена агитацията на Д. Йовов – великият
сподвижник на още по-великия реформатор на България – Рачо Петров. Справедливостта
обаче го изисква да кажем, че агитацията на другите партии, не е била по-добра от тази
на „реформаторите“. Русия, руския цар и прочее са били в основата на ядна за всички
лъжи и заслепявания.
В едно с повсеместното пропадане на занятчиите и селяните, заедно с това се
разпадна и старата еснафска организация и задругите в селото. Главната причина за
бързия упадък на занаятчиите бе безогледната конкуренцията на чуждите стоки и
стесняването на пазара.
Нахлуването на чужди и по-евтини и по-добре изработени фабрични изделия, на
чужди капитали, както и току-що развиващото се в нашата страна промишлено
производство нанесе смъртоносен удар на старите занаяти – маса занаяти, лишени от
средства за производство, били принудени да затварят своите дюкянчета, така например
около 20-25 платнарски дюкянчета преди туй, останали само дюкяна на Велкови и Бонев,
останалите се затвориха. Тези занаятчии бяха принудени да търсят работа като наемни
работници в зараждащата се фабрична индустрия. Само не засегнатите от външната
конкуренция занаяти и по-заможните продължиха по-нататъшното си съществуване.
По такъв начин процесът на разпадане и разоряване на бедните и средните селяни
и на дребните занаятчии създаваше благоприятни условия за натрупване на капитали в
ръцете на лихварите, търговците и богатите занаятчии, които капитали намериха все поголямо приложение във фабричната промишленост.
В същото още по-тежко положение, на безправие и гнет, бяха поставени
работниците в занаятчийското производство. Тук, положението на работниците се
утежняваше

от

безогледната

експлоатация

на

занятчиите,

които

притиснати

от

конкуренцията на младата капиталистическа индустрия, лихварство и данъчната политика
на буржоазната държава, се стремяха чрез свирепа и безогледна експлоатация на своите
работници да се задържат като самостоятелни стопани.
За тази цел, занаятчиите подлагаха работниците на най-варварската експлоатация
и ги държаха в най-тежко положение. Те принуждаваха работниците да работят във
влажни, тесни, недостатъчно осветени и мръсни помещения в работилниците. Работният
ден траеше от 12-18 часа. Неделната и празнична почивка бе несигурна. Тя зависеше от
желанието на занаятчиите, много често те нямаха празнична и неделна почивка, особено
пред големите религиозни празници работеха денонощно. Работната надница се движеше
от 15 стотинки до 1 лев, което едвам стигаше за хляб. При това надниците им не се
изплащаха редовно, често ги ограбваха чрез произволни глоби. Режимът също бе
непоносим, те често биваха оскърбявани с най-долни епитети. Те ги псуваха, биеха,
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ругаеха и посягаха на честа на работничките. Често ги отпускаха от работа. В следствие
на лошите хигиенични условия, на недохранването и тежките трудови условия, както и
лошите жилищни помещения, където живееха работниците вилнееше жълтата треска туберкулозата, която покосяваше техните живот и здраве. Нямаше семейство, което да не
е дало един и повече от членовете си в жертва на тази коварна болест. Но особено
крайно бе положението на чираците, които постъпваха при занаятчиите за учене на
занаят, чиято възраст не бе по-голяма от 10-12 години. За тях нямаше заплащане, нямаше
определен работен ден, празнична и неделна почивка. Те престояваха по 2-3 години, за
да учат занаят, но в место това, те повечето време прекарваха вън от работилницата, в
къщата на своя господар, да му работят в къщи или на нивата и лозето.
През този период от време в нашия град бяха развити следните занятчийски
предприятия: платнарство, шивачество, обущарството, терзийството, кожухарството,
дърводелството, въжарството и килимарството.
Нямаше нито един закон, който да защитаваше интересите на занаятчийските
работници, нито закон за защита на детския и женски труд. Това бе едно поколение,
изложено на постоянен глад и мизерия и постоянно умиране в ранна детска възраст.
Ето какво пише Димитър Благоев за непоносимото положение на работническата
класа “Ние можем само да се чудим как могат да живеят работниците. Очевидно е, че тук
не може и да става дума за живот, тук имаме работа с едно систематично погубване на
работническите сили в най-цветущата му възраст”. Такова бе истинското положение на
нашите занаятчийски работници в нашия град Цариброд и околията.
Колкото си спомням от разказите на моите братя Христо и Младен Гоцеви
интелигенцията, която произхождаше от бедното занаятчийство бе също потисната. Над
нея тежеше реакционния юмрук на стамболовския режим. Интелигенцията била остро
преследвана,

заради

своите

прогресивни

политически

убеждения

и

тяхната

принадлежност към социалистическото движение и опозиционните партии. Това небивало
тежко материално положение, мизерията, безправието, слабата грамотност не остана
незабелязано от събуденото работничество и интелигенцията, както в града, така и в
селото.
Първите искри на пробуждане проблясват от ранни години, още през 1899 година.
Още на 30.04.1899 година в Работнически вестник четем „Ние – другарите от границата
на

братска

Сърбия

по

случай

празника

на

труда,

присъединяваме

се

към

интернационалистическия работнически възглас: Да живее съзнателния пролетарски
свят, долу вековните вериги що сковават работниците. Другари, напред с вяра в делото,
нека видим Берлин по-скоро и у нас. Долу политическите акробати. От културнопросветната работническа група „Христо Ботев“, Цариброд.“
По-късно започват събирания на суми от отделни другари за подпомагане на
работническия печат и за подкрепа на стачното движение във вътрешността на страната.
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Например: „Цариброд – 17.01.1902 г в Р.В. /бел. ред. Работнически Вестник/ 19
постъпили суми от Сотир Герин 5 л.с.; Калотина А. К. 2,50 лв.; с. Сенокос от това число
2,50 Цариброд – за Р.В. Ст. Мл. Зл. Н. К. 2,50“. Тези събирания на суми продължиха до
ноември 1902 година. Ето защо привеждам само един пример: На 18 декември 1902г., в с.
Градине, Царибродско свикват протестно събрание от 100 души в присъствието на
селяните от с. Витан по въпроса за народната просвета искайки държавата да издържа
бедните ученици, по-добро възнаграждение на учителите и учителките да имат право да
учителстват и в градовете.
На 30.04.1903 г., Цариброд, поздравителна телеграма до другаря Димитър Благоев
„Поздравяваме верният страж на интересите на пролетариата. Бъдете безпощаден в
борбата с опортюнизма. Съзнателното работничество е във Вас. Да живее Празникът на
труда и делото на революционния празник на труда и революционния пролетариат. Долу
опортюнизмът“ - Тодор Младенов, Герин.
Цариброд,

май,

1903

г.,

„Поздравяваме

доблестният

защитник

на

класосъзнателният пролетариат в борбата му за освобождението му. Да живее празникът
на

труда

и

делото

на

революционния

класовосъзнателен

пролетариат.

Долу

опортюнизмът“ - група социалисти.
На 7 август, 1904г., местната партийна организация и работническия синдикат
установиха среща с железничарските работници от гр. Ниш, Сърбия, на която бе
поздравена от името на партийната група и работническия синдикат от другаря П.
Величков. На поздрава отговори др. Сава Иванович. След него другаря Васил Коларов
държа реч върху „Съвременният социализъм“, което бе обстойно изложение на научния
социализъм, във връзка с обективното развитие на съвременното капиталистическо
общество.
Преди оформянето на партийната група в града бе вече образувана работническа
просветна група „Христо Ботев“, която датира още от 1899 г.
В началото на 1905-та учителите от нашия край бяха образували за първи път в
града учителска социалистическа организация, принадлежаща към БРСДП /т.с./. В тази
организация влизаха като основатели следните другари: Найден Киров от с. Градини, бе
убит в гр. Русе, 1925 година с още много другари от полицията; Васил Сливков, учител в
с. Градини, родом от Габрово;

Христо Гоцев Мадов, учител в с. Смолча, родом от гр.

Цариброд; Антон Гогов от с. Славия, учител в същото село; Димитър Еленков, учител в с.
Славиня, родом от същото село; Младен Гоцев Мадов, учител в с. Скръвеница, родом от
гр. Цариброд; Георги Костов, учител от с. Славиня; Ангел Гогов, учител в Царибродската
смесена прогимназия, родом от с. Бяковци и други учители от околията. Тази учителска
организация водеше свой организационен живот и получаваше своя орган в-к „Учителска
искра“. Тази учителска организация първа хвърли искрата, семето на социалистическите
идеи, както между местната интелигенция, тъй и между занаятчийските работници в
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града. Учителската организация има голям дял в правилната насока на другарите от
културно-просветната работническа група „Христо Ботев“, образувана от

другарите-

работници, като Стефан Димитров Кръстев – железарски работник; Васил Сливков –
учител; Христо Гоцев Мадов – учител; Търца Терзански – работник; Зора Панов и други.
През месец януари 1906 година, царибродската учителска социалдемократическа
организация гласува протестна резолюция, в която най-остро осъдиха действията на
анархо-либералите Герасков и Ралев, в която резолюция поканват да предадат делата си
и касата на избраните от коледната конференция временно управително тяло. На това
събрание /конференция/ допринесе за уязвяване на анархолиберализма в партията и
нашата организация, след което групата енергично осъди поведението на анархолибералните и одобри решението на коледната конференция. Колкото и да сме доволни
от просветната дейност на групата, трябва да признаем, че ние сме в началото на
изработването на един марксически мироглед на мислене и дейност у членовете.
Бъдещата групова дейност ще има именно тази задача.
1 май на 1906 година. През изминалото полугодие, тя е имала 6 заседания и освен
въпросите от организационен характер, са предвидени и следните 10 реферата, от които
можеха да се изнесат следните:
1. Социалното положение на учителят.
2. Основите на учителската социалдемократическа организация.
3. Развитието на паметта у детето.
4. Интелигенцията и социалсевощпазията.
5. Диктатурата в Партия.
6. Либералното течение в Партията.
7. „Новото положение“ в организацията.
През

месец

септември

на

1906

година

царибродската

учителска

социалдемократическа организация имаха среща със сръбските класни учители за
сближаване на двата съседни народа чрез училището.
На 10 октомври същата година бе свикана в Цариброд учителите от околията на
педагогическа конференция. След откриването на конференцията, околийският инспектор
прочете телеграма от окръжната инспекция, с която се съобщава, че по разпореждане на
Министерството конференцията се преустановява – при все това, инспекторът не можа да
каже мотивите за преустановяване на конференциите изобщо и поради това, че учителите
са събрани, както и референциите са тук изказа мнение, че конференцията ще се удържи.
Нашата група подкрепи това мнение, като поиска дневния ред да бъде изместен от
въпросите:
1. Отношението на учителството към педагогическите конференции.
2. Материалното положение на учителя.
Нашите получиха болшинство и събранието прие за разгледано предложените от нашата
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група въпроси.
На 19 ноември, същата година се свика и проведе акция от учителите от
Царибродска околия, на която се говори върху „Социалната демокрация и народната
просвета“, където се разкритикува политиката и тактиката на българския учителски съюз
и отношението на съвременната държава към положението на народния учител и
учебното дело и се взе резолюция, в която енергично се протестира против престъпното
отношение на държавата и българския съюз към действителните нужди на учителя и
учебното дело.
Тази културно-просветна група ведно с учителската организация развиваха
огромна дейност за повишаване на политическото съзнание

и културното равнище на

занаятчийските работници. Тази дейност се водеше в духа на научния марксизъм. Чрез
тези две организации се съдействаше за класовото осъзнаване на работниците, които по
една или друга причина все още не бяха пристъпили към създаването на свои
професионални организации. Тази културно-просветна работническа група, подпомагана
активно от учителската организация, снабдявайки я и с марксическа литература, с
лектори, които им изнасяха беседи и сказки, я насочваше в духа на научния и
революционния марксизъм. Тази културно-просветна работническа група стана огнище,
светилник на социалистическата просвета. Работниците я заобичаха и я посещаваха с
готовност въпреки дневната умора от тежкия труд. Тя стана тяхно любимо училище.

В

културно-просветната работническа група бе обезпечен свободен достъп на всички
работници, без разлика на тяхната партийна принадлежност, която по-късно изигра
огромна роля в изграждането на техния класов, пролетарски, марксически светоглед.
Тази културно-просветна работническа група, към която в 1904 година се превърна
в първична партийна организация, принадлежаща към БРСДП /т.с./. През туй време
първата руска революция оказа благотворно влияние върху учителската организация,
която чрез своите сказки и беседи всред работниците обясняваше причините и
значението на тази революция, обхванала руската земя. На призива на Партията за
събиране на парични средства в помощ на руските другари, значителна за това време.
Събраната помощ по думите на моя брат Христо била изпратена до комитета, който бил
натоварен за приемане на събраната помощ със седалище в София.
През месец декември на 1906 година железничарските служители и работници
обявиха стачка. Стачката на железопътните работници и служещи предизвика съчувствие
на трудещите се в града. Под въздействието на учителската и партийната организация
застанаха на страната на стачкуващите и в града бе събрание на протест против народнолибералното правителство. Свика се протестен митинг, който бе разтурен от полицията,
като бяха арестувани другарите Васил Сливков, учител в с. Градини и Христо Гоцев
Мадов, учител в с. Смолча. В подкрепа на железничарските и пернишките другари бе
изпратена

от

партийната

организация

в

Цариброд

и

учителската

организация
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поздравителна телеграма, която класеше „Другари, борбата Ви против експлоатацията е
свята и обща. За, тя е класова борба, следователно е и наша борба. Вие достойно се
държахте спрямо всички своеволия и беззакония, извършени от днешната буржоазна
власт, което свидетелства за Вашата солидарност и съзидателност. Да живее социалната
демокрация. Долу наемничеството и експлоатацията!“, Другарите от Цариброд.
Партийната и учителската организация неуморно разясняваха причините и целите
на стачниците, но жестокия полицейски терор не сплаши останалите другари след
арестуването на горепосочените другари. Тя преследваше и гонеше всичко прогресивно,
което бе на страната на стачкуващите.
След тази стачка на железничарите и пернишките работници, правителството на
Стамболов взе крупни мерки и прокара през Народното събрание ред реакционни закони:
Закона против водене на стачки; против учителите; против печата и други, като засили
особено терора против работническите събрание, нападане и разтурване на митинги и
манифестации. Особено тези закони се прилагаха жестоко в малките градове, какъвто е
нашия град, тук не бе разрешено никакво протестно събрание и митинги. Тук особено си
разиграваха коня Руменовци, Каравеловци и други. Този режим бе режим на небивал
терор, затвор и преследвания; бе политика на поддържане и укрепване на господството
на

буржоазията

„Стамболовисткото

и

монархизма,

правителство

както

беше

казваше

открит

враг,

другаря
враг

без

Димитър
маска,

Благоев

въоръжен

с

драконовски закони против социалдемокрацията“. То провеждаше политика на открита
класова

борба

против

социалдемокрацията.

През

това

време

партийната

група

/организация/ водеше остра и непримирима борба против Закона за организация на
занаятчиите и еснафските сдружения. Тя бе особено подкрепена и подпомагана от
учителската организация.
Под влиянието на партийната и учителската организация през годините 1906-1910
се създадоха в града следните професионални организации, водени от наши здрави
партийни другари – шивашко-работническа секция с председател Григор Иванов, както
обичаха да го наричат работниците на шега „Гърца“ - терзийски работник; обущарска
секция, с председател Светозар Панов – също наш партиен другар; платнарска секция,
кожарска секция и други. Непосредствено след туй се образува смесен синдикат от
платнарски, шивашки, обущарски, кожарски и други работници, с председател другаря
Светозар Панов, обущарски работник.
Под влияние на нашата Партия, партийната организация и влизането на добре
подготвени марксически наши другари вътре в смесения синдикат, започнаха усилена,
къртовска работа за повдигането на социалистическото и класово съзнание, внасяйки
вътре идеите на научния и революционния марксизъм, обяснявайки им причините, на
които

се

дължи

тяхното

тежко,

бедствено,

социално

и

политическо

положение,

подготвяйки ги по-късно за активни деятели, дейци на работническото синдикално
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движение. И така в кратко време, смесения синдикат в кратко време мина напълно под
влиянието на нашата Партия, която по-късно осигури успешно воденето на стачните
борби, които се развиваха в нашия град.
През месец февруари на 1907 година, царибродските обущари организирани в
обущарска секция и партийната организация отправиха апел към всички обущарски
работници в града и околията и към обущарските работници в цялата страна да не отиват
в град Пирот, Сърбия, където обущарските работници са в стачка, техните господари имат
намерение да търсят такива в града или из вътрешността. А те да търсят такива в града
или из вътрешността. Апелът бе приет с ентусиазъм от обущарските работници в града.
Свикани на събрание решиха, че няма да позволят да замине нито един работник, с това
те доказаха на дело техния интернационален дълг към своите братя в Пирот и през
цялото време на стачката не се намери нито един работник да замине и да стане изменник
на стачната борба на своите братя отвъд границата.
През месец април на 1908 година учителската организация в Цариброд и техните
съществуващи /т.е. съмишленици/ като разгледаха и разискваха по новия Закон за
народното образование взеха следните решения:
1. Най-остро порицаване и протестираме против класовата политика на буржоазната
държава.
2. Порицаваме тактиката на Българския учителски съюз, който поднесе учителството в
услуга на групиралия се в Народното събрание буржоазен блок.
На 1 януари, 1909 година, учителите от местността „Висока“, Царибродска околия,
свикани на протестно събрание, след което изслуша реферата на др. А. Г. По нашите
искания – учителските искания и новия законопроект за народната просвета, единодушно
протестират против духа и принципите на законопроекта, които санкционира същите
реакционни положения, които стамболовистите открито манифестират и искат пълна
гражданска, политическа и педагогическа свобода.
Също на 1 януари на 1909 година, в Цариброд учителите от цялата околия
издигнаха високо своя глас на протест против мизерното подобрение на материалното им
положение: „Възмутени сме от демагогията на демократите, които гаврейки се с нашите
интереси, отлагат и това мизерно увеличение на заплатите цели пет месеца, за сметка на
милитаризма. Декларираме, че и това увеличение отложено за 1 април, няма да се
реализира поради особените /критически/ моменти, които преживява нашето „мило“
царство“.
На 15.02.1909 г., учителската социалдемократическа организация, съвместно с
работническия синдикат е имала протестно събрание, на което е протестирало против
законопроекта за сдружаванията, като противо-работнически и противо-учителски,
изпратена протестна резолюция. Април, 1909 година, Работнически Вестник, брой 72,
четем:
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„Училището за килими в гр. Цариброд
В нас има доста заведения, в които под формата на училище се върши една голяма
експлоатация над учениците. Такова е царибродското училище за килими, което е
основано преди три години от постоянната комисия и в което работят тридесет ученички.
На работещите в него се заплаща по 25,00 лв на квадратен метър, изработен плат от
първо качество и по 15,00 лв – второ и трето качество. След една година училището
стана общинско, като и работеше при същите условия, а след това поради липса на
бюджет, училището се затвори. След една година училището пак се отвори, но вече от
търговеца Русев и постоянната комисия с условие, първия да плаща на ученичките, а
комисия на учителката. След изработването на няколко килима по два квадратни метра,
Русен им заплаща по 15,00 лв/кв.м., по предлог, че качеството било четвърто. Това
принуди ученичките да напуснат работа, докато им се заплати. Училището стоя така
затворено три месеца, докато на 2 февруари докараха от Търговската камара господин
Златарев, който повика ученичките посредством полицията, с цел да ги заплаши и да се
върнат обратно на работа. Върнаха се обаче само 3-4 малки момичета, а останалите
твърдо решени да не се връщат, докато не им се заплати заработеното
От всичко гореказано става ясно, че това училище не е нищо друго освен заведение,
поставено на експлоататорски начала, а занаятчиите в него са работнички. Само това е
достатъчно да покаже, че тези работнички трябва да се организират и влязат в
Българския текстилен съюз, за да могат успешно да водят борба против своите учителиексплоататори.“
13 май, 1909 г., Работнически Вестник, бр. 83, Цариброд. „Поради крайното
неблагоприятно положение, Първи май не беше празнуван с напускане на работата.
Задоволихме се с една другарска среща, дадена в бирария „София“. Говори другаря
Найден Киров. Тази среща беше първа по рода си в Цариброд. След сказката имаше
декламации,

песни,

свирене.

Присъстваха

около

петдесетина

души“.

Така

беше

отпразнуван за първи път празника на труда в нашия град.
На 27 септември, 1909 година, Царибродска учителска социалдемократическа
група свика общо събрание на всички членове, както и своите съмишленици, на което
събрание делегат даде отчет за дейността на 4-тия конгрес на организацията. На
събранието присъстваха освен редовните членове от учителския съюз /под ръководството
на широките социалисти/ и синдиката. Членовете на групата останаха доволни от
дейността на конгреса и от ръста на организацията. Но не остана доволен обаче
анархолиберала А. Г., който поиска думата, че „дръпна безпощадна критика“ на
учителската социалдемократическа организация. Последната, казва той, има изтеклата
една година едно нарастване от 100 души, обаче 95 от тях са съвсем млади бивши
ученици, неорганизирани още, че учителската социал-демократическа организация се
бояла да влезе в живота на масите в обединение, а водела протестанска борба против
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братски организации, каквито са обединените, че в-к „Учителска искра“ не била
разпространена между учителите, а била получавана от работниците, че задължителното
получаване на в-к „Работнически вестник“ и списанието „Ново време“ от членовете на
организацията

не

могло

да

се

реализира

напълно,

което

означава

слабост,

че

организацията ако пролетарска не трябвало да постъпва тъй жестоко с един пролетар
като Генко Кръстев и да го осъжда на 400 лв дълг, а да му прости. На тази „критика“ се
отговори от наши другари, които доказаха на критиката, че младите 95 души-членове на
организацията бивши ученици, не са влезли боси между нас, за да се опасяват, че ще я
напуснат като него, а се били подготвили в наши кръжоци, бидейки още ученици, че
учителската социалдемократическа се е родила, расте и се развива в живота, всред
борбите, като се държи от определени принципи и тактика, не подавайки на стихиите на
този живот да я отклоняват от предначертания път – винаги към социализма, като не
жертва последния за каприз на професионалния егоизъм, както това правят постоянно
общоделци, либерали и прогресисти, а поставя винаги последния /професионалния/
егоизъм в рамките на социализма. В такъв случай учителската социалдемократическа
организация води борба против братски социалдемократически организации, а А. Г. с
другарите си води такова против първите, че в-к „Учителска искра“ може да бъде
получавана

и

от

работници,

това

не

е

недостатък,

обаче,

статистиката

на

разпространението й в Царибродска околия говори, че тя е получавана само от учители и
учителки и, че на всеки един членски абонамент в околията са се падали по двама на
членски абонамент, че задължителността на „Работнически вестник“ и „Ново време“ за
членовете на организацията с условно и е представена според конгресните решения на
групите – обстоятелство не известно на „критика“, че в нашите редове не могат да търпят
изменници, продажници и злоупотребители на организационни суми. Затова не може да
„прощава“ задигнатите такива. Най-чувствително за „критикът“ обаче беше хвърлената в
очите на истината за задигането от нето сума на царибродската либерална група преди
две години, за което бе констатирано неговото делегатство в летния конгрес на
синдиката, за което и „Учителска искра“ след това писа. Дълбоко ужилен, той се закани
на нашия другар, който му хвърли истината в очите, че ще го изправи пред съдилището,
за да му я докаже. След което се избра ново настоятелство. Абонираха се 12 душиучители за в-к „Учителска искра“.
На 4 октомври, 1909 година, се състоя учителска среща в с. Неделище,
Царибродска

околия,

на

която

присъстваха

и

не

членове.

Изнесен

бе

реферат

„Учителското движение с оглед на икономическото развитие на обществото“. На тази
среща бяха абонирани ред други учители и учителки за в-к „Учителска искра“, а на 11
октомври 1909 година се състоя среща на учителите на гара Драгоман, на която се чете
реферат „Произхода и еволюцията на семейството“. Абонираха се още два нови абоната
за в-к „Учителска искра“.
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На 3 ноември, 1909 г., Цариброд. Протест срещу демократическата власт, която се
поддържат

противоработническа,

противоучителска

политика

на

демократическото

правителство – издигане високо глас за широка законодателна закрива на труда и
премахване на всички противоработнически закони.
На 29 октомври, 1910 г., в-к „Работнически Вестник“, бр. 66. Телеграма от
Цариброд „Днес 25 работници терзии от всичките работилници обявиха обща стачка –
шивашката секция. Нека другарите от другите градове вземат мерки, щото да не се явят
никакви изменници на тая работническа борба. На стачниците пожелаваме успех“.
Под влиянието на прякото ръководство на нашата първична партийна организация,
терзийските работници обявиха обща стачка, в която участваха 25-30 души. Положението
на работниците без изключение във всички терзийски работилници бе непоносимо. Те
работеха

по

17-18

часа

дневно,

неделната

и

празничната

почивка

за

тях

не

съществуваше, вършеха всичката „дюкянска“ работа на господарите, а повечето от тях са
им и домашни слуги. Обноските на господарите към работниците бяха крайно груби и
предизвикателни – псувните, подигравките от всички категории бяха обикновени неща.
Помещенията, в които работиха бяха крайно нехигиенични – тъмни, влажни, тесни, без
необходимия въздух. Заплатите бяха крайно мизерни. Имаше работници, на които за цяла
година денонощна работа „заплатите“ са по 40-50-60 лева. Най-голямата заплата от
всички терзийски работници, получаваха само трима по 45 лева.
Тези крайно убийствени условия ги накара още през месец август на 1910 година
да се раздвижат и след няколко събрания, в които обмислиха какви мерки да вземат за
подобряването на тяхното тежко материално положение, като за тази цел основаха
шивашка секция, в която всички работници терзии станаха редовни членове. Това още
повече увеличи съзнанието, ентусиазма и тяхната твърдост в сигурната им победа.
Партийната организация пое върху себе си изцяло борбата на стачниците, като отправи
апел към всички останали работници на различните професионални групи в града и
селата да подпомогнат стачниците в тяхната сурова и жестока борба с каквото могат. На
призива на партийната организация работниците в града се отзоваха със свойствения на
тях пролетарски дълг се отзоваха масово в подкрепа на своите другари. Техните искания
бяха следните:
1. Увеличаване на заплатите на всички работници с 30%.
2. Набавяне на работници да става само чрез шивашката секция.
3. Седмично изплащане.
4. Добри обноски.
5. Конфликтите да се уреждат между настоятелството на секцията и представител на
господарите.
6. Неделна и празнична почивка.
Секцията избра 5 члена, която на 26 октомври представи горните искания на
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господарите, обаче те не ти приеха. Щом получиха отговор на господарите, работниците
единодушно на 27 октомври обявиха обща стачка. Между всички стачници владееше
пълно единодушие и солидарност. Един от господарите прие исканията на стачниците.
Така също и други господари, въпреки тяхното вироглавство бяха принудени да приемат
справедливите искания на стачниците. Ето какво пише в-к „Работнически вестник“ от 26
ноември, 1910г., бр. 78 „Общата терзийска стачка във всички работилници терзийски се
прекрати на 18 ноември същата година с пълен успех за стачниците. Също така по
единодушно решение на шивашката секция бяха блокирани за по една година Дойчин
Петков и Владимир Златанов, поради тяхното скандално поведение спрямо работниците и
секцията. Господарите през време на 23-дневната работническа борба употребиха всички
мръсни и непозволени средства, за да разнебитат на всяка цена стачката. Те заплашваха
едни стачници чрез родителите им., други че щели да ги дадат на съд, трети че ще ги
интернират в Сърбия и ред други измислици, с цел да ги върнат на работа. Служеха си
така също чрез разни писма до околийския началник, като го подканваха да затвори
работническия клуб, да арестува стачниците и прочие. Обаче, след като нищо не им
помогна при работническата солидарност и единодушие, възпитани в здрав пролетарски
дух, подкрепяни от местната партийна организация, господарите се намериха пред
гранитната стена на работническата солидарност, те се принудиха да приемат всички
искания на стачниците.“
Всички господари, влизащи в Царибродското еснафско сдружение, решават на 12
ноември 1910 година да разтурят на всяка цена шивашката секция, като задължиха
всички господари, влизащи в сдружението, да не приемат по никой начин на работа
организирани работници от шивашката секция. Това решение било взето на 12 ноември,
същата година, а на 13 същия месец, поради претърпени огромни загуби през време на
стачката, един от господарите плюва на взетото решение, повиква работническата
комисия и приема всички искания на работниците от неговата работилница. Веднага след
постъпката на този господар, останалите господари приемат също тъй исканията на
стачниците и стачката бе прекратена.
Това дало повод на председателят на еснафа – банкрутиралият господар Дойчин
Петков да повика членовете на еснафа на събрание, на което чрез всевъзможни
обвинения,

псувни,

караници,

виканици,

бой

и

прочие

след

захвърлянето

от

настоятелството на еснафските книжа, всички напуснали най-демонстративно събранието.
По

такъв

начин,

терзийските

работници

със

своята

класова

солидарност,

сплотеност и единодушие успяха да разнебитат това черно, основано още от турско време
господарско сдружение, което със своите черни и драконовски правилници беше
непоносима тежест за всички работници. Завършена с пълен успех, стачката вля
неописуем ентусиазъм всред царибродското работничество за запазване на извоюваните
придобивки до пълната победа над кървавия обществен строй, крепящ се върху
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експлоатацията и подтисничеството над работническата класа. От 22-ма членове преди
стачката, шивашката секция нарасна на 33. Голяма роля за успеха, за спечелването на
стачката изигра и неуморната работа на партийната група в града сред шивашките
работници, за поддържане на голяма висота на тяхното съзнание и материалната
подкрепа, която тя даваше през време на стачката.
Наскоро след терзийската стачка, работници във всички шивашки работилници на
брой около 19-20 души обявиха на 27 септември стачка. Ето какво пише „Работнически
вестник“ от 27 септември, 1910 година, бр. 52-ри, „Цариброд, предупреждение. Никой
работник-шивач да не отива на работа в гр. Цариброд в случай, че бива повикан от някои
господар, тъй като между работниците и господарите има конфликт.“ В същият брой се
съобщава, че в града е избухнала обща шивашка стачка. „Стачката е стихийна. Засегнати
са всички шивашки работници в града. Стачкуват 18 работници, половината, от които са
организирани. Нека никой работник-шивач не отива в гр. Цариброд в случай, че бива
повикан от господарите. За хода на стачката ще съобщим допълнително“.
Партийната организация веднага пое ръководството и издръжката на работниците.
Те редовно всеки ден правеха в клуба своите събрания. Помощ им се даваше редовно,
ежедневно. На втория ден от обявяването на стачката, господарят Ев. Ангелков успя да
домъкне от с. Годеч двама чернокраки, имената на които отбелязваме с черни букви,
които да се запомнят от всички работници в околията и във вътрешността на страната, те
са Душан Гелов и Младен Георгиев. Въпреки това, те не можаха да окажат влияние върху
хода на стачката, благодарение на високото съзнание на работниците и тяхната готовност
да водят борбата до край. Характерно е да се отбележи и обстоятелството, че полицията
бе в пълна услуга на господарите. Чернокраките се надзираваха и съпровождаха от
полицията, която се мъчеше на всяка цена да предизвика смут и дезорганизираност
между стачниците, обаче това не можа да им се удаде. Господарите, въпреки това, че си
послужиха с всевъзможни средства, като подкрепа на местната буржоазия и техните
агенти – полицията, попщината, околийския началник, кмета, накрая изправени и
притиснати от работническата солидарност и класово съзнание, както и от голямата
загуба претърпени от тях, подкрепени морално и материално от партийната организация,
както и от царибродските работници и работническия шивашки съюз в България,
показаха рядка издържливост и солидарност, останаха твърди на своите искания и
позиции. След 8-дневна героична борба, стачката се прекрати с пълен успех. Господарите
бяха принудени да приемат предявените искания:
1. Намаление на работния ден от 17 часа на 12 часа.
2. Премахване работата на парче.
3. Увеличение на заплатите.
4. Изплащане всяка събота, ¼ час преди напускане на работното време.
5. Предупреждение 15 дни преди уволнение.
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6. Заплащане с двойна цена на извънредните работни часове.
След победата на шивашките работници, ето какво четем в „Работнически вестник“
от 29 ноември, 1910г., бр. 79 „Озлобените господари след пълната победа на шивашките
работници

в

осемдневната

стачка,

господарите

обаче,

след

това

се

опитваха

с

всевъзможни средства да нарушат вече приетите искания. В нарушението на исканията,
най-много поиска да се отличи ренегата „социалист“-господарят Сава Илиев. Засегнат
чувствително от наложените му искания, той след стачката започна да се отнася грубо с
работниците си, даже поиска да наложи 13 вместо 12-часов работен ден. Отгоре на
всичко това, след нагрубяване без никакви поводи и причини се нахвърли, нанасяйки
силен побой с дърва на работника Георги Илиев-Кривошията. Възмутени силно от тази
варварска постъпка на бившия „социалист“, работниците му на брой 5 души, всички
организирани в шивашката секция, още на същия ден напуснаха работа и по решение на
секцията обявиха стачка, разработвайки искания, които поднесоха на господаря и
господарите, чрез избраната комисия. Тези искания още на другия ден бяха приети. След
победата, шивашкият съюз сключи следния договор за трудовите и други условия.
Договорът гласи:
1. Работното време е 11 часа.
2. Извънредни часове се допускат в събота, най-вече два часа, които ще се двойно,
според заплатата на работника.
3. Добри обноски.
4. Свободни разговори между работниците.
5. Приемането на нови работници да става чрез шивашката секция.
6. Празнуване на всички официални празници и празника на труда – 1-ви май.
7. Конфликтите се разрешават от комисия в състав: двама господари представители, два
члена от настоятелството на шивашката секция и председател, избран по тяхно общо
съгласие.
8. Заплатите се изплащат всяка събота до обед, ако тя е празник, то в петък.
9. За всяко нарушение от господаря на настоящия договор, те ще плащат на работниците
по едно обезщетение от 50 лева.“
Антержиските

работници,

работещи

в

работилницата

на

Георги

Минчев

продължаваха стачката. Всички работници са настанени на работа в друга работилница.
Няма никакви стачкоизменници, тъй като всички работници от това предприятие
/производство/ са организирани в шивашката секция. Има шансове за успех. Господарят,
който търпи големи загуби ще бъде принуден да приеме исканията на стачниците. Така
също, антержиската стачка в работилницата на Георги Минчев завърши с пълна победа,
като господаря прие всички предявени от работниците искания:
1. Намаление на работния ден.
2. Добри обноски.
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3. Заплащане дните през стачката.
През месец октомври на 1910 година е основана обущарската секция, която в този
момент брои 11 членове. Ние пожелаваме пълен успех на другарите обущари в борбата
им против капиталистическата експлоатация, съобщава в-к „Работнически вестник“ в бр.
60 от 1910г.
За успешното завършване и провеждане на стачката в града се дължи на усилената
работа на първичната партийна организация, на предварителната подготовка, както и на
тяхното издигане на социалистическото и класово съзнание на работниците, което се
дължи и на липсата на стачкоизменници. Но особено голяма помощ оказа Синдикалният
комитет

при

общия

Работнически

Синдикален

Съюз,

който

изпращаше

не

само

инструкции, но изпращаше достатъчно парични средства в подкрепа на стачкуващите
работници. Учителската организация също тъй се включи в помощ на стачниците, като за
тази

цел устройваше

вечеринки – приходите, от

които отиваха в подкрепа на

стачкуващите занаятчийски работници.
Стачната вълна, която бе обхванала работниците в града се яви като резултат на
тежкото положение, на тежките трудови и битови условия. Успехът, който имаха
работниците не бе само икономически, подобряване на тяхното материално положение,
но то имаше и политически успех, състоящ се в тяхното политическо пробуждане и
издигането на тяхното класово съзнание и увеличаването на тяхната съпротивителна
сила. Тази борба особено кали работниците и подготви за утрешни нови и по-остри борби
с господарите.
Стачните борби през този период са величава и светла страница в живота на
нашата първична партийна организация за работниците в града, както и за нашата
Партия БРСДП /т.с./ под чието ръководство, нейното влияние растеше и възмъжаваше
работническата класа и движение в нашия край и с помощта на нейните неуморими,
предани и възторжени дейци, като другаря Георги Димитров бе подготвена и провеждана
стачната борба.
Това нагледно показа на работниците в града и околията какво огромно значение
има за успеха на тяхната борба, тяхната организация и тяхното влизане в нея за
подобряване на тяхното мизерно материално положение и по-нататъшното им пълно
икономическо и политическо освобождение на работническата класа от игото на
капитализма.
За да имаме по-ясна представа за дейността на първичната партийна организация,
ще направим кратък хронологичен преглед на времето от месец юни на 1910 година до
края на същата:
- На 9 юни, с. г., свика публично протестно събрание, на което говори И. Д. на тема
„Славянските събори и работниците“, по въпроса се взе съответната резолюция.
- На 20 юни свиква масов митинг, с който българското съзнателно работничество изказва
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своя протест против устройвания в София всеславянски събор, както изобщо против
разпространяването на неославинистични заблуждения.
- На 2 юли свиква публично събрание, на което говори Г-в на тема „Работническата
просвета“, клуба беше препълнен от работници, на което станаха продължителни
разисквания.
- На 18 юли партийната организация свика публично събрание, на което другаря делегат
на партийния конгрес М. В. даде отчет за дейността на последния. Отчетът биде
съпроводен с аклемации и възбуден огромен ентусиазъм и вяра в бъдещето сред
присъстващото множество. Избра се ново настоятелство.
- На 30 юли свиква другарска среща, която бе отлично посетена, на която говори другаря
М. Г-в на тема „Патриотизма и Социализма“.
- На 15 август бе свикано публично събрание, на което говори И. Д-в на тема „Кървавият
режим в Македония и Интернационалът“. Взе се протестна резолюция.
- На 22 септември се свика голямо публично събрание, на което говори др. Г-в, на тема
„Радикализъм и Социализъм“. Въпреки обстоятелството, че се допускаха възражения,
присъстващите неколцина студенти-радикали, вместо да възразят на съкрушителната
критика на другарите за тяхната партия, намериха за благоразумно да избягат. Акъл от
едни забъркани глави друго не трябва да се очаква.
- На 31 септември по случай маневрите и свикването на Запаса, партийната организация
свиква публично събрание, на което дошлия от Враца др. К-в говори на тема
„Милитаризъм и работническата класа“. Клубът беше препълнен от работници и запасни
войници. Присъстваха повече от 60-70 души. Речта на другаря-оратор бе прекъсвана от
одобрения и ръкопляскания.
- На 27 октомври, с. г., по случай откриването на Народното събрание, партийната
организация устрои голямо протестно публично събрание, на което говори другаря Т.
Данаилов на тема „Народното събрание и работническата класа“. Събранието изпрати
протестна резолюция до Народното събрание и до в-к „Работнически вестник“ за
отпечатване.
Същият ден, в 8 вечерта, организацията устрои публично събрание, на което
говори другаря Т. Данаилов на тема „Интернационалните конгреси в Копенхаген“. На
събранието присъства и другаря Тодор Станкович, председател на Пиротския шивашки
синдикат, който от името на пиротските другари и работници пожела повече енергия и
преданост за тържеството на социализма. Отговори другаря Тодор Данаилов, който го
помоли когато се завърне в Пирот /Сърбия/ да предаде на сръбските другари и работници
искрени и братски поздрави от българските работници.
- На 26 октомври, с. г., Царибродската партийна организация свика голямо публично
протестно събрание по въпроса „Имали работници в България“ отговор до министъра
Кръстев и като взеха предвид, че „демократичното правителство“ и Народното събрание
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най-нагло и с небивал цинизъм се отнесоха спрямо протеста на работническата класа на
17 октомври и чрез устата на министър Кръстев декларираха:
1. Че в България нямало работническа класа и затова нямало нужда от Закон за
покровителството на техния труд.
2. Че всички буржоазни партии, от най-десните до най-левите със своето мълчание и явно
одобрение на Декларацията на министър Кръстев показаха своята противоработническа
природа.
Събранието взе следното:
РЕШЕНИЕ
1. Най-енергично протестираме против това цинично пренебрежение на Народното
събрание спрямо интересите на работническата класа.
2. Най-настоятелно искаме създаване на законодателна закрила на труда.
3. Настоящата резолюция да се прати на председателя на Народното събрание за
сведение и в в-к „Работнически вестник“ за напечатване.
От събранието.
- На 6 декември, с.г., царибродската Социалдемократическа работническа партийна
организация свика голямо публично събрание, на което присъстваха 80 работника, които
присъединяват своя протест към тоя на цялата работническа класа по финансовата
политика на демократическото правителство.
-

На

10

декември,

1910г.,

в-к

„Работнически

вестник“,

бр.

84,

„Пиротските

и

царибродските работници, свикани на протестно събрание на 6 декември, същата година,
заедно със скромната ни помощ от 8,25 лева изпращат на борещите се печатарски
работници в София, своя социалистически поздрав и извикват: Да живее класовата борба
на пролетариата! Да живее международната работническа солидарност! За събранието –
Спасов.“.
Освен тази дейност, партийната организация прави редовно два пъти седмично
своите беседи, на които реферира по въпроса за икономическото развитие на обществото
и основите на социалната демокрация. Беседите се посещават редовно от 25 души и
стават оживени разисквания, които допринасят за разяснението на въпросите, по които се
реферира. Сега групата брои 32 члена, тя има при себе си и една шивашка секция от 16
души, присъединена към шивашкия съюз. Така бавно, но сигурно групата върши своята
просветна работа за класово осъзнаване на тънещите в дълбока мизерия царибродски
работници и нареждането им под знамето на социалдемокрацията.
Борбата, която водеше нашата първична партийна организация в града и селата бе
изразена не само в провеждането на пропаганда и агитация на социалистическата
идеология, но водеше тъй също и борба икономическа, организационна и политическа
между занаятчийските работници, между пропадналите занаятчии и бедни селяни. С
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предложения от правителството Закон за организация на занаятчиите и еснафските
сдружения в парламента, нашата Партия взе остро и противно становище. Партийната
организация в града на своите събрания подробно обясняваше, че смисъла на този закон,
с който правителството иска да задължи дребните занаятчии, както и калфите да влязат в
тях, че уж ще се подобри тяхното положение, че уж проявяват големи грижи към тяхната
участ е горчива измама, а тяхната интимна мисъл и цел е да разсеят и премахнат
работническите синдикати, в които бяха организирани занаятчийските работници –
единственият техен защитник и ръководител в тяхната жестока икономическа борба, като
задължават принудително калфите и майсторските наемници да членуват в еснафските
сдружения, както и да лишат занаятчийските работници от правото на стачка. На тези
събрания партийната организация прикова на позорния стълб двуличната роля на
буржоазните партии, като в същото време сееше семето на научния и революционния
марксизъм сред тях. Партийният клуб стана истинско тяхно училище за повдигане на
тяхното

класово,

социално, пролетарско

съзнание.

Вътре

сред

своите

редове

тя

възпитаваше членовете в най-висша социалистическа етика – жертвайки своите интереси,
своя личен живот, своето спокойствие в интерес на своята Партия, в интерес на своите
другари.
Влиянието на Партията доби своето конкретно съдържание при провеждането на
избор за библиотекар при градското читалище в града. На събранието, на което участваха
голяма част от гражданството бе избран за библиотекар с абсолютно болшинство нашия
партиен другар Иван Димитров Яначков. Веднага след изборът се образува театрална
група към партийната организация от работници и учители. Това стана през 1909-1910
година.
В тези години кипеше усилен идейно-политически и организационен дух и в
нашата партийна организация, между нашите другари. Възпитани в интернационален дух
и верни на него, те към края на 1910 годи взели инициативата, влезнаха във връзка с
другарите от пиротската партийна организация от гр. Пирот, тогавашна Сърбия за
устройване на другарска среща. По случай устроената среща между двете братски
партийни организации, ето какво пише в-к „Работнически вестник“ от 20.12.1910г., бр.
88: „Схващайки голямата важност и интернационалното значение на общата между
сръбските и българските организирани работници, които срещи ще допринесат твърде
много за работническото единство, за тяхното опознаване и заздравяване на тяхното
движение. Царибродската партийна организация след като се занимава през месец
ноември с този въпрос, реши да тури начало на по-близко опознаване между сръбските и
българските работници в Пирот и Цариброд, тъй като Пирот е отдалечен от Цариброд
само някакви си 25 километра. За тази цел нашата партийна организация покани
пиротските другари-работници на обща другарска среща в Цариброд“.
Пиротските другари с готовност се отзоваха на нашата покана. След получаването
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на положителен отговор на нашата покана, работниците в града с небивал ентусиазъм
започнаха да се готвят за посрещането им. В чест на тяхното гостуване, нашите другари
решиха да устроят работническа другарска вечеринка. Дойде най-сетне и много
очаквания ден – 5 декември. Още рано сутринта в деня на посрещането, работническия
клуб бе украсен за първи път с червеното партийно знаме – символ на пролетарското
братство, на общочовешката любов и същевременно на протест против тогавашния строй.
Започна да се пълни с работници, които чакаха с нетърпение часа за тръгване към гарата.
В 3:00 часа, следобед, 80 души-работници заедно с делегата от ЦК /бел. ред., Централен
Комитет/ на Партията, другаря Георги Начев, редактор на в-к „Учителска искра“, начело с
червеното знаме, се наредиха в строй около 100 души-работници тръгнаха за към гарата с
песни – с работническия марш „Напред работници другари“.
Когато

тренът

/влакът/,

носещ

пиротските

другари

навлезе

в

гарата,

въодушевлението между гости и посрещачи достигна своя връх. В сред небивал
ентусиазъм се понесе песента „Напред работници другари“, която оглуши гарата. Не може
да се опише момента при посрещането на работниците от тези две съседни страни.
След като гостите и посрещачи се фотографираха заедно, те наредени в една обща
манифестация, брояща повече от 200 човека, с червените знамена на двете партийни
организации тръгнаха начела, тръгнаха за работническия клуб, където другаря Стефан
Димитров поздрави гостите от страна на царибродските работници, а другаря Георги
Начев – от страна на ЦК на БРСДП /т.с./ и на софийските работници, изобщо на
работничеството от цялата страна. Говорещите другари изтъкнаха както сръбските, така и
българските работници са еднакво експлоатирани и потиснати, а като техните интереси,
техните цели и задачи са едни и същи и само те – работниците........, работническата
класа са дълбоко заинтересовани....... на мир и солидарност между народите. Със силни
думи от страна от страна на пиротските другари и работници говори другаря Спас
Маркович, речта на когото бе съпроводена и изпратена с продължителни ръкопляскания.
Вечерта в чест на гостите, царибродската партийна организация устроиха в читалищния
театрален салон литературно-музикална вечеринка, на която присъстваха над 250 души,
изключително

работници.

На вечеринката говори

другаря Георги

Начев

на тема

„Интернационалната солидарност на работниците“. Сказката бе изслушана с особено
внимание, прекъсвана и изпратена с бурни аплодисменти. След него в кратка встъпителна
реч другаря Спас Маркович завърши с думите „Драги другови живела Балканска
Демократска Федеративна Република“, това извика мошно ура и възгласи да живее
БДФР /бел. Ред. - Балканска Демократична Федеративна Република/ и братство между
работниците в целия свят. Даде се едноактната комедия „Епидемия“ от Мирабо. Веселието
продължи близо до сутринта.
- На другият ден – 6 декември, в 10:00 часа, партийната организация свика в
работническия клуб публично протестно събрание, на което говори другаря Георги Начев
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на тема „Данъчната политика на демократическото правителство и работническата класа“.
По въпроса се гласува резолюция-протест. Следобед другарите бяха разведени, за да се
запознаят отблизо с града и като направиха няколко снимки, в 4:00 часа следобед при
всеобщ ентусиазъм и под звуците на работническия марш, бяха изпратени от многолюден
народ на гарата, като от своя страна им обещаха да посетят пиротските другари и
работници в Пирот.
По такъв начин, работниците от всички страни, опознавайки и сближавайки се
правят борбата си обща, тъй като експлоатацията им е обща, ще могат да премахнат
всички граници между народите, да премахнат заедно с това днешния кървав и омразен
обществен строй, крепящ се върху експлоатацията и потисничеството и върху неговите
развалини да издигнат величествената сграда на социализма и комунизма. Берлин.
Тази среща остави дълбоки и незаличими следи в сърцата, както на другарите
работници, тъй и в сърцата на гражданите. Тази среща показа на дело пред гражданите,
че единствения път към истинското братство и мир е пътя, който го сочи нашата БРСДП на
тесните социалисти.
-

На

следващата

седмица,

нашата

партийна

организация

ведно

с

другарите

от

синдикалната организация със своите червени знамена заминаха за град Пирот-Сърбия да
върнат другарската среща, която им бе направена от пиротските другари. На гарата на
Пирот нашите другари бяха посрещнати от 200-300 души със знамена и две музики,
свирейки интернационализма и марсилезата. С песни и музика преминахме през главната
улица на града и пред партийния дом се състоя грандиозен и ентусиазиран митинг. На
митинга говори от страна на пиротските другари другаря Спас Маркович и Десанка
Милутинович, а от нашата партийна организация другаря Иван Димитров Яначков. И от
двете страни се издигна високо знамето на вечното братство между двата народа, за
пролетарския интернационализъм, за Балканска Демократична Федеративна Република.
Вечерта се устрои в еснафския ресторант литературно-музикална вечер от двете братски
организации. Посещението бе неочаквано по думите на пиротските другари. Салонът не
можа да побере ентусиазираната работническа публика. Да не се забравя, какво в Пирот
имаме развито работническо движение, особено между килимарските работници. Тази
среща сближи извънредно много другарите между двете страни, техните братски чувства,
тяхната неоценима любов. Утрешния ден те оставиха за разглеждане на града и за
направата на снимки, а изпращането на гарата бе още по-тържествено, с музика и песни.
За дълго време ще остане в сърцата на двете братски партии, първите ако мога да нарека,
общи интернационалистически от широк мащаб срещи. Тази среща вдъхна огромни сили и
вяра в нашите другари и работници за по-остра и безкомпромисна борба с експлоатацията
от страна на техните господари и подтисници, както и международния капитализъм. Тази
среща на другарите и работниците от двете партийни организации вля в сърцата им
убеждението и неоспоримата истина за реализирането на Балканска Демократична
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Федеративна Република, записано със светли букви на техните пурпурни знамена.
Нашата партийна организация за първи път отпразнува своя работнически боен
празник, празника на труда – 1-ви май през 1909 година. На улицата бяха излезнали да
манифестират около 20-30 организирани и няколко неорганизирани работника. С песни и
червеното си знаме те гордо преминаваха през главната улицата. На това невиждано до
тогава събитие в града, чорбаджиите и еснафите гледаха с насмешка, подхвърляйки
разни нелепи епитети, изпращайки децата да провокират другарите, да бият подир тех
тенекии с единствена цел да предизвикат инцидент.
Но това не смути нашите другари, напротив това убеждаваше, че те са тръгнали по
правия и изпитан път, посочен им от Карл Маркс и Фридрих Енгелс, пътя по който го
водеше нашата Партия – Българска Социал-Демократическа Партия /т.с./. Но на следната
година те не бяха вече от 15 до 20 работника, но вече повече от 100 души с песни и
знамена, преминавайки през главната улица на града и на площада се състоя голям
митинг. Сега вече господарите и еснафските чорбаджии не посмяха да изпращат децата
си да удрят тенекии подир манифестацията. Тази мощна манифестация стресна не само
царибродските чорбаджии, но и местната полиция, която на края се помъчи да
предизвика скандал, но не и се удаде.
Вечерта бе устроена литературно-музикална вечер, на която се изнесе беседа за
значението на пролетарския и интернационален празник – Първи май. Вечеринката бе
устроена в читалищния театрален салон, който бе препълнен от работници и пропаднали
занаятчии. Това стресна местните чорбаджии и едрите еснафи, виждайки че това не са
заблудени хора, нито нехранимайковци, които ги хранят техните бащи и майки, както
обичаха да наричат нашите другари. Те видяха горчивата истина, че това е едно
обществено социално движение, което има своите дълбоки корени в обществената
икономическа и политическа структура на буржоазното общество, в чиито ръце са
средствата за производство, вършейки безогледна и варварска експлоатация над
работническата класа, което движение има своя философия, своя идеология, свой
светоглед с устрем в бъдещето да се превърне в огромна обществена сила, която ще
изтрие от Земята това прогнило от противоречия капиталистическо общество.
В началото на 1908 година дойде на власт демократическата партия начело с
Александър Малинов. Правителството на Демократическата партия не въведе никаква
демокрация, в името на която дойде, напротив, тя не се различаваше с нищо от
реакционната

народно-либерална

Стамболова

партия,

която

не

скриваше

своята

реакционна природа. По въпроса за буржоазната демокрация, като тази за отношението
към работническата класа, тя – Демократическата партия тъй също отнемаше правото на
работниците

за

сдружаване

като

забраняваше

стачките,

спираше

много

често

работническия печат, разтураше тежки манифестации и митинги. Тя се отличаваше от
Народно-либералната партия и другите буржоазни партии по изтънчения политически
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маниер и своята демагогия, да се представи като демократична партия. Тя упражняваше в
нашия град и околията особен терор върху занаятчийските работници с цел за ги
отстрани от огромното влияние, което нашата партийна организация имаше между тях, тя
не избираше средства в борбата си с нашата Партия. Този терор придоби материално
съдържание особено през времето на общинските избори, проведени през 1910 година.
Събранията на нашата партийна организация се разтурваха най-брутално, употребявайки
постъпваше полицията упражняваше се силен натиск върху нашите съмишленици.
Чорбаджиите-демократи заплашваха работниците, че ще ги отпуснат от работа, а
полицията ще ги интернира във вътрешността. Въпреки този терор, нашата Партия на
тези избори получи повече от 100 гласа и бе избран за общински съветник нашия любим
партиен другар Григор Иванов /Гръца/, терзийски работник.
Нашата партийна организация има голяма заслуга и дял в проведената от нея борба в
защита на социалното законодателство, за премахването на тежкото положение, в което
бяха поставени занаятчиите, от страна на майсторите и техните господари, поставяйки ги
да работят в много тежки нехигиенични, влажни и неосветени помещения, както и
държавата, която никак не отделяше, нито пък полагаше никакви грижи и внимание към
участта на работниците. Никой не се грижеше за запазване на най-елементарните права,
както и за подобряване на трудовите и битови условия в работилниците и помещенията, в
които

работеха

занаятчийските

работници.

Суровата,

варварска

и

безчовечна

експлоатация, неспазването на никакви трудови закони, като закона за детския и
женския труд, за спазване на неделната и празнична почивка. Единствен, който се дигна
на остра и безпощадна борба против туй безчовечно безправие бе нашата Партия, в
лицето на местната партийна организация. Големите връзки и влияние, която тя имаше
между работниците, организирани и неорганизирани и стъпи със неописуема енергия, не
жалейки сили и средства, като единствен техен защитник на техните жизнени интереси.
Тя повдигна остро не сваляйки от сцената въпроса да се проведат незабавни избори за
РАБОТНИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, това стана ако не се лъжа към края на 1909 или
началото на 1910 година. Работниците с особен ентусиазъм се захванаха в справедлива
борба. Този работнически представител имаше за задача да защитава жизнените интереси
на работниците и за съблюдаване на Закона за детския и женския труд. На проведеното
събрание бе избран за такъв с абсолютно болшинство нашия партиен другар Иван
Димитров Яначков.
Публичният избор на работнически представител от работническите организации
при съществуването на комитети на труда е единствената гаранция за правилния контрол
над прилагането на Закона за женския и детския труд. Независимо от това, изборът на
работнически

представител

от

работническите

организации

е

началото

на

оная

работническа контрола, а именно РАБОТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ, който трябва да бъде
избираем от работническите организации. Следователно, изборите на работнически
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представител имат за нас ПРИНЦИПНО ЗНАЧЕНИЕ, с тези избори ние пробиваме пътя за
една

друга,

много

по-ефикасна

контрола

върху

прилагането

на

работническото

законодателство, при която не комисиите по труда, а избираеми от организациите на
организираните работници и плащани от държавата. Работническите инспекторати ще
бдят при прилагането на работническото законодателство. Най-после изборите за
работнически представител имат голямо обществено значение, те привличат вниманието
на широките работнически маси към работническото законодателство, а след избора
самите работнически представители със своите ревизии ще дават нови и още помногобройни поводи за агитация в същия смисъл, обаче прилагането на Закона за
женския и детския труд ще се постигне само тогава, когато работническия представител е
избран, а не назначен или „преназначен“, и то избран от работническите организации,
които могат да бъдат и заинтересовани да бдят над прилагането на Закона за женския и
детския труд.
Капиталистите и техните господари, а зад техния гръд държавата правят всичко
възможно, за да осуетят и спънат, и парализират на всяка цена контрола по прилагането
на Закона за женския и детския труд, тоест комитетите по труда и особено дейността на
работническите представители.
Ето как стана изборът на работнически представител и как се прояви безскрупулно
господарския бяс в Цариброд. Те употребиха простими и непростими, законни и
незаконни средства с единствената цел за осуетят избора, те се помъчиха дори и с
властта да си послужат при избора, но не им се удаде. Изборът на работнически
представител в Комитета на труда в Цариброд изненада почти всички господари в града и
заявлението, с което се иска утвърждаването на избрания за такъв другаря Еленко
Иванов се посрещна неохотно, с невиждан бяс от представителя на царибродските
господари. Няколко пъти са викани от кмета в общинското управление, както другаря
Еленко Иванов, така и председателстващия събранието на избора Лило Спасов, на които
им е предлагано да подпишат, че секциите – шивашката и кожаро-обущарската, които са
гласували без устав, с други думи, че другаря Еленко Иванов не е избран от организирани
работници и трябва тези избори да се обявят за невалидни. Като видяха, че с измама,
фалшификации и подлости не може да успеят да унищожат избора на предложения
работнически представител, единствената причина, която е че другаря Еленко Иван е
член на Българска Работническа Социалдемократическа Партия /т.с./, господарите се
помъчиха с други по-гнусни средства да премахнат омразния им представител, като се
опитаха да го компрометират. На 7 февруари, 1911 година, чрез царибродския кожухар
Панайот Петров, господарите обвиниха другаря Еленко Петров, че той бил задигнал
някаква сума от дюкяна на Панайот Петров по заявление на същия, полицията влиза в
ролята си, намира другаря Еленко Петров следобед при казармите, дето бил на работа,
обискира го „в името на народа“, след като не намира никакви пари в него, полицията
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ведно с него, заедно отиват в работническия клуб, където пренощува, като направя и там
щателно претърсване по всички ъгли, за да търси изгубените тоест откраднатите пари на
почтения господар Панайот Петров. Това инициирано претърсване в Работническия клуб
нищо не дало на полицията, но тя имаше интимната мисъл да представи клуба като гнездо
на престъпници и крадци. След като не намериха нищо, както в него, тъй и в
работническия клуб, те пристъпиха към най-гнусната постъпка, която може да направи
полицията – пазители на царибродските господари, те арестуваха другаря Еленко Иванов
в участъка и чак на другия ден вечерта го освободиха. В участъка бил няколко пъти
разпитван и малтретиран. И след като и на третия ден, прави полицията претърсвания,
както и в работническия клуб, Еленко Иванов бива освободен. По такъв гнусен начин,
намерението на царибродските господари удари на твърд камък, пречупено през призмата
на непознатата на господарите безгранична съзнателност, честност и вярна на своята
Партия работническа класа. Тяхното интимно желание за арестуването на другаря Еленко
Иванов и да го сплашат, за да се откаже от избора му за работнически представител не
можа да се изпълни. С тази гнусна провокация от страна на царибродските господари,
околийския началник, полицията се използва от работниците за тяхното сплотяване и
борбеност за тяхното по-здраво организиране, за тяхното по-високо идеологическо
издигане и укрепване, наложиха да се утвърди техния избраник в Комитета на труда, като
по този начин отбиха всяка по-нататъшна игра от страна на господарите.
През периода на годините 1910 и 1911 се образува малка група от радикалдемократическо движение, което почти не оказваше никакво влияние на политическия
живот в града, както и в околията. Тази група се състоеше тоест броеше 5-6 човека, те
бяха следните граждани: Михаил Игов, Иван Басменков, Стефан Димитров – Гуската по
прякор

и

Иван

Николов,

изключително

от

адвокати

и

от

студенти.

Социалдемократическата партия, партията на широките социалисти също броеше около 56 души, като Асен Стаменов – шаидеман, брат му, Борис Петров и други, без никакво
влияние, както в града, тъй и в околията.
В началото на 1911 година нашата партийна организация започна особено да
нараства, както в броя на своите членове, тъй също и с влиянието си между гражданите и
не организираните работници. Мощта на нашата Партия особено се изрази при
провеждането на на изборите, които градското читалище проведе през месец март на
1911 година за избор на ново читалищно настоятелство. На събранието остра борба кой
да превземе ръководството на читалището т. е. в чии ръце да попадне читалищното
настоятелство. Реакционните сили начело, на които стояха офицерството с малка група от
адвокати, радикали и широки социалисти, подкрепени от демократите, които бяха на
власт, се помъчиха да внесат смут в събранието, нанасяйки побой на наши другари, при
побоя бе ранен Христо Гоцев и Стефан Димитров. Офицерството бе предвождано от майор
Морфов. Въпреки побоя, който бе нанесен на наши другари и заплахите, които се
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оправяха към гражданството от страна на офицерството, нашите другари въоръжени не
със саби и пистолети като противника ни, но с необорими и съкрушителни за
разхищението и хаоса, който съществуваше в читалището, нанесоха съкрушителен удар
на реакционните елементи и при гласуването нашата партийна организация излезе с
блестяща победа, болшинството от членовете за читалищното настоятелство бяха избрани
наши другари, което внесе още по-голям смут в противниковия лагер.
След съобщаването на окончателния резултат на избора за победата на наши
другари, това още повече вбеси офицерството, които повторно нападнаха наши другари,
нанасяйки им побой от който някои бяха тежко наранени – борбата се пренесе и на
улицата, вън от читалищния салон. Тази постъпка особено силно възмути честното
гражданство, осъждайки нелепата постъпка на офицерите.
Влиянието на нашата Партия, на нашата партийна организация не се простираше
само върху занаятчийските работници в града, но тя тъй също оказваше влияние и върху
обеднелите и пролетаризирани занаятчии и еснафи, между народната интелигенция и
между пропадналите селяни, както в града, тъй и в селата на околията, където започнаха
да никнат малки партийни групи, начело на които застанаха учителите, наши другари и
работници, завърнали се в селото си, почуствали юмручния удар на капиталистическата
експлоатацията в града. Такива малки партийни групи бяха образувани в селата Желюша,
Градине, Гойн Дол, Поганово, Славина, Каменица и други още села в околията, които
пръскаха ярката светлина, неугасващата марксическа идеология.
Образуването на партийните селски групи се обясняваше с пролетаризирането на
селяните, които емигрираха в града и постъпваха като работници, най-много на
поддържането на железопътните линии, като миньори в мина Перник, където са минали
през тесния котел, връщайки се в селото пръскаха семето на нашите идеи.
През времето на 1911 година дойде на власт коалиционното народно-прогресивнолиберално правителство, което бе поставено от цар Фердинант, с цел да измени чл. 17 от
Конституцията, който дава право на царя да сключва сам договори с чуждите държави,
със съгласието на правителството, но тия договори той да съобщава на Народното
събрание, само когато намери това за нужно. За тази цел се свика Велико Народно
Събрание. При провеждането на изборите нашата партийна организация взе живо участие
като не жалеше сили и труд, в тази изборна борба особено се проявиха и селските
партийни групи в околията. На събранията нашите другари от града и селата обясняваха
предателската политика на буржоазните партии, които със своята националистическа и
милитаристическа

политика

тласкаха

нашата

страна

в

прегръдките

на

големите

капиталистически държави и с изменение на чл. 17 от Конституцията тя иска да си
развърже ръцете, за да може в съюз с монархизма да търгува с независимостта и
политическата свобода на нашия народ.
Срещу нашите събрания полицията вършеше голям терор, разтурваше събранията,
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преследваше и арестуваше нашите другари, като им нанасяше побой. Нека приведем само
един пример как се провеждаха изборите. В село Смиловци, известният на селото
изборджия Делчо Цветков, аташето на Тодор Тодор и Емил Начев помежду другите
хитрини, устройвал е из селото и околните села на Смиловска община шайки, които да
преследват опозиционните избиратели, с единствена цел да не упражнят своето
избирателно

право

при

гласуването

на

5

юни

за

Великото

народно

събрание.

Предупреждаваме го, ако се появи такова, то ще му отплати Опозицията скъпо.
Полицията не се спираше пред нищо, тя вършеше голям терор, разтуряше
събрания, преследваше и арестуваше наши другари, като понякога нанасяше и побой.
През месец април на 1911 година, Д. П. Еленков, учител в село Слявина, Царибродска
околия, бе обвинен в социализъм, агитация по време на избори, отсъствал от училище, не
ходел на черква и прочие и бе неправилно разследван от околийския училищен
инспекторат. Всичко това по време на разпита на селяните не бе доказано, но училищния
околийски инспектор иска да се направи „бележка“ на учителя за малки постъпки.
Министерството

на

просветата

въпреки

всичко

искало

неговото

дисциплинарно

уволнение, защото исканото наказание за един учител социалдемократ е малко. Найпосле вземат доносите за верни и се скройва обвинение, по което учителя да бъде
уволнен, но дисциплинарната комисия при окръжния училищен съвет, а също и висшата
го оправдава. Това са малко от многобройните случаи на преследване и тормоз, въпреки
упражнявания от страна на полицията, военщината, общината, въпреки всички мръсотии
на знайни и незнайни официални лица по нашия край, нашата Партия получи повече от
300 гласа. Подадените гласове ясно и красноречиво говореха, че семето което нашата
Партия бе хвърлила на социалистическите идеи не са попаднали на безплодна почва.
Нашите другари, надарени с вулканични темпераменти, не жалейки нито труд, нито сили,
будеха съзнанието на нашия отруден народ, на когото местните чорбаджии, лихварите и
селските кръчмари ядяха безмилостно труда и пиеха кръвта му.
Влиянието

на

нашата

Партия

и

на

партийната

ни

организация

въпреки

непоносимия терор, заплахи и арести от страна на полицията, околийския началник и
кмета на общината, то непрекъснато растеше и обединяваше работниците, което можа
много добре да се види от участието и посрещането на празника на труда – 1 май, 1911
година. На Първи май още от рано сутринта партийният клуб се изпълни с работници и
работнички, селяни и интелигентни работници. Следобед се устрои манифестация от
около 100 души до

село Желюша. В селото се устрои внушително събрание, на което

присъстваха и работниците от въжарската фабрика, повечето от работниците бяха
сръбски работници и другари. На събранието присъства и местната селска партийна група
с

техните

членове.

На

връщане

по-голямата

част

от

тези

работници

бяха

в

манифестацията, наредиха се и други работници. Общият брой на манифестантите
достигна цифрата над 150 души. В 20:00 манифестацията пристигна в клуба, където бе
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закрита. Господарите и офицерите бяха силно озлобени. На утрешният ден бяха уволнени
от работа няколко работника. Поручик Календеров е повикал един работник и му казал да
си свали червената лента, но получил заслужения отговор от работника. Командирът на
25-ти пехотен полк в Цариброд подал записка за изгонването на другарите сърби от
града, които работеха във въжарската фабрика. Еснафите озлобени бяха, изпратили
няколко ученика, за да псуват и бият тенекета по тях, с цел да предизвикат
манифестантите към скандал. В този ден бяха 4 работници и двете въжарски фабрики.
Почти от всички други работилници бяха напуснали повечето работници. В този ден бяха
събрани 5,75 лв в подкрепа на английските рудничари, които бяха в стачка.
На 17 юни, същата година, партийната организация свика общо събрание, на което
след разглеждане на окръжното на ЦК по въпроса за Народния дом в София се записаха
61,00 лв. Подписката продължи. Да живее революционния социализъм. Съзнателният
български пролетариат може да се поздрави с още една голяма придобивка, крачка
напред в освободителното дело. Той вече притежава едно голямо и ценно място в средата
на столицата, върху което в близко време /бъдеще/ ще изгради свой собствен дом. Това
ще бъде същевременно едно убежище за дейците на работническото движение, които ще
посветят нему все цяло труда си. Едно огнище, в което ще се ковят и изострят оръжията
на борещия се пролетариат, и от който ще се пръснат навсякъде неугасващите искри на
революционния

социализъм

и

научният

марксизъм

и

най-после

един,

център

за

сплотяване и обединяване на работническата класа в София и цялата страна. Тя ще се
превърне в истинска школа за подрастващото работническо поколение. Откъсвайки от
залъка си, борещите се работници са изграждали досега своите мощни организации, днес
те от същия оскъден, суров залък ще откъснат, за да изградят един величав паметник,
който

ще

осветява

пътя

на

пролетарската

солидарност

и

единство,

фар

на

интернационализма, който същевременно ще бъде и една здрава и неразбиваема крепост
на борещия се революционен пролетариат в самото сърце на капиталистическото
общество. Тези жертви работническата класа прави за своето велико освободително дело,
с тях тя изгражда /гради/ величавото здание на бъдещето социалистическо общество,
което ще освободи работническата класа и цялото човечество от всяка експлоатация на
човек от човек, на всяко потисничество и робство от капитала.
На 24 юни смесената комисия имаше събрание, на което говори другаря Стефан
Димитров на тема „Стачната борба и професионалните съюзи“. Същия ден, в 15:00 часа,
местният работнически съвет свика събрание на въжарските работници в с. Желюша,
Царибродска околия, което бе посетено повече от 20 работника. След изслушване речта
на другаря Драгутин Джурич и други, при голямо въодушевление се туриха основите на
работническата текстилна секция, на която още на събранието се записаха 15 нови
членове, от които 9 души, организирани в Сръбският текстилен съюз и 6 души досега
неорганизирани. Избра се настоятелство и контролна комисия и секцията се присъедини

www.staricaribrod.com
към Работническия текстилен съюз.
По време на подготовката на Балканската война от страна на монархията и
буржоазните партии, единствено нашата Партия – Партията на тесните социалисти се
бореше да предотврати войната. Партията, както и нашата партийна организация особено
засилиха своята разяснителна работа всред народните маси в града и селата. На
събрания, митинги и печата нашата партийна организация обясняваше, че единственото
спасение на балканските народи, единственото разрешение на националния въпрос на
Балканите е възможно само на базата на Балканска Демократическа Федеративна
Република, която ще донесе освобождението от турско робство на българи, сърби,
македонци и гърци, да получат своята свобода. Нашата Партия призова целия български
трудещ се народ и трудещите се от балканските страни да се дигнат и обуздаят своите
буржоазно-монархически клики и да не се допусне, щото конфликта на Балканите да се
превърне в европейска или световна война. Нашата партийна организация с готовност се
отзова на апела на Партията и с небивал жар се хвърли в борбата, като за тази цел свика
няколко пъти публични събрания и митинги, както в града, тъй и в селата против войната,
изпращайки до в-к „Работнически вестник“ да се напечатат протестни резолюции. С
обявяването на войната всички наши партийни другари бяха мобилизирани и изпратени
на фронта, където пръв загина другаря Ангел Гогов, учител и един от основателите на
учителската организация и пламенен трибун.
Негодуванието в навечерието на междусъюзническата война се порази и в нашия
край. Изпращането на войници на сръбската граница бе придружено със стрелба,
скъсване на телефонните линии, отказване да отидат на фронта, в с. Петърлаш бе
отседнала една войскова част, от 15-ти пехотен полк, която отказа да вземе участие и над
с. Смиловци в планината Видлич, при Марина чешма бяха разстреляни няколко войника
за отказване да заминат на фронта.
След свършването на Балканската и междусъюзническата война, завърналите се
другари се заеха с небивал революционен жар да възстановят партийните организации,
както в града, тъй и в селата. Между тези другари особено се отличаваха другарите
Стефан Димитров Кръстев, Младен Гоцев, Генчо Димитров, Зора Панов, Григор Иванов
/Гръца/ и много други другари. Техният неуморен труд се увенча с богат плод –
партийната организация бе не само възстановена, но увеличи броя на своите членове,
което говори че старото помещение, което имаше по преди се оказа тясно и трябваше да
се намери ново помещение, по-широко и с повече стаи за клуб на партийната
организация. За такава сграда се нае горния етаж на Илия Трънски, в центъра на града. С
възстановяването на градската партийна организация, възстановиха се и селските
партийни групи в селата Желуша, Славиня, Градини и други.
В клубът на партийната организация закипя голям политически живот, свикваха се
публични

събрания,

митинги,

на

които

се

обясняваше

причината

за

войната

и
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националната катастрофа, изяснявайки предателската политика на буржоазните партии и
монархията, че те преследват своите хищнически цели.
Непосредствено след националната катастрофа, през месец ноември на 1913
година, правителството на либералите разписа избори, с което целеше да узакони своето
идване на власт и като си осигури болшинство в парламента, да въведе страната
окончателно в лагера на немските империалисти.
При подготовката на тези избори, нашата партийна организация разви голяма
политическа дейност, както в града, тъй и в селата за разобличаване на предателската
политика и роля на управляващите партии, както и на опозиционните партии. На 29
октомври, същата година, партийната организация свика голямо публично събрание за
предстоящите избори за Народно събрание, на което говориха другарите Ламби Кандев и
В. Манафов. Това силно вбеси местната реакция, която не се сдържа да не предизвика
скандал и бой. Но същото се случи и на 8 декември, партийната организация свика общо
публично събрание, на което говори другаря Тодор Атанасов от София на тема „Изборите
на 24 ноември, предстоящата дейност на Народното събрание“. Несдържан от своята
омраза и ненавист към Работническата социалдемократическа партия /т.с./, тукашния тузстамболовист се опита да разтури събранието, но от наши другари му се даде заслуженото
и той избяга. На същия ден, вечерта, се устрои вечеринка, на която говори също другаря
Т. Атанасов, вечеринката се устрои в читалищния салон, който бе препълнен от
работници и работнички. Връх на безобразието, като резултат на терора и мракобесието
от страна на полицията се изрази в прилагането на Радославовото окръжно, при
провеждането на изборите, особено в нашия край бяха произведени при особен небивал
и жесток терор, надминаващи тези през времето на Стамболов. Разтурваха се събрания и
митинги, арестуваха, нанасяйки побой на наши агитатори, като не ги

допускаха да

агитират по селата и околията.
На 8 февруари на 1914 година, местната полиция начело със своя околийски
началник, за да се огради /осигури/ от възможността на каквото и да е събрание, издаде
„ЗАПОВЕД“, която не смеят писмено да предадат до съдържателите на всички кръчми в
града, че ще бъдат преследвани и глобявани, ако посмеят да дадат кръчмите си за
събрание против правителството. Нещо повече, ще бъдат наказани ако позволят да се
разказват и четат социалистически манифести и позиви. „Свободата“ на събранията и
словото, прочие са гарантирани предварително! При това положение, местната партийна
организация се опитва да свика избирателите на публично събрание, на което щеше да
говори другаря Тодор Атанасов в една от големите кръчми. Обаче нито един съдържател
не се реши да наруши грозната „заповед“ на околийския началник. Полицията надушила,
че там ще се свика събрание и побесня. Подгони на улицата всички наши другари, които
разнасяха манифеста и позивите на Партията и онези, които разгласяваха събранието, не
спирайки пред нищо, започнаха да арестуват. Арестуваха другарите Стефан Димитров –
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секретар на партийната организация и другаря Григор Иванов – член на настоятелството,
разтичаха се да намерят по-добри активни другари и по такъв начин да осуетят на всяка
цена публичното събрание. Въпреки всички тези своеволия и беззакония, събранието се
състоя и другаря Тодор Атанасов произнесе речта си, съпроводена с небивал ентусиазъм
и дисциплинираност. От арестуваните другари освободиха другаря Григор Иванов, а
против другаря Стефан Димитров изготвиха, инсценираха най-гнусно дознание по
обвинение, че иска убийството на царя!! с така приготвеното дознание, другаря Стефан
Димитров де отведен под строга стража в София, дето другия ден по застъпничеството на
другаря Тодор Атанасов бе освободен, понеже не се доказало никакво престъпление.
Горките полицаи, те мислят, че ще ни сплашат и отчаят с арести и разтакавания!!
За забелязване е и поведението на Царибродския мирови съдия г-н Шонтов в града
ни, когато другаря Тодор Атанасов се обърна към него за застъпничество против
произволите и беззаконията на полицията, която конфискуваше манифестите и позивите
ни, за което сами сме завели дело вече и арестуваше без причина и на никакво основание
на законите другарите, той отговори, че полицията била порядъчна и да се бърка в
действията

й

–

това

би

било

държава

в

държавата!

Бедният

представител

на

прокурорската власт в града – той не смее да покаже главата си пред всесилния бивш
селски кръчмар, сега околийски началник, а камо ли да бди за прилагането на законите!
Така и полиция, и прокурори, и съдилища са в услуга на монархизма и градската
буржоазия против Българската работническа социалдемократическа партия /т.с./. Но,
въпреки всички беззакония, ние ще победим! Полицията не мирясваше дори и на самия
ден на изборите. На изборния ден, сутринта, те арестуваха другаря Григор Димитров,
защото си позволил да даде бюлетина при поискване на един гласоподавател. Въпреки
нашето настояване да го освободят, държаха го през целия ден арестуван и го пуснаха
чак в 19:00ч. Арестуваха и един наш съчувственик по заповед на един офицер. През
целият ден полицията се заканваше да арестува всеки, който се осмели да агитира за
социалдемокрацията.
Въпреки всички беззакония, фалшификации и на незапомнен терор и арести,
Партията получи в околията 104 гласа, а в града – 28 гласа, широките социалисти в
околията и града – 10 гласа.
След националната катастрофа, нашата Партия застана начело на масите в нашия
край и пое остро борбата за наказване на виновниците за нея. Нашата Партия внесе
предложение в Народното събрание за съдене на виновниците за катастрофата, което
коренно се различаваше от това на правителството на Радославов. Партията искаше да се
подведе на първо място под най-строга отговорност цар Фердинанд и заедно с него и
всички правителства, включително правителството на Радославов, което продължи
между-съюзническата война и сключило Букурещския и Цариградския договор. Тази
акция бе проведена в нашия край при особен терор.
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Поради недостатъчния брой на депутатски места в парламента, което получи
правителството на Радославов – 95 от 245, а опозицията – 100 места, поради този
неуспех, правителството разпусна Народното събрание и през месец февруари 1914
година произведе нови избори, които се характеризираха с още по-свиреп и жесток
полицейски терор. Този полицейски терор в нашия край може да се сравни само с
годините на онуй тъмно и мрачно време на Стамболов. В нашият край ставаха множество
арести, не само в града, но и по селата на околията. Разтурваха се събрания, митинги, но
това

ни

най-малко

стресна

нашите

здраво

калени

в

борбата

другари.

Въпреки

незапомнения терор, нашата Партия не само загуби от своите гласове, но ги увеличи от
предишни избори.
Изострянето на взаимоотношенията между двете империалистически групировки за
ново разпределение на света, за сфери на влияние взе остър характер по време и след
Балканската война, намери своето разрешение с атентата, който бе извършен на
15./28/.06.1914 година в Сараево, където бе убит Австроунгарския престолонаследник
принц Франц Фердинанд от членове на сръбската националистическа организация „Черна
ръка“. Убийството на престолонаследника бе използвано от Австро-Унгария като повод за
унищожаване на Сърбия т. е. започване на Първата световна война.
Всички буржоазни партии без изключение у нас бяха за въвличането на нашата
страна във войната. Монархията и буржоазията се готвеха отново да хвърлят страната в
нова, още по-голяма катастрофа, да изтръгнат от редовете на работническата класа и
трудовия народ, нови по-големи жертви, нови по-тежки разорения. Нашата Партия извика
народа на решителна борба против политиката на българската буржоазия, която
превръщаше страната в оръдие на големите капиталистически държави. Нашата партийна
организация се отзова с особен революционен жар на призива на Партията, мобилизира
всички свои сили, разви усилена и невиждана до тогава агитация и пропаганда между
градското и селско население в околията. На свикваните публични, протестни събрания и
митинги, на които бяха издигани лозунги, призоваващи населението на открита и смела
борба против въвличането на страната в нова по-тежка и ужасна война, за мир и братство
между балканските народи, за Балканска Демократична Федеративна Република. На тези
публични събрания бе разобличаван империалистическия характер на войната, която
буржоазията и социалшовинистите се стремяха да я представят като отбранителна и
справедлива война. Нашата Партия характеризира тази война като империалистическа и
завоевателна, се обяви рязко против гласуването на военните кредити.
В края на месец октомври и началото на ноември, на 1914 година, нашата
партийна

организация

организира

многолюден

протестен

митинг

в

града

срещу

подготвящата се война, издигайки високо глас да се запази мира.
През месец февруари 1915 година, в София бе свикан грандиозен общобалкански митинг,
на които партийната организация бе изпратила повечето от своите членове, да присъстват
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на този огромен междубалкански митинг, на които говориха и другарите от Сърбия и
Румъния.
През месец май 1915 година, партийната организация свика

голямо публично

протестно събрание в града против покачването на цените на стоките от първа
необходимост, на който говори другаря Стефан Димитров Кръстев, а през месец август на
същата година бяха изпратени делегати на XXI конгрес на Партията.
Българският народ преживя вече една национална катастрофа през 1913 година.
Това не спря авантюризма и алчните апетити на монархическата клика за завладяване на
чужди територии и за втори път обрече и хвърли страната ни в нова национална
катастрофа, като тикна България в огъня на Първата световна империалистическа война,
която започна към края на 1915 година.
Въпреки борбата на Българската работническа социалдемократическа партия /т.с./,
на работническата класа, на трудещите се маси в страната, както и на трудещите се в
нашия край, нашата страна бе обречена за втори път в явна и още по-тежка национална
катастрофа. Нашата Партия бе единствената, която решително се обяви против войната и
остана вярна на интернационализма, издигна високо лозунга за мир и Балканска
Федеративна Република. На своя XXI конгрес, през месец август на 1915 година, Партията
гласува резолюция, в която разобличава империалистическия характер на войната и
отхвърли всяко участие на българския народ в нея.
Голяма част от членовете на партийната организация бяха мобилизирани и
изпратени на фронта. Голяма част от тях започнали да развиват още в началото
антивоенна дейност, оставяйки верни на решенията на Партията, верни на пролетарският
интернационализъм. Такива другари, колкото се сещам бяха другарите Стефан Димитров
Кръстев, Младен Гоцев, Генчо Димитров Кръстев и други. Повечето партийни другари
бяха мобилизирани в 25-ти пехотен полк, където болшинството от войниците бяха от
нашия край.
В началото на 1917 година, първата радостна вест, която облетя фронта бе
Великата Февруарска Революция в Русия. На фронта войнишките маси посрещнаха с
възторг и надежда на скорошния край на войната. Това най-вече пролича на Северния
фронт, където те са в непосредствена близост с революционизираните руски полкове.
Антивоенното движение сред българската армия се засили още повече. Най-важен момент
в него е побратимяването с руските войски.
След като води тежки боеве и стигна до гр. Хърсово, полкът бе върнат обратно
пеша към гр. Свищов. Първите наченки на негодувание се появиха още в гр. Разград,
между града и село Борисово, където се готвеше полка за десант през Дунава към
румънския фронт. Войниците, надушвайки това, негодуваха и открито заявиха на
офицерите, че няма да преминат Дунав - „Нема да минемо баруту“, както казваха те. Дали
са донесени тези протести и негодувания на войниците по-горе от страна на офицерите не
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се знае. Когато стигнаха в село Караман-кьой, Свищовско, привечер войниците се
разбунтуваха,

отказвайки

всякаква

послушност.

Подполковник

Цанов,

виждайки

войниците да играят хоро, се обръщайки се към тях ги нарече „говеда, защо играете
хоро?“. Възмутени от нелепите епитети и грубостта на подполковник Цанов, войниците
скочиха, въоръжиха се и нападнаха офицерите, нанасяйки им побой, това стана извън
селото, тук те избират свой войнишки комитет, който да донесе, че войниците не желаят
да преминават Дунав. На утрешният ден, сутринта строяват целия полк по дружини вън от
селото на различни места. През туй време пристига началникът на дивизията генерал
Неделков или Найденов с целия си щаб на коне. С пристигането си той поздрави
войниците с обичайния войнишки поздрав „Здравейте, войници“, но на поздрава никой не
отговори. На мълчанието на войниците, генералът отговори „Значи не искате да
отговаряте?“. След което генералът започна поотделно всяка една част да поздравява, на
който поздрав никой не отговори. Като не получи и този път никакъв отговор, генералът
се обърна към всички войници с думите „Щете, не щете ще минете Дунава“ и си замина
ведно с целия щаб. Вечерта се поднови с още по-голяма сила и острота бунта. На третия
ден сутринта строиха целия полк и го закараха близо до гр. Свищов – обаче вечерта
войниците отказаха за трети път отказаха да се подчинят на нареждането, на заповедта,
която идваше от щаба, разбунтуваха се, напускайки бивака, въоръжени се отправиха на
няколко километра от града. В същото време изпратиха връзка до Шести и Първи пехотен
полк да последват техния пример, но те отказаха. След отказа на Първи и Шести полк да
се присъединят, изпратиха една комисия до върха на височината да видят какво става на
Дунав. Другарят Гавраил Генов, командир на 4-та рота и фолтфебела Сима Муртенски от
Брезник и други съобщиха, че другите части минавали вече Дунав. През нощта 25-ти
пехотен полк бе обкръжен от германска артилерия и бе принуден с чужда сила да
премина Дунав.
След завръщането на 25-ти полк от румънския фронт, в гр. Русе бяха арестувани
около 30 войника, а след една година бяха съдени в гр. Скопие, от Скопски военен съд и
осъдени на смърт и разстреляни около гр. Битоля от кавалерийските части. Победата на
Великата октомврийска социалистическа революция създаде истински прелом в борбата
против участието на страната ни в империалистическата война. Разположението на
фронта, което бе започнало в следствие на тежкото продоволство във вътрешността на
страната, недоволството на трудещите се маси особено се засилиха под влиянието на
Великата октомврийска социалистическа революция. Недоволството на армията се
засилваше все повече и повече. За засилване на това недоволство може да се съди по
издаването на нелегални позиви, писма до войниците и лозунги.
Тук е мястото да изтъкнем, че за тези настроения във войската, безспорно найголяма роля изигра партийния орган „Работнически вестник“, нищо че той бе забранен на
фронта, бе един от най-четения и търсен вестник от войниците. Освен чрез вестника,
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тесняците /бел. ред. Членове на БРСДП /т.с./ на фронта развиваха агитационна дейност
чрез устна пропаганда, тъй също и с позиви и листовки.
Тази дейност взе особено широк размах след Октомврийска революция. Тази вест
обхвана изстрадалите сърца на войнишките маси, от този момент антивоенното движение
особено се засили и взе широк размер, изразявайки се в брожения, опити на бунтове,
както бе този на 25-ти пехотен полк. Причините за тези бунтове в общи линии се свежда
към непоносимото положение на фронта и в тила, работата на БРСДП /т.с./ и влиянието
на Великата октомврийска революция.
Положението на Радославовото правителство в началото на 1918 година стана
неудържимо.

В

страната

настъпи

невиждана

до

тогава

остра

стопанска

криза,

работническите маси и народните маси в тила, както и войниците на фронта се надигнаха
на открита борба против по нататъшното участие на страната ни в империалистическата
война. Правителството бе абсолютно безсилно да се справи с острата продоволствена
криза. Това тежко вътрешно положение и тежкото положение на фронта застави
Радославов да си подаде оставката на своето правителство и на 21 юни, 1918 година, бе
образувано

ново

правителство

в

състава,

на

което

влизаха

представители

на

Демократическата и Радикалната партия, начело с Александър Малинов и Стоян
Костурков. Идването на правителството на Малинов-Костурков ни най-малко не оправда
надеждите и доверието на народните маси, че то ще сключи незабавно мир. Вместо
прекратяване на войната и мир, правителството на Малинов взе остри мерки за
продължаването на войната.
След

демобилизацията

на

града

и

селата,

се

завърнаха

от

фронта

демобилизираните войници и офицери, чиито сърца бяха изпълнени с омраза и ненавист
към буржоазните и монархическите партии, преживели ужасите и страданията на
жестоката империалистическа война, връщайки се по своите родни места с ясното
съзнание и за тежкото положение, в което бе хвърлена нашата страна. Трудещите се
народни маси и работническата класа бяха особено революционно настроени. От фронтът
се завърнаха и наши партийни другари, както в града, тъй и в селата, които се включиха
незабавно

със

свойствения

за

тях

жар,

незабавно

да

възстановят

партийните

организации.
Към средата на месец октомври, ЦК на Партията отправи окръжно до членовете на
всички партийни организации и съмишленици и ги призова да застанат начело на
борбата, както умее това да направи тесняка. В окръжната се казваше „Събитията се
развиват така, че вашата военна демобилизация трябва незабавно да бъде последвана от
вашата партийна социалистическа мобилизация“. Това окръжно мобилизира действително
партийно и социалистически другарите от партийните организации в нашия край, както в
града, тъй и в селата. Ентусиазирани, напоени с гореща воля, сили, борбеност, с
неописуем революционен жар, те успяха в изключително кратък срок и партийната
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организация не само, че бе възстановена, но в нея влезна цяла армия от нови членове и
съмишленици,

тогава

бяха

приети

другарите

Стефан

Христов,

Власаки

Алексов,

Константин Гоцев, Стефан Николов, Асен Преметаров, Стоил Наков и много, много още в
града, както интелигентни, тъй и работници и селяни. Веднага се образуваха агитационни
групи и изпратиха се за възстановяване на селските партийни организации такива
другари като Стефан Христов, Власаки Алексов, Константин Гоцев, Генчо Димитров
заминаха за селата и бързо бяха възстановени партийните групи в селата Желюша,
Градине, Поганово, Славиня, Бряковци и други села, подпомогнати от демобилизираните
другари. Закипя небивал бурен партиен живот, засили се особено много пропагандата и
агитацията на социалистическите идеи. Много се говореше за Великата Социалистическа
Революция в Русия всред работническите и трудещи се маси. На всеки партиен член бе
дадена определена задача за провеждане всред работниците, селяните и интелигенцията.
Другарите застанаха здраво на определения партиен пост. Всичко се зае с титаничната
воля за работа.
Възстановена и нараснала партийна организация помещението, което тя имаше се
оказа много тясно и за тази цел се взеха дюкяните на Сокол Невлянски в центъра на
града.
На призива на Партията за предприемане на организирани акции за даване на
пълна политическа амнистия, както и за завръщането на войниците и офицерите от
пленените дивизии в родината. През месец октомври, нашата партийна организация
организира големи протестни събрания и внушителни митинги против глада, военното
положение, цензурата, за

политическа

амнистия

и завръщането

на войниците

и

офицерите от пленничество в родината си. Такъв внушителен митинг се свика в голямото
кафене „Солун“ в центъра на града, поради невъзможността да приеме митинга се
премести на улицата, където стана сблъскване с полицията. На митинга говориха
другарите Асен Преметаров, Константин Гоцев и Стоил Наков.
Като най-важни задачи, които бяха поставени пред партийната организация в
града и на партийните в селата от страна на Партията бе акцията за извоюване на пълна
политическа амнистия и завръщането на войниците и офицерите. Тази акция взе небивал
размер, както в града, тъй и в селата, където имаше разтурване на събрания, побоища и
арестуване на наши другари.
Тези протестни събрания и митинги, проведени при изключителни условия и жесток
терор в цялата страна, който не подмина и нашия край, доведоха до пълна победа и в
началото на месец януари на 1919 година, правителството обяви всеобща политическа
амнистия.
Партийната организация положила голям труд, не остави на вятъра, резултата бе
огромен, в нейните редове се наредиха не само работниците, голямата част от
интелигенцията, но също голяма част от пропадналите занаятчии и селяни, както и част
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от

чиновниците.

Другарите

се

отдадоха

на

неописуема

къртовска

работа,

както

политическа, тъй и организационна. Поради големия растеж помещението, което бе наела
към края на 1918 година се оказа много тясно и партийната организация бе принудена да
потърси по-просторно и тя нае най-голямата сграда в центъра на града, с голям салон 4
стаи на големия чорбаджия – Бързак. С вземането на това помещение се започна усилена
организационна работа. Образува се веднага оркестър, хор, младежка организация „Карл
Либхент“, театрална група, агитационни групи в помощ на селата. Устройваше се всяка
неделя литературно-музикална вечер, с някоя беседа, която имаше за цел повдигането на
класовото и социалистическо съзнание на работниците, на народната интелигенция, за
повишаване на нивото на тяхната революционна марксическа идеология, на техния
марксически светоглед. Вечеринките бяха винаги масово посещавани изключително от
работници. Дисциплината бе особено изразена, както и готовността на жертви от страна
на партийните другари бе особено подчертана, което се потвърждаваше от тяхната
готовност, когато ставаше въпрос кой да дежури през нощта в клуба.
1919 година особено се характеризира със своите протестни събрания:
- На 26 февруари, същата година, партийната организация свика голямо публично
събрание против цензурата, военното положение, против спирането на в-к „Работнически
вестник“, заклеймявайки подлото убийство на немските другари Роза Люксенбург и Карл
Либнехт от страна на немската реакция, против вандалщината на полицията, която
разтурва без всякакво основание събранията и митингите, устроени от нашата партийна
организация. Правителството на „левите“ ни поставя вън от законите.
- На 2 март, същата година, организацията в града свика голямо протестно публично
събрание против цензурата, дигане на военното положение и възстановяване на
конституционните свободи, протестирахме против изключителното положение, в което
„левичарското“ правителство иска да постави нашата Партия извън закона и с всички
сили протестираме и се противопоставяме на намерението и опитите на същото
правителство да унищожава Социалдемократическите профсъюзни организации, ще се
борим на живот и смърт против мракобесническия режим, което това правителство е на
път да създава в страната против борбите на работническата класа.
- от месец март, 1919 година, се образува при местната партийна организация кръжок или
курс наречен „Класово съзнание“ към клуба, където се изнасяха беседи относно
изучаването на научния марксизъм. Този курс редовно се посещаваше от другарите от
селските партийни групи. Те се провеждаха в сряда от 19:00 часа за другарите от града и
в неделя от 14:00 часа за другарите от селата.
- През месец април, 1919 година, се възобнови Учителската социалдемократическа
организация в гр. Цариброд, а на 6 април в 14:00 часа говори другаря Ламби Кандев в
салона на непълната гимназия. На туй учителско събрание се възобнови Учителската
социалдемократическа организация. Въпреки всички пречки на коменданта на града
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полковник Георгиев, командир на 25 пехотен полк, който не позволи в училищния салон
да се устрои събранието, последното се състоя в Работническия клуб, в присъствието на
стотина учители, граждани и работници, от които повечето от тях бяха учителки и
учители. Говори другаря Ламби Кандев, след добре аргументирана и ентусиазирана реч,
след което се конструира учителска организация, засега с 12 члена. На следния ден,
комендантът на града разреши на учителското дружество/учителския съвет да има
събрание в училищния салон, на което събрание присъстваха само 6 члена. Нашият
другар Н. поиска думата, за да опровергае лъжите на говорещия демократ Виденов, обаче
не му я дадоха, въпреки решението на присъстващите членове, когато на нашето
събрание не пожела да говори нито един, въпреки че им дадоха пълна свобода да
говорят. Бухалите бягат от светлината, Стоил Наков.
- Особено внушително, с небивал ентусиазъм бе отпразнувано на Първи май, 1919 година.
В града бе преустановена всякаква работа от страна на занаятчийските работници, бе
организиран многолюден и одушевлен митинг пред партийния дом, на който говори
другаря Руско Илиев. На митинга се подчерта ясно огромното значение, което има Първи
май за работническата класа, осъди се остро продажната политика на буржоазните и
монархическите партии и виновниците за националната катастрофа. За дълго време ще
остане в сърцата на работниците и гражданите отпразнуването на този Първи май. През
целия ден, оркестърът свири хора, а хора пееше революционни песни. Вечерта бе
устроена голяма литературно-музикална вечер. Посещението бе толкоз, че салона едва
можа да ги побере.
- На 24 май, същата година, Царибродската учителска социалдемократическа група бе
приготвила вечеринка и за тази цел на време със заявление поиска от училищното
настоятелство театралния салон в основното училище в село Годеч. Салонът не се отпусна
на групата по решението само на председателя. Б. Раденов /радикал/ без да се вземе
мнението на другите учители-настоятели. Запитан главният учител на кое „законно“
основание не ни се отпуска салона, той отговори „Салона не ви се отпуска, защото с
акцията, която вие предприемате всявате разединение в младежта и най-главното,
защото събраната сума вие няма да дадете на някоя обща селска работа, а ще я пратите
на в-к „Учителска искра“ или пък ще я преведете на някой друг тесняшки фонд при
Шарения мост /бел. ред. Шареният мост сега е Лъвов мост в гр. София/“. Главният учител,
стар съюзник, мислеше че с тоя свой драконовски акт ще накара младите учители
социалдемократи да наведат глава и както от преди, сумите от вечеринките да дадат за
„обща селска работа“. Той се лъже! Младите учители няма да преклонят глава и те гордо
и неуклонно ще вървят напред към слънцето на свободата и ще изкоренят по пътя си
всичко старо и рутинно. Интересно е, че и директорът на прогимназията „широк“
социалист и друг един „левичар“ от съюза поддържаха главния учител радикал. Впрочем
те и тук, и там на министерските кресла и рамо до рамо с контрареволюционерите.
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То се знае, че нашата организация се различава извънредно много от Българския
учителски съюз по своя дух, състав и по начин на вербуване на членове. В
контрареволюционната
контрареволюционно,

учителска

организация,

буржоазно-монархическо

която
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крепи
„левите“

днешното
наречено

Български Учителски Съюз, се записват членове чрез морален терор и насилие,
упражнявано не само от главния и пунктовия учител, но и от инспектори, които
фигурират само на списък, без да знаят че са такива на съюза, без някога да са
присъствали на заседания на дружеството. Обаче записването в нашата организация
става при пълно съзнание на учителя и при тяхното схващане на ония задачи, които им
престоят като членове на една бойна революционна професионална организация.
- На 25 май, 1919 година, групата на село Чорлу, Царибродска околия, протестират найенергично против властващите, вбесени от правдивото слово на нашата партийна
организация, усилено преследвани и разкарват наши членове с единствената цел да ги
сломят и отклонят от учението на революционния марксизъм – НАПРАЗНО! Господа от
властта, протестираме като изпращаме протестна резолюция но Министерството на
вътрешните работи и до Министерството на просветата от групата, другаря Ранчев.
Революционната криза, която бе обхванала европейските страни не остава на
страна и нашата страна. След претърпялата национална катастрофа, резултат на
престъпната империалистическа политика на буржоазните партии, доведе широките
народни маси до просешка тояга, работническата класа бе подложена на жестока и
варварска експлоатация, скъпотията взимаше все по-широки размери, полицейския терор
нямаше граници и вилнееше във всичките му форми. Всичко това повдигаше силно
революционния дух на нашия край, изразена в голяма любов и симпатия към нашата
Партия. Тази любов към нашата Партия взе връх през първата половина на 1919 година,
когато се получи окръжното за обсъждане на програмна декларация и избиране на
делегати за XXII конгрес на Партията. През туй време партийните организации в града и
селата развиваха небивала усилена работа т. е., агитация всред работниците, бедните
занаятчии, народната интелигенция, чиновничеството и селяните за приемане на нови
членове. Тази акция се увенча с неочакван успех, бяха приети още нови членове в
нашата Партия. С новоприетите членове, партийната организация наброяваше над 60,
като се има предвид големия терор, като се вършеше и моралния натиск над
работническата класа в града и селата.
За XXII конгрес на партията, който се състоя на 25-26-27 май на 1919 година, за
делегати на конгреса бяха избрани другарите Младен Гоцев и Асен Преметаров и двамата
от Цариброд. Програмната декларация, както и избора на двамата делегати бе прието с
абсолютно болшинство.
След завършването на партийният конгрес, другарите

Младен Гоцев и Асен

Преметаров изнесоха доклад за работата и решенията, взети на конгреса. Докладът бе
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приет с абсолютно болшинство, но понеже на конгреса бе взето решение за съчетаване на
легалната и нелегалната работа, то другарите Асен Прематаров, Кирил Кириджиев
подадоха декларация, че се отказват от членство в Партията, което беше прието с
абсолютно болшинство. След кратко време Асен Прематаров намери своето място като
премина на страната на широките социалисти.
- Не спирайки се пред нищо полицейският терор от ден на ден се засилваше и на 13 юни,
1919 година, достигна своя връх и безобразие. Околийският началник в Цариброд, г-н
Давидков, с рапорт № 4071 от 13.06.1919 год., донася на Министър на дедеткивите
Пастухов „за политическо събрание“ в село Годеч, Царибродска околия, свикано от
комунистическата партийна група на 8 юни, 15:00, на което говорил учителя Руско Илиев
като подтикнал слушателите към „Република“ и нещо повече, понеже учителя „поканил
към Република“, а общоделците са повикани със силата на полицията да запазват
монархизма, изпраща рапорт на околийския началник в Министерството на просветата „на
разпореждане“. Подписът е подписан от главния секретар А. Господинов, „широк
социалист“, първоначален учител, голям „борец“ в учителския съюз, на който много пъти
делегат и е ревал за политическите права и свобода на учителството.
Мушеновата и Пастуховата полиция имат една и съща задача -да възпират тесните
социалисти и да искат наказанието им за проявената от тях дейност. Полицията вилнееше
безотговорна навсякъде из околията.
- В село Годеч, на 25 юли, комунистическата група силно протестира против устроената
шайка

против

тесняците,

отиващи

като

делегати

и

посетители

на

околийската

конференция. „Обуздайте вилнеенията на полицията и освободете задържаните другари“,
от групата, Ал. Димитров.
- През месец юли на 1919 година, местната партийна организация в града отправи апел
към всички другари в околията да помогнат на организацията, която ще издава брошура
за „красиви дела“ на патриотите от Цариброд и околията, за да лъснат в истинския си вид
пред избирателите. Умоляват се другарите от околията, които разполагат с факти да
съобщят това на адрес Ст. Наков, Царибродски местен комитет.
Партийната организация, позовавайки се на окръжното от Партията, за започване
на акция против глада, против ежедневното покачване на цените, против невижданата
скъпотия и против кървавата политика на буржоазните партии.
- Въпреки всички взети мерки от страна на полицейските власти, на 27 юли в града се
проведе мощно протестно събрание в клуба на партийния дом. Това красноречиво
потвърждаваше голямото влияние, което извоюва в борбата нашата Партия, както в
града, тъй и в селата. Това влияние на нашата Партия, получи, придоби своето
материално съдържание при провеждането на парламентарните избори на 17 август, 1919
година.

Партийната

организация
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изпращайки ги из околията, където се проведоха големи протестни публични събрание.
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- На помощ на градската партийна организация, на 3 август бе изпратен любимия на
околията, другаря Найден Киров, един от основателите на същата партийна организация
още от 1900-та година. С пристигането му партийната организация свика голямо публично
събрание в читалищния салон, който се проведе същия ден, невиждан до тогава в града
ентусиазиран многолюден митинг. Темата, по която говори другаря Найден Киров бе „Те и
Ние – акцията на 27 юли и обединената буржоазия“, ужилена от съкрушителната
комунистическа реч, както умее да говори другаря Найден Киров, издигайки програмата
на

нашата

Партия,

той

осъди

и

прикова

на

позорния

стълб

продажната

и

империалистическа политика, водена от буржоазните и монархически партии, хвърляйки
страната в две тежки национални катастрофи, хвърляйки работническата класа и
широките трудещи се маси в тежка икономическа криза, скъпотия и безработица. На
митинга се гласува протестна резолюция, в която се искаше най-строго наказание на
виновниците на войната – Да бъдат предадени на народен съд, както и конфискация на
незаконно забогателите през време на войната. Резолюцията бе приета с бурни
ръкопляскания. За влиянието на нашата Партия красноречиво говори небивалото
посещение не само на работници, но и местната буржоазия бе дошла да чуе от голямата
трибуна истината по положението в страната и вън от нея, за нейната правилна външна и
вътрешна политика. Този митинг ще остане завинаги запечатан в душите и сърцата на
работниците. На митинга присъстваха над 600 работници и граждани. Този митинг озлоби
до неимоверност местната полиция и офицерство с репресивните мерки, които тя бе заела
още на 27 юли. По този случай, ето какво пише в-к „Работнически вестник“ от 12 август,
брой 30 от 1919 година „На 27 юли, през целия ден, офицерски патрули се движеха из
града. Целият 25 пехотен полк, цялата полиция и пограничната стража, подсилена с
доброволци от „бялата гвардия“ образувана под шефството на радикала Стефан Димитров
с прякор „гуската“, адвокат по професия, се движеха из града. Не ни се разреши
публично събрание, нито на открито, нито на закрито. Полицай имаше зад всеки наш
член. На 26 юли, следобед, влака идващ от София бе спрян от военни части и полицаи и
обискиран основно, защото „Някой тесняк ще да дойде с 200 души болшевики от село
Годеч и да окаже помощ на царибродските такива да направят революция“. През деня,
както и през нощта цялата тази мобилизация на черната реакция накара големите тузове
да спят по таваните, очаквайки да настъпи революцията на тесните социалисти. Жалки
страхливци, съвестта им е достатъчно гузна, за да знаят, че ще им се иска сметка за
всичко.
- На 9 август на 1919 година, ето какво пише в-к „Работнически вестник“, брой 30 под
наслов „Злодейските замисли на властниците - На 9 август, същата година, властниците
показаха своите злодейски замисли, в града те извършиха до тогава небивало злодеяние,
извършиха обиск в 40-50 къщи на тесни социалисти без никакво законово основание, под
претекст че търсят оръжие. Разбира се никакво оръжие не е намерено, защото не е
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имало. Развилнялата се полицейска шайка на Кръсто Пастухов, масовите арести и обиски
преди изборите преследва престъпната цел – да събере предизборната агитационна
литература на нашата Партия, да сплаши и тероризира избирателите, да спъне пълното
разгръщане на нашата агитация в изборите и по този начин да осуети сплотяването на
хиляди избиратели под нашето знаме на 17 август. Тази престъпна замисъл на
властващите широка социалистическа шайка трябва на всяка цена да бъде осуетена и
непременно осуетена. Нашите другари и избиратели трябва да вземат всички мерки, за да
запазят агитационната литература и бюлетините, да отблъснат подлите, мръсните и
престъпните замисли на развратената властваща шайка“.
Да се опише жестокият полицейски терор на Пастухов в нашата околия, който не е
имало досега подобен като този терор, който може да се сравни само със Стамболовия
режим преди десетки години,но нека знае, че каквито и гласове да събере широкополицейската котерия в изборите, те ще бъдат спечелени по два начина:
1. Първо с насилието на властта, какъвто се упражнява в нашата околия.
2. С измама на несъзнателните държавни служещи и службогонци.
Но голямата и главна надежда на „левичарското“ правителство е в организирания
от него повсеместен терор в изборите.
При небивал терор на 17 август партийната организация в града получи над 125
гласа подадени за нашата Партия. Тесняците биха всички реакционни партии, а в
околията над 1500 гласа. Не напразно големият народняк Емануил Начев, чиято крепост
бе нашата околия се изрази „Голобрадите ме биха“. През време на изборната борба,
нашата Партия издигна високо протест против клаузите на империалистическия Ньойски
договор, който носеше непоносими тежести на нашия трудов народ, не само в
икономическо отношение, но той имаше и заробващ характер с чисто българско
население, какъвто бе и нашия край – Царибродска, Босилеградска околии и няколко
села от Видинска околия. Буржоазните партии бяха дали предварително своето съгласие
на съглашенските сили, знаейки че всички тежести и последици от войната ще паднат
изключително върху плещите на работническата класа и трудещите се маси, а нашия край
ще хвърли под чуждо иго, отнемайки му националната свобода и националната
независимост.
Терорът не спираше и след изборите върху наши другари и другарки. Нека вземем
случая с другарката Кр. Попова, която бе подала заявление през месец септември на 1919
година, да бъде назначена за учителка в града. Заявлението бе поверено на адвокатарадикал Стефан Димитров, белогвардейски полкови командир срещу царибродските
комунисти на 27 юли. Един ден, милостта му запитва другарката Кр. Попова „Вие още ли
сте комунистка?“. Получил утвърдителен отговор. Радикалът-деребей тогава казва
многозначително „Хъм, за това ние държим сметка!“. Заявлението на другарката Кр.
Попова се отхвърля и тя не се назначава за учителка в града, защото имала дързостта да
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бъде откровена като всеки комунист да каже, че е комунистка. Отмъщението и
преследването на учителите-комунисти – ето най-големия стимул на Радикалната
/Партия/ политика при нареждането на учителския персонал.
- Цариброд, 26 септември, 1919 година, в-к „Работнически вестник“, брой 68 пише „ На 26
септември, същата година, партийната организация устрои голям протестен митинг по
участта на Цариброд и околията, но подпоручик Банев за свръзка разтури митинга,
искаме да бъде най-строго наказан. Протестираме високо против насилническия Ньойски
договор, който разпокъсва българския народ и го хвърля в истинско политическо и
национално робство. Заявяваме, че този мир, който носи в себе си зародиша на нови
войни и конфликти е дело на съглашенския империализъм. За него, обаче, пред
трудещите се маси в България носят отговорност всички буржоазни и дребнобуржоазни
партии – германофилски и русофилски, които под булото на националното обединение,
безумно хвърлиха народа в най-престъпните кървави авантюри през 1912,1913 и 1915
година. Протестираме най-енергично против отнемането на правото на самоопределяне
на населението в Тракия, Струмица, Царибродско, Босилеградско и Кулско от страна на
Парижката конференция и следствие, на което тия сплашени за своето бъдеще население
напускат домашните си огнища и бягат в България, на неописуемите бедствия на
милионите бежанци, които от 1912 година насам войните масово гонят от родните кътове
на Балканите, за което са виновни само господстващите класи и династиите на
българските държави, които движени от егоистични интереси за завладяване на чужди
територии, за хегемония и грабеж превърнаха целите Балкани в развалини и пепелища
Балканските народи ще се отърват завинаги от кошмара на войните, ще придобият
политическата и икономическата независимост и ще осъществят националното си
обединение, само когато трудещите се маси в Европа и Балканите катурнат от власт
господстващия днес капитализъм и империализъм и основат Европейската и Балканска
Федеративна Съветска Република“.
Единствена нашата Партия взе отрицателно становище и се противопостави на този
заробващ договор и повдига остра и жестока борба. Нашата Партия посочваше, че
единствената правилна външна политика, чрез която може да се даде отпор на
империалистите е политиката на дружба със съветска Русия.
Тази борба взе особено остър и жесток характер в нашия край. За тази цел, нашата
партийна организация мобилизира целия свой агитационен апарат, разпращайки го по
селата, където се започна свикване на протестни публични събрания из цялата околия.
На тези протестни събрания се гласуваха протестни резолюции и изпращаха до Народното
събрание, до правителството и до съглашенската комисия.
Целият месец септември на 1919 година, бе месец на протести и митинги против
клаузите на империалистическия Ньойски договор.
През

месец

Октомври,

същата

година,

Александър

Стамболийски

състави
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правителство,

включително

народняшката

и

прогресивно-либералната

партия.
- На 11 ноември, същата година, партийната организация свика публично събрание по
случай отпразнуването на Великата Октомврийска Социалистическа Революция, което бе
посетено от ентусиазирани работници, пожелавайки успех на руските работници.
- На 16 ноември, същата година, се свика околийска конференция, с делегат от Окръжния
комитет, другаря В. Пандов. Дневният ред на конференцията бе:
1. Изборите за общински и окръжни съвети.
2. Посочване лица за окръжната кандидатска листа.
3. Разни организационни въпроси.
Работнически вестник от 25 септември, 1919 година, брой 67, пише от Цариброд,
че в гр. Пирот, братските сръбски комунисти устроили голям протестен митинг, който при
стечение

на

много

хора

от

селата,

енергично

и

гръмко

протестирали

против

завоевателния национализъм на сръбската буржоазия, изразен в Ньойския договор за мир
с България.
Правителството на Александър Стамболийски зае враждебно отношение към тази
борба на нашата Партия, която взе връх при организирането на 29 ноември, 1919 година,
небивало дотогава многолюдна демонстрация против Ньойския договор в цялата страна,
но в нашия край протестите не спираха нито ден. Така в градът бе свикан грандиозен
протестен митинг, но развилнялата се полиция нападна митинга и го разтури, което
доведе и до сбиване с нея и арести на наши другари.
На 27 декември, 1919, се обяви обща стачка на транспортните и телеграфопощенските работници в цялата страна. Партийната организация в града и в селата
мобилизира своите партийни членове да се явят в подкрепа на стачкуващите – събирайки
помощи, парични средства, криейки стачници, търсени от разбеснялата се полиция,
такива бяха укрити другарите Стефан Димитров Кръстев, Тодор Пецев и още други по
селата. Семействата на стачниците бяха изхвърлени всред тежката зима от заеманите от
тях жилища, от нашия край бе изхвърлен другаря Христо Гоцев Мадов от гара Надежда.
Партийната

организация

Правителството

се

насочи

постара
своите

да

ги

удари

настани

по

изключително

домовете

на

другари.

срещу

нашата

Партия.

Правителството се опита да устрои редица атентати по железопътната линия и мостовете,
за да добие възможност да нанесе съкрушителен удар срещу Партията. Такъв атентат бе
направен недалеч от гара Цариброд бе хвърлен един локомотив, преставайки го за дело
на стачниците. Това даде повод на царибродската полиция да арестува наши другари.
Стачката завърши с поражение. От нашият град не бяха приети на работа следните
другари – Стефан Димитров Кръстев; Христо Гоцев Мадов, чиновник на гара София;
Тодор Пецев, спирач и много други.
Революционната криза в страната след поражението на транспортната стачка все
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още не бе превъзмогната. Стопанското положение си оставаше още повече натегнато и
тежко.

Парламентарните

избори

през

месец

януари

не

даде

болшинство

на

правителството в тези избори. В нашата околия се получиха следните гласове: земеделци
– 1682; прогресисти – 761; демократи – 785; широки социалисти – 150; комунисти – 586;
стамболовисти – 1089. Кандидатите за народни представители за софийски окръг от
страна на нашата Партия бяха излъчени другарите Борис Джуров от село Славиня,
Царибродска околия и Христо Пенчев от село Чорлу, Царибродско. На 29 март, 1920
година, четем във в-к „Работнически вестник“, бр. 212 за резултата на изборите за
народни представители: „Червеният Цариброд Ви изпраща 174 гласа. Първи сме в града.
Да живее комунизмът. Село Годеч – 182 гласа“.
Земеделското правителство след като не получи абсолютно болшинство разтури на
20 февруари 1920 година парламента, с цел да произведе нови избори от които да излезе
победител. За тази цел то прокара Закон за задължителното гласуване, тласкано от
мисълта да нанесе удар на Българската комунистическа партия /т.с./. На 28 март 1920
година бяха насрочени изборите.
Нашата партийна организация ведно с партийните групи в селата мобилизира
всички свои членове, съчувственици и съмишленици и започна усилена, смела и
организирана пропаганда и агитация във всички села на околията. Нашите предизборни
събрания много често биваха забранявани и разтурвани от полицейските власти, начело
на които стоеше широкия социалист Кръсто Пастухов. В тази изборна кампания /борба/ се
отличиха със своя организационен подход другарите Стефан Христов, Константин Гоцев,
Власаки Алексов, Генчо Димитров в селата. Често се стигаше до арести, до сбивания
последвани с ареста – бяха арестувани другарите Стефан Димитров Кръстев, Иван
Григоров /Грца/, Константин Гоцев и много другари в града и селата Желюша, Поганово,
Градине, Славиня и други. Въпреки небивалия жесток и свиреп полицейски терор в нашия
край, нашата Партия излезе на второ място след Земеделския Съюз, докато Широките
социалисти, въпреки че бяха на власт и Министерството на вътрешните работи бе в техни
ръце получиха най-малко гласове, което стана за присмех в града и селата, посочвайки ги
с пръст, казвайки „ето един широканец“.
Като направим едно сравнение на подадените гласове за народни представители,
получени през месец януари същата година с изборите след разтурването и насрочените
за 28 март същата година, ясно се вижда увеличението на гласовете, подадени за нашата
Партия. Ще приведем за пример само в няколко села:
с. Връбница – комунисти – 74/ на 25. I.63/; земеделци – 51 /на 25.I.76/; демократи – 43;
народняци – 32; с. Чорлу ком – комунисти – 61 /увеличени с 31 гласа/; с. Неделище –
комунисти – 45 /на 25.I.39/; с. Невля – комунисти – 36 /на 25.I.30/; с. Драгоман –
комунисти – 8 /на 25.I.4/; идруги села.
Цариброд на 11 май, 1920 година, в-к „Работнически вестник“ в брой 242 ето какво
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пише на кратко за Първомайската манифестация, която се превърна в небивал протестен
митинг по повод Ньоския договор: „Мирът... ни откъсва от родината. Погромническата
буржоазия пет пари не дава за тежката участ, която сама ни подготви. Само победното
шествие на революцията ще ни спаси! Майската манифестация и протестен митинг пращат
братски поздрав на българския и сръбския революционен пролетариат. Да живее
Българската Съветска Социалистическа Република!“. Митингът към края бе разтурен от
полицията, придружен с арести на организацията. Като присъстващ на този митинг,
изнесеното в Работнически вестник е предадено в резюме. Стълкновенията с полицията
продължиха почти през целия ден.
В Цариброд нашата партийна организация свика голям протестен митинг по повод
арестуването на другарите Георги Димитров и Васил Коларов от румънските власти,
тръгнали като делегати на 19 юли 1920 година за 2-рия конгрес на 3-тия Комунистически
Интернационал. На своите любими избиратели изпращаме най-горещ привет от цялата
околия. Протестна резолюция е изпратена до чокойското правителство на Румъния и
искаме незабавното им освобождаване от митинга.
На 19 юли 1920 година в Цариброд младежката комунистическа организация „Карл
Либкнех“ най-бурно и енергично протестира против спирането на вестниците „Младежка
правда“ и „Другарче“ и искаме незабавно да ни се върнат. Напразно, буржоазни
властници! Вие не ще отнемете комунистическата светлина, която излъчва Българската
комунистическа партия, изпращаме протестна резолюция от младежкото комунистическо
дружество „Карл Либкнех“.
На 2-рият конгрес на Партията, който се състоя от 31 май до 2 юни 1920 година в
София, нашата партийна организация изпрати двама делегати. След свършването на
конгреса другарите поднесоха доклад пред организацията за протичането на конгреса и
взетите решения.
На 28 август, 1920 година, царибродската комунистическа младежка организация
организирана

в

дружество

„Карл

Либкнех“

най-енергично

протестира

против

постановлението на Министерски съвет за увеличение на университетските такси, като
настояват за отменянето на въпросното министерско постановление. Да се монополизира
образованието от една шепа имотници, да се посегне грубо върху усилията и бъдещето на
грамадната част студенти, които учат борейки се с мизерията – ето последния скандал,
който готви да узакони „народновластническото правителство на дружбашките бухали“.
На 6 септември, 1920 година, партийната организация свика грандиозен митинг в
защита

на

Съветския

Съюз,

против

цензурата,

против

конституционното

военно

положение. Енергично се присъединяваме към акцията на международния пролетариат в
защита на съветска Русия.
На 25 септември, 1920 година, партийната организация най-енергично протестира
против арестуването на другарката Люба Иовошева Димитрова от сръбските власти.
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На

6

ноември,

1920

година,

западните

покрайнини:

Царибродска

околия,

Босилеградска с голяма част от околиите им и няколко села от видинския край бяха
окупирани от Сърбо-Хърватско-Словенската власт. Още преди да настъпи окупацията,
населението от околията, както в града бе обхванато от особено тежко настроение и
неизвестност за своята съдба, обхванат от паника какво ще стане утре с тях. Нашата
партийна организация, както и партийните групи по селата, под ръководството на
Партията, свикваше масови протестни събрания и митинги, на които обясняваше
продажната и престъпна империалистическа политика на буржоазните и монархически
партии, както и социал-предателската политика на широките социалисти. На тези
протестни събрания и митинги се гласуваха протестни резолюции до Парламента и до
Съглашенската комисия. Няколко дни преди окупацията нашата партийна организация
организира в града ведно с селските партийни организации свика небивал до сега
многолюден тоест многохиляден протестен околийски митинг в град Цариброд, на който
говори другаря Васил Мулетаров, член на ЦК на Българската комунистическа партия
/т.с./. В своята пламенна, правдива и аргументирана реч другарят Мулетаров очерта
предателската

и

престъпна

политика

на

буржоазните

и

монархически

партии,

приковавайки ги на позорния стълб, които са за защита на своите егоистични и
империалистически интереси не се спират и пред най-голямото и гнусно предателство и
жертви, каквито са отстъпването на чисти български краища – Западните покрайнини,
какъвто е един от тях е и нашия край. Другарят Мулетаров посочи, че единствената
правилна външна политика, чрез която може да се даде отпор на империалистите е
политика

на

дружба

със

съветска

Русия.

„На

Вас

–

другари

е

известно,

че

Комунистическата партия организира още преди подписването на империалистическия
Ньойски мирен договор борба на работническата класа и народните маси против
насилническия диктат и противонародната политика на буржоазните и монархически
партии.

Коалиционното

правителство

на

Александър

Стамболийски

хвърли

срещу

организираната на 29 ноември, 1919 година демонстрация кавалерийски и полицейски
части. В завързалото се сражение бяха убити 4 души и ранени 30.“ На митингът се
гласува

с

абсолютно

болшинство

протестна

резолюция,

която

бе

изпратена

до

правителството, до Народното събрание и до Комисията на съглашенските сили.
След свършването на митинга многолюдната маса тръгна на демонстрация из
главната улица, но бе спряна от полицията, готвейки се да пролее кръв. След
приключването на митинга другаря Мулетаров ведно с партийното бюро взе решение
другарите Стефан Димитров Кръстев, Стефан Христов Апостолов, Константин Гоцев Мадов
и Младен Гоцев Мадов по възможност да не се евакуират, а да останат в града за
изграждането на връзка, през която ще става връзката между двете братски партии –
Българска Комунистическа Партия и Югославската комунистическа партия.
Непосредствено

след

окупацията

другарите

Стефан

Христов

Апостолов

и

www.staricaribrod.com
Константин Гоцев Мадов заминаха за град Пирот, където се срещнаха с другарите Васа
Кръстич и Павел Кръстич – партийни другари от Пиротската партийна организация.
Ето какво пише братския орган на Югославската комунистическа партия, „Радничке
новине“ от 9 ноември от името на целия югославски трудещ се народ със следния протест,
хайдушки подвиг на югославската буржоазно-монархическа клика, която на 6 ноември,
тази година, пристъпи към окупация на Цариброд, Босилеград и други места, препечатано
във в-к „Работнически вестник“, от 15 ноември, 1920 година, брой 109, със заглавие
„Югославският империализъм“ - „В събота на 6 ноември, т.г., югославските войски
окупираха Цариброд и Босилеград. Още един трагичен ден в между-особените отношения
между нашите народи. Нашите властници, които опропастиха тоя народ с войните,
приготовляват

почвата

за

нови

войни.

Нима

е

малко

дето

в

продължение

на

седемгодишните войни изгина цветът на нашия трудещ се народ, дето стотици хиляди
останаха инвалиди и сираци, дето страната се разори и опропасти! Те сеят семето на нови
раздори и злодейски приготовления на нови касапници за балканските народи.
Кое дава правото на югославските властници да окупират чужди краища? Мигър те
мислят, че ще се намери някой, който да повярва на техните глупави аргументи за
сигурността на границата? Нима границата се осигурява със завоюването територията на
един народ, който се хвърля наново в лагера на неприятелите? Нима окупацията на една
част от Албания, по същите заявления, не предизвика за кратко време кървави
стълкновения, които струваха живота на стотици наши войници??
Югославските властници лъжат в своите известия как там народа ги очаквал с
отворени обятия. Дали тоя народ се изказа чрез плебисцит за Югославия? С какво право
тогава нашата буржоазия напада италианския империализъм?
Ние протестираме против завоевателната политика на нашата буржоазия! Нека
запомнят нашите властници, че нашия трудещ се народ няма повече да измира за техния
кеф и интереси. Ако трябва още веднъж нашия народ да се отзове на нашата буржоазия
против някой неприятел, той ще знае де да го намери. Ала това не ще бъдат трудещите се
народи, нито на България, нито на Албания, нито на другите страни.
Опитите на българската предателска буржоазия, продажната виновница за новото
разбойническо дело на югославската буржоазно-монархическа клика да раздуха отново
националистическите страсти и омрази ще опрат на камък. Изтерзаните и окървавени
народи на Балканите знаят, че техния единствен враг са балканските разбойнически
буржоазии и техния единствен приятел – балканските комунистически партии, трудещите
се и бедни селяни и работниците от Царибродско и Босилеградско имат вече протегнатата
братска десница на своите югославски братя, с които те ще продължат своята
освободителна борба за събарянето на капитализма, източник на всички видове робства и
за

тържеството

на

комунизма.

Федеративна Съветска Република“.

За

тържеството

на

Балканската

Социалистическа
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Няколко дни преди самата окупацията на нашия Цариброд и околията, която стана
на 6 ноември, 1920 година, по-големия брой от партийните другари се евакуираха в
София и вътрешността на страната ни. От останалите ще изброя следните другари:
Стефан Димитров Кръстев, Стефан Христов Апостолов, Константин Гоцев Мадов, Зора
Панов, Младен Гоцев Мадов, Георги „Гърца“, Владо Ковача и др., а от младежката
организация: Траяна Връдловска /бел. ред., по съпруг Ненова/, Мария Христова
Апостолова, Васил Евстатиев, Никола Грънчаров, Младен Попспасов и др.
След окупацията царибродската реакция, набрала достатъчно злоба в лицето на
местните чорбаджии Гиго Тончев, Барзак, Такунците веднага си предложиха услугите на
новодошлата власт, като от тях Гиго Тончев бе назначен за кмет на града и се нахвърлиха
на останалите наши другари, започнаха да доносничат, с туй доказаха на дело, че за тях
няма родина и представиха списък на по-отявлените комунисти на полицията.
В туй време Кралство на Сърби, Хървати и Словенци се намираше в различно
икономическо развитие, както и в земеделското стопанство в различните области на
Кралството, като най-развита се смяташе Словения, след нея Хърватско и най-слабо
развита бе Сърбия, както в промишлено, тъй и в селското стопанство. В Словения и
Хърватско имаха едро селско стопанство, което принадлежеше на едри земевладелци и
помещици, оставена от Австро-Унгария.
Главна роля в този период в управлението и в политическия живот играеше
сръбската буржоазия, като ужасно малтретираше останалите националности, които
влизаха в това обединено кралство.
Нашият край в икономическо отношение бе слабо развит, предимно в дребното
занаятчийство, както и в дребното селско разпокъсано стопанство.
На 28 ноември, 1920 година, доколкото се сещам се проведоха избори за
учредително събрание, на които ЮКП получи 59 народни представители. В нашия край –
в града и околията поради скорошната окупация, а местните чорбаджии, както в града,
тъй и в околията използваха да се приспособят към новата власт, започнаха да заплашват
населението, както и наши другари със затвор и интерниране, които ще гласуват за
опозицията, а не за властта. Въпреки заплахите населението, както в града, тъй и в
околията не взеха особено участие в изборите, нямайки време да се определят в
новосъздадената ситуация.
На събранието, което бе устроено от опозиционната Демократическа партия преди
изборите, в един от салоните на кафенето на Гаца Калотски, представителя от Пирот д-р
Стефич и адвоката Николич, особено д-р Стефич в своята демагогия отиваше до абсурд,
за да спечели гласовете на гражданите, обещаваше че с идването на власт от страна на
Демократическата партия, на която бе представител, то тя ще гласува в Парламента да се
отстъпят тези краища на България. На тази безскрупулна лъжа отговори нашия другар
Константин Гоцев Мадов, изобличавайки го в тази гнусна демагогия, обръщайки се към
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гражданите, че това е една примамка, уловка за хващане на повечето недостатъчно
осведомени и наивни хорица за набиране на повече гласове в предстоящите избори. За
тази му реч, той бе свален от масата с бой и изхвърлен от салона, а вътре в самия салон
стана бой между наши другари и демократите, които бяха дошли от гр. Пирот и местните
демократи, което доведе до разтуряне на събранието.
Годините 1920 и 1921 могат да се характеризират с небивал полицейски терор,
Министърът на Вътрешните Работи Драшкович прокара драконовски мерки с единствената
цел да спре надигналия се протест от страна на работническите маси начело с ЮКП и
широките маси за премахването на прокарания закон „Обзнана“. Като последици от
масовите

протести,

митинги

и

демонстрации

в

цялото

кралство,

незабавно

бяха

арестувани видни комунистически дейци като Филипович и Чопич и десетки хиляди
работници в цялата страна, а в нашия град бяха арестувани другарите Стефан Димитров
Кръстев, Гърца и Константин Гоцев Мадов.
През туй време ЮКП не бе подготвена да поеме такава тежка борба, както
организационно, тъй и политически мимо големия брой народни представители. Това бе
използвано от черната сръбска реакция, която хвърли цялата полиция и доброволци,
които се нахвърлиха върху работническата класа и особено върху ЮКП – забрани тяхната
преса, закриха всичките им клубове в цялата страна, замря и професионалния живот и
всяка тяхна дейност.
През туй време, каналът който бе създаден работеше непрекъснато. Към средата на
1921 година се получи едно съобщение, че една група съветски другари арестувани в
Югославия ще бъдат препратени към България. Тогаз другарите Стефан Христов
Апостолов и Константин Гоцев Мадов се опитаха да се прехвърлят през границата, но
след като не можаха да успеят влязоха във връзка с машиниста Алексиев на българския
влак, но тук бяха забелязани и арестувани.
През месец юли, колкото се сещам на 1921 година бе убит от терористи инициатора
на драконовския закон „Обзана“ Милорад Драшкович. В Народното събрание от името на
ЮКП разобличи опита на черната сръбска реакция, която бе на власт да хвърли всичко
върху ЮКП като прибегна към масови арести на комунисти. Тогаз в Народното събрание
се гласува най-драконовския закон „закон за защита на държавата“. След гласуването на
закона започна небивала хайка против ЮКП, придружена с масови арести на комунисти
из цялата страна на кралството. Само в Белград бяха арестувани над 2000 другари,
особено подпомогнати от десните социалисти, завземайки техните клубове, печатници и
други помещения. Арестуваха над 10 народни представители от ЮКП, начело с Филип
Филипович, Владимир Чопич и други. С арестуването на десетки хиляди комунисти из
цялата страна на кралството, партията трябваше да се приспособи към новите извънредно
тежки условия, след като бе обявена „вън закона“. След обявяването на партията „вън от
закона“, тя трябваше да премине в нелегалност. Вътре в нея се създадоха тежки
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фракционни борби; ред течения леви, десни; дори анархистични. Тези фракционни борби
особено ослабиха Партията, които засегнаха много области в страната и особено Черна
гора и Македония.
Тези борби се отразиха и в нашия край, като известни другари преминаха в
редовете на Радикалната партия, а други в Демократическата, но здравото ядро остана
като Стефан Димитров Кръстев, Константин Гоцев Мадов, Стефан Христов Апостолов,
Гърца, които продължиха по-нататък партийната работа и работата по канала.
Към средата или края на 1922 година, добре не се сещам, другарите-членове на ЦК
на нелегалната ЮКП Моше Пияде, Душан Цекич и Живота Милойкович, които трябваше да
заминат като делегати на ЮКП за 2-рия конгрес на БКП бяха укривани – Моше Пияде от
Константин Гоцев Мадов; Живота Милойкович от Стефан Димитров Кръстев, а другаря
Душан Цекич като търговец с паспорт замина с влака; останалите другари бяха отведени
от Стефан Христов Апостолов до с. Градине и предадени на нашия ятак Симо Милошев,
после поети от другаря Петър Георгиев „Змея“ от гара Драгоман и съпроводени до София
и предадени на нашата Партия. След свършването на конгреса, същите другари бяха
върнати по същия път. След тяхното завръщане започна прехвърлянето на нелегална
марксическа литература от СС /бел. Ред., Съветски Съюз/ за Югославия, което продължи
дълго време. В нашата нелегална работа по укриването на нелегална литература работеха
и двама от сръбските учители, на единия помня малкото му име Чедо, но на другия не си
спомням името му.
В началото на 1923 година се образува Югославска Независима Работническа
Партия, което ставаше при голям полицейски терор. Към нея първоначално пристъпиха
около 2000 работника, със своя преса и то партийна, към нея се образува легална
Младежка организация, наречена „Съюз на Работниците Младежи в Югославия“ със свой
орган, която организация работеше под ръководството на нелегалната ЮКП и Комсомола.
През месец Март на 1923 година се проведоха избори за Народно събрание при
голям полицейски терор и масови арести на комунисти, което даде възможност те да
бъдат спечелени от сръбската черна реакция – Радикалната партия, начело с Пашич. В
нашият край също бяха проведени избори при изключителни условия на заплашвания и
преследвания.
След Народното Антифашистко Септемврийско въстание /бел. ред., 1923 г./ в
България, този канал през Цариброд и другите канали по протежение на Югославия поеха
работата по прехвърлянето на наши другари от България. Тук преминаха видни другари
на Партията като Замфир Попов, Паница, Зографов и много други. На първо време бяха
настанени в Цариброд. Поради увеличения брой на политемигранти, другаря Йордан
Гоцев Мадов бе натоварен да отвори кафене, където да се приютяват наши другари,
далеч от окото на полицията. По-късно другаря Йордан Гоцев Мадов бе задължен да
пренесе всички ценни книжа и облигации на нашата кооперация „Освобождение“ и да
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предаде във Виена на задграничното представителство на ЦК на БКП на другаря Георги
Димитров.
В Цариброд наши другари, които бяха останали се поставиха на разположение на
техните услуги - било за намиране на квартири, изхранването и други нужди. Тук особено
се отличи другарката Мария Христова Апостолова, която работеше като писарка в
общината, като ги снабдяваше с открити листове под чужди имена за вътрешността на
страната, а тъй също бе много пъти изпращана в София със секретни и строго
поверителни и партийни поръчения, а нейния брат Стефан Христов Апостолов като
организатор на канала замина през 1930 година за София, понеже канала бе престанал
да работи с идването на власт на монархофашистката власт, начело с генерал Пера
Живкович и Стефан бе поставен на разположение на Партията и назначен на партийна
работа. През каналът бяха прехвърлени и две печатарски машини чрез ятака Сима
Милошев /Сима Шилото/.
През учебната 1923/24 година се записах в Софийския Медицински Факултет,
живеейки при моя брат Христо Гоцев Мадов без адресна карта, поради честото ми
преминаване на югославската граница за пренасянето на материали. Често в неговата
квартира отсядаха нелегални наши другари. През 1924 година, моя брат Христо Гоцев
Мадов бива арестуван /бел. ред., гр. София/, инквизиран, след което заболява от
туберкулоза и през 1925 година почина.
Тук в София взех активно участие в студентските борби, особено на студентите
медици при голямата стачка до атентата в черквата „Св. Крал“ в София /бел. Ред.,
църквата „Света Неделя“/. Непосредствено след атентата бях арестуван в Дирекцията на
полицията, където прекарах 9 месеца при тежки и непоносими мъчения. В стаята заварих
другаря Хлебаров от партийната книжарница, по-късно след мен докараха другаря Хинко
Хинов. След деветмесечното ми прекарване в Дирекцията бях изключен от Медицинския
Факултет и интерниран в гр. Чирпан под строг полицейски надзор- три пъти дневно
разписване в полицейския участък. Скоро след това се запознах с полицейския чиновник
Васил Хаджииванов – наш другар, който една вечер ми съобщи, че ми се готви убийство
от главореза Георги Немски, незабавно се реших на бягство и непосредствено избягах
през югославската граница, останах в нашия град Цариброд и продължих работа по
канала до 1929 година, до идването на власт на монархо-фашистката диктатура.
Колкото се сещам, през месец януари на 1929 година се извърши монархофашистки преврат, начело на това правителство стъпва един от ръководителите на
Сръбската Национална Организация „Бела Рука“, генерал Пера Живкович.
През месец септември на 1929 година се извърши атентат на железопътната линия
„Суково-Обреновац“. Атентатът бе извършен към 8:00 часа вечерта. Непосредствено след
атентата, същата вечер бяхме арестувани следните другари – Константин Гоцев Мадов,
Владо Ковача, Георги Кривушията, Гърца и други още другари, а утрешния ден от града и
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околията бяха докарани повече от 2000 граждани и селяни. От целия този брой бяха
задържани около 50 души, повечето от които бяха наши другари. След няколко дена се
доказа, че атентата е дело на Националната организация „Въртоп“ и арестуваните бяха
освободени.
С установяването на монархо-фашистката диктатура в Югославия доказа, че
реакционните

сили

на

великосръбската

буржоазия

след

като

не

успя

да

чрез

парламентарен път да затвърди своето класово господство, прибегна към монархофашистка диктатура, с цел да стабилизира вътрешното положение на страната, се
нахвърли с особена ярост срещу нарастващото революционно работническо движение и
националното освободително движение и увеличи смъртните присъди и годините затвор
до 20 години.
ЮКП имаше правилно схващане по създаденото положение, но тя не можа да
заздрави и укрепи своите редове, отслабено особено от вътрешните фракционни сили. Тя
не

можа

да

създаде

единен

фронт

между

работниците,

селяните

и

народната

интелигенция, както и прогресивните течения и угнетающите националности, на които да
пресече пътя на монархо-фашистката диктатура. Непосредствено след взимането на
властта от монархо-фашистката власт от Пера Живкович, ЮКП в Сърбия ведно със СКМЮ
се обърна към народа за борба срещу военната диктатура, изяснявайки същността и
целите на военната диктатура.
Монархо-фашистката диктатура се нахвърли с небивала и невиждана жестокост
върху ЮКП, започнаха масови арести между които бе отличния организатор Джуко
Джукович и много други видни партийни деятели. Положението на селяните се влоши още
повече, което доведе в някои области до стълкновения с полицията. Промишленото
производство намаля, безработицата се увеличи, падна ниско жизнения стандарт на
работническата класа.
През учебната 1929/30 година се записах в Белградския Медицински Факултет. Тук
се запознах с наши другари като Лакич и македонски наши другари. През 1930/31 стана
голямата студентска стачка, в която особено се проявиха студентите медици. Като жертва
на тази студентска стачка стана големия и известен патолог от Медицинския Факултет
професор Георгиевич, обвинен като организатор на студентите от Медицинския Факултет
и

намерен

обесен

в

неговия

кабинет.

Неговото

погребение

бе

едно

небивало

доказателство, студентите от всички факултети в Белград, както и небивало гражданство
изпрати любимеца, както на студентите, тъй и на учените от Белград. Края на
погребението се превърна в небивала демонстрация от страна студентите против
монархо-фашистката диктатура. Бяха арестувани много студенти, сред които и аз и
изхвърлен от Студентския дом.
През 1930 година бяха арестувани другарите Власаки Алексов, Костадин Еленков и
Младен Поп Спасов при откриването на Нишката организация на ЮКП и след един месец
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бяха пуснати.
Колкото се сещам, през месец ноември на 1931 година се проведоха избори по
новия Избирателен Закон за Народно Събрание. Този закон бе представен като подемократичен, което те бе нищо, но пародия на демокрация. За кандидат може да се
кандидатира само този, за който предварително са дадени над 200 подписа от
избирателите, а гласуването ставаше явно открито, като се подписва за кои кандидат на
коя партия ще гласува. Мнимо явното гласуване в деня на изборите, полицията
продължаваше да свирепства над избирателите. През време на изборите буржоазните
опозиционни партии отказаха да вземат участие против монархо-фашистката диктатура и
нейния режим. ЮКП отслабена от небивалия терор на военната диктатура, много от
нейните членове се намираха в затворите, също не можа за използва изборите. Найактивно бе прогресивното студентско движение в борбата си против военната диктатура,
особено то силно се изрази в Белград, тук те взеха широк размах през месец октомври на
1931 година, а през месец ноември издигнаха лозунги „Долу диктатурата“, „Долу Пера
Живкович“, „Не даваме нито един глас в изборите“. Бяхме арестувани много студенти.
В нашия край полицейския терор и явното гласуване бяха подадени над 200 гласа
за Сръбската Земеделска Партия.
С увеличаването и изострянето на икономическата криза жизнения стандарт на
работническата класа, като и на селяните от ден на ден падаше и достигна до такава
степен, която не се помни до тогаз. Много фабрики престанаха да работят, с туй се
увеличи до небивала степен безработицата, надниците от ден на ден се намаляваха, а
хляба за туй време достигна до 4-5 динара килограма. Това доведе до масови
демонстрации и издигане на лозунги „хляб и работа“. В Македония селяните отговориха
със съпротива на полицейските репресии, като разгромяваха чифликчийските владения.
Напрежението стигаше понякога до стълкновения с полицията и войската.
Буржоазното опозиционно движение продължаваше да е слабо, анемично и
индиферентно в борбата. Това се дължеше на противоречията, които съществуваха между
буржоазните партии. Лидерите на тези партии не им се удаде да създадат фронт срещу
монархо-фашистката диктатура.
Работническите маси особено се надигнаха на призива на ЮКП в нелегалния лист
„Пролетер“. Особено се надигнаха по време на процеса срещу другаря Георги Димитров в
Лайпциг.

Работниците

и

студентите

устройваха

демонстрации

против

германската

фашистка провокация и освобождението на другаря Георги Димитров.
После убийството на крал Александър в Марсилия, правителството на Н. Узунович,
използвайки убийството на Александър, даде повод за разгръщането на нова още поусилена репресия срещу работническата класа, студентското движение и прогресивната
интелигенция. Югославската реакционна преса разгърна небивала масова кампания
против враговете на монархията и военната диктатура.
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Убийството на краля изостри извънредно много отношенията между Югославия и
Италия, Югославия и България и Югославия и Унгария.
След завършването ми на Медицинския Факултет в Белград, заминах за гр. Ниш на
стаж в държавната болница. Това стана 1933-1934 година. В Ниш се намерих с наши
другари от Цариброд – Костадин дудин, Васил Пържоин и други, които работеха в
железопътната работилница на гара „Червен кръст“. Костадин Дудин, наш стар другар, ме
свърза с някои другари от Ниш, а с другарите от Цариброд образувахме малка нелегална
група, която свързах с другарите от Цариброд. В Ниш поради нямане на средства,
говорейки с д-р Стоян Новакович дали ще ме приемат да бъда постоянно дежурен в
болницата за квартира и храна, колегите приеха с радост това мое предложение.
През месец септември на 1934 година, една нощ полицията доведе един арестант с
прерязани вени. След приемането и настаняването му в болницата, един от агентите ме
извика настрана като ми каза да внимава, че той е опасен комунист.
Тук в болницата, още с влизането ми се помъчих да напипам пулса, както между
колегите-стажанти, тъй и между старите колеги. Влизайки в разговор с д-р Лонгинович
можах да науча, че д-р Стоян Новакович е наш съмишленик с прогресивни идеи, той бе
началник на хирургическото отделение. Но като стажант, на мен не ми бе удобно да
започна разговор на политическа тема, като изчаквах удобен момент, такъв и дойде.
Непосредствено до нашата болница се намираше Хигиенния завод. Една ранна сутрин в
него стана едно отравяне с Циано Водород, като дежурен се притекох на дам първа
медицинска помощ. Влизайки в мазето почуства силна остра миризма и като едва се
изкачвах по стълбите, падам в коридора в безсъзнание и са ме закарали в болницата.
Направейки оглед от страна на полицията, начело с околийския началник се отбиват да
ме видят и мен, но тъй като аз бях в безсъзнание околийския началник като разпитал за
мен от къде съм и как се казвам се обърнал към д-р Стоян Новакович и му казал:
„Оставете го, той е регистриран при нас като комунист“. Това изказване силно
револтирало д-р Новакович, който реагирал, както след оздравяването ми казват колеги.
Утрешният ден представям случая на началника на хирургическото отделение на др Новакович и какво ми казаха полицейските агенти, той възмутен искаше да знае какво
съм отговорил, като му указах ме разцелува и потупа по гърба и каза „Браво, бугарине“,
туй бе неговото гальовно обръщение „Не се съмнявам в в твоите идеи“. Това бе
достатъчно за мен да си съставя мнението, което се покрива с думите на д-р Лонгинович,
че той е с леви убеждения.
От този момент веднага влязох във връзка с наши другари от ЖП работилницата, за
да подготвим бягството му от затвора /бел. Ред., арестанта с прерязаните вени/. За тази
цел трябваше да подготвя д-р Новакович. Като му открих намерението, че имаме
възможност да се организира такова бягство, той нямаше нищо против, само каза:
„Пипайте внимателно“. При болният винаги имаше по един полицай, който спеше в

www.staricaribrod.com
същата стая. За целта трябваше да го преместим в Психиатричното отделение, чиято
сграда

бе

непосредствено

до

зида

на

болницата.

След

като

бе

почти

готово

организирането на неговото бягство, при правенето на превръзката, която я правеше
лично д-р Новакович и без присъствието на полицая, му казах че всичко е организирано
по неговото бягство и за целта му предадох отпустен болничен лист на на чуждо име и от
тази вечер другарите ще стоят отвъд зида няколко вечери и за тази цел прозореца на
неговата стая ще бъде пригоден тъй да се отваря лесно и без шум. На всичкото отгоре той
се съгласи и си каза името Ковачевич. Аз като постоянно дежурен лекар в болницата имах
право да влизам по всяко време на денонощието. Този ден, когато му съобщих, че всичко
е готово на втората нощ той успя да се прехвърли през зида и бе поет от другарите. В
зори се вдигна голяма тревога в болницата, че арестанта от нервното отделение е
избягал. Утрешният ден всички в болницата бяха разпитани, но не можаха да открият
никаква следа. Д-р Новакович след един-два дни се обърна към мен с въпроса „Знаят ли
кой е организирал тъй умело бягството на Ковачевич?“, не му казах че имам участие, но
той се обърна с думите „Колега Гоцев, пазете се!“.
След 20 дни от бягството на Ковачевич се обърнах към д-р Новакович дали ще
може да ми даде на заем 200 динари, понеже свършвам своя стаж и искам да замина в
някое село в Бачка или Банат. Тогава аз заминах за село Долни Ковил, Бачка, като частен
лекар.
Не се мина нито 20 дена от настаняването ми в селото и успях да се проявя като
добър лекар. За това време имах няколко тежко болни, удаде ми се възможност да спася,
най-фрапантния случай бе извършването на трахеотомия на единствения син на
старшината на полицейския участък Лекич от Круп и един крайно беден от акутен
ревматизъм та когото не взех пари за лекуването, което бе изненада за селото, понеже бе
крайно беден.
В началото на месец ноември една вечер ме арестува околийския началник на гр.
Тител и закаран в Тителския затвор, от там бях преместен в Новосадския затвор, от
Новосадския затвор в Белградския, от който след няколко дни ме закараха в Нишкия
затвор, карцираха ме в единична без легло и отопление. Тук бях подложен на нечовешка
инквизиция, за да призная че съм организирал бягството на политическия затворник
Ковачевич от Нишката болница. На всички обвинения отговарях отрицателно, обявих
гладна стачка за повече от 10 дни, но и това не помогна. За да счупят упоритостта ми и да
призная, една декемврийска вечер ме изкараха отново на разпит и какво да видя моята
малка единствена дъщеря на 4 години. Началникът се обръщаше към мен с думите „Ако
не признаеш ще ти убием дъщерята!“ Изведоха детето ми и той се нахвърли с цялата си
полицейска злоба, която имаше към мен – комуниста и с удари ме свали на земята,
повтаряйки „повече няма да видиш дъщеря си!“. При броя ми счупи радиалната кост на
десния крак и в безсъзнание ме закараха в Нишката болница, където прекарах близо
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един месец при строг полицейски надзор. Тук няма да забравя бащините грижи на д-р
Новакович хирурга.
След като се подобрих ме закараха вече в Областния затвор, отново в единична
килия. Тук през прозореца видях, когато пускат затворниците на едночасово разхождане
и с изненада видях другаря Ковачевич, на когото организирахме бягството. Тук отново ме
подложиха на тежки репресии. След като не можаха и тук да изтръгнат признания ме
заведоха при прокурор, който се обърна към мен с думите „Докторе, не упорствайте
повече, той сам призна кой е организирал бягството му и кой му е дал отпустния лист от
болницата, ако не признаете ще направим очна ставка и във Ваше лице той ще каже
истината!“. В туй време се отваря вратата и него го вкарват. С влизането прокурорът се
обръща към него с думите „Познайте кой е този!“, а другаря Ковачевич отговаря „Да,
познавам“, тогаз прокурорът отново се обръща към него „Тогаз като го познаваш, кажи
кой е той.“, Ковачевич отговаря „Този е д-р Гоцев от Нишката болница, който ми даде
първа медицинска помощ!“. Тогава отново прокурорът се обръща към него и го пита „Той
ли организира твоето бягство и снабди с открит лист от болницата?“. Другаря Ковачевич
категорично отрече. Вбесен от категоричния отговор, прокурорът се нахвърли с гнусни
ругатни към другаря Ковачевич и му показа показанията, където е писал и подписал
саморъчно за организираното на бягството от мен. Тогава другаря Ковачевич се обърна
към прокурора, показвайки му краката бинтовани се провикна както може да стори здрав
комунист „И Вие би наклеветили, когато през цялото време на инквизицията Ви казват
„Ние знаем кой е организаторът, това е д-р Гоцев“ и може да съм подписвал такова
показание в момент на полусъзнание, но това най-категорично отказвам в присъствието
на д-р Гоцев. Той няма никаква вина, това говоря в пълно съзнание, в присъствието на
Вас, г-н Прокурор!“. Тогава прокурорът се обръща към мен с въпроса „Вие познавате ли
кой е този?“. Отговорих, че го познавам от болницата на когото дадох първа медицинска
помощ, тогава той саркастично отговори „Дали сте му първа медицинска помощ, но и
помогнахте му да избяга“. Отказах най-категорично моето участие. Очната ставка свърши,
но

инквизициите

не

престанаха.

На

втория

ден

след

очната

ставка

един

от

жандармеристите джалати ме изведе на двора, изправен пред зида и ми насочи пистолет
към слепоочието с въпроса „Ще признаеш ли или ще те застрелям като куче? Ще броя до
три и не признаеш ли ще те застрелям!“ и почна да брои – едно, две, на три се провикна
„казвай“ и като отказах той стреля. Какво е станало по-нататък не помня, след няколко
часа се намерих в килията в полусъзнание. Когато дойдох в пълно съзнание дойдох до
заключението, че той е импровизирал убийство като е извадил куршума. От този момент
получих нервно разстройство и за няколко дни ми побеля косата.
На петия или шестия ден отново ме закараха при прокурора, който като всеки
прокурор, който брани черната реакция се обърна към мен с думите „Докторе, това не Ви
спасява и освобождава, от това че Вие не сте организатора. Ние знаем кой сте Вие, не
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забравайте, че Вие се водите в полицията като опасен комунист! Ще признаете, тук
всичко се признава“, като си послужи с мисъл от Дантевия АД „Ласциете огну експерансе“
/Който влезе тук оставя всяка надежда да излезе/, „сега не Ви застреляха, но ще дойде
когато ще Ви застрелят като куче!“.
И тъй мъките продължиха още цели два месеца и през месец юли на 1935 година
бях пуснат условно за 1 година и при най-малката противодържавна дейност ще бъда
арестуван и ще отговарям и за туй деяние, макар че не е доказано.
Връщайки се в къщи се срещнах с другарите Костадин Данин и Васил Пържоин и
разправяха, че са разпитвани от полицията каква им е дружбата с мен и са им забранили
всякаква среща и разговори с мен, в противен случай ще бъдат арестувани.
В началото на 1935 година падна правителството на Узунович и на негово място
дойде образуването на правителството на Ефтич, който на всяка начин се мъчеше да
продължи живота на
защитник

на

монархо-фашистката диктатура, представейки себе си като

интересите

на

селяните.

Това

правителство

се

помъчи

да

намали

поземлените налози, като се помъчи да отсрочи изплащането на селските дългове. За да
намали безработицата, правителството бе принудено да построи няколко железопътни
линии, няколко обществени сгради и други обществени обекти.
През месец февруари бе разпуснато Народното събрание и записани нови избори,
които трябваше да се проведат през месец май на 1936 година. Буржоазните партии,
които все още формално забранени, не можаха да излезнат с единна листа, но ЮКП
имаше тази възможност да засили своето влияние сред работническа класа и да
реализира единен фронт със Социалдемократическата партия на Живко Тополович. На
изборите излезна само листата на правителството – Националната партия на Ефтич,
Фашистката партия на Льотич, наречена „Збор“ и личния списък на Максимович.
През времето на Стоядинович се образува Сръбско Земеделска Партия, начело с
професор Драголюб Йованович, който се опитваше да обедини всички селски маси в
Югославия, но в последствие се оказа, че това са демагогски похвати. Същият се опита и
в нашия край да привлече на първо време селските маси, но в последствие бе
разобличен.
След пускането ми от затвора аз се завърнах отново в село Долни Ковил,
отпочвайки работа отново като частен лекар. След няколко месеца работа успях да
спечеля сърцата на бедните селяни, за забелязване че тук бяха около 80% малоимотни и
безимотни селяни, които работеха

по земите на едрите земевладелци, които владееха

големи пространства обработваема земя, останали от Австро-Унгарската империя в
Югославия. Селяните два изкарваха прехраната си.
За времето от 3-4 месеца се запознах с няколко студенти и учители. При един
разгово с тях поставих въпроса как ще погледнат те и какво е тяхното мнение ако речем
да открием един ви Народен университет в една от класните стаи на училището, като
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всяка неделя се изнася по една беседа от различен характер – педагогически,
медицински или социален. Идеята бе приета като не се забрави, че селото нямаше повече
от 15-20% грамотни. На туй възрази един от учителите, мотивирайки се, че тази хуманна
идея ще пропадне още в началото при този голям процент на неграмотност на селяните.
Първата лекция бе изнесена от мен върху туберкулозата, спрях на тази тема
понеже в селото имаше голям процент болни от туберкулоза. И тъй започна еженеделно
да се изнасят по една лекция от различен характер. Нашата упоритост и постоянство
започна да дава своите плодове, започна да се посещава не само от бедните и
полуграмотните селяни, но и от интелигенцията, която имаше в селото. В разстояние на
една година тези слабограмотни и неграмотни селяни започнаха живо да се интересуват.
Това продължи до първата половина на 1937 година, когато аз се завърнах в родния си
град поради разболяването на майка ми.
Политически селяните в селото бяха повече към радикалите и демократите, а в
началото на 1936 година фашисткия представител Лотич се мъчеше да използва
безимотноста, както и слабата грамотност на селяните, но тази негова демагогия бе остро
разкритикувана по време на лекциите, които се изнасяха в неделните дни, изяснявайки
истинския лик на тази фашистка организация, но пак и една малка част от селяните се
подаваха на демагогията на тази фашистка организация и то повечето от немски и
унгарски произход, които през времето на Втората световна война извършиха големи
мръсотии с местното население, особено с прогресивните от селяните.
Чрез този ако мога да го нарека Народен университет със своите беседи се отрази
и на тяхното, както политическо, тъй и на тяхното общо културно мирово зрение и
съзнание. Влиянието, което се мъчеха да спечелят фашистката организация на Лотич
започна да бледнее с изключение, както споменах по-горе малкото малцинство, които
имаше от немски и унгарски произход. Селяните започнаха да гледат с други очи на
живота си и да си обясняват нещата и къде е техния път. Намаляха пиянствата в
кръчмите, това вбеси местните власти, особено кръчмарите прибегнаха към полицията и
забраниха да се одържавят по-нататък подобни предавания и по този начин престана да
работи нашия „Народен университет“. Местната организация от няколко студента и
учители сбрахме се и решихме да продължим занапред предаванията въпреки решението
на полицията, което няма законово основание.
През 1936 година работническото движение значително се активизира, засили се,
за туй време се разрасна и стачното движение, през туй време буржоазните партии не
стояха със скръстени ръце, те особено остро засилиха борбата си срещу ЮКП и
прогресивното профсъюзно движение. Правителството на Стоядинович успя да създаде
жълт

профсъюз

–

Югославски

Работнически

съюз

„Югорас“,

за

туй

време

Социалдемократическото ръководство създаде Обединен Работнически Профсъюз – ОРПС.
ЮКП се обърна към комунистите да влезнат в редовете на реформираните профсъюзи, все
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цело да използват легалната борба за революционната дейност, която под влиянието на
комунистите ОРСП постепенно се превърна в бойна организация на работническата класа.
През туй време правителството на Стоядинович на няколко пъти се опитваше да
привлече на своя страна, както работническата класа, тъй и селските маси и за тази цел
то гласува ред закони като „Указ за ликвидация дълговете на селяните“, „Закон за
кооперациите“, „Указ за установяване на минимум работна заплата“. Но целта му да се
закрепи в селото претърпя пълен провал.
Също тъй политиката им по националния въпрос, вместо да внесе успокоение, още
повече се засилиха враждите между различните националности – между македонци и
сърби, между сърби и хървати, сърби и черногорци, национално тъй и религиозно борбата
се разгаряше.
Завърнах се в родния си град Цариброд половината на месец юли, 1937 година
поради болната си майка. Останах да работя като частен лекар, понеже бях регистриран
като комунист и не ми се даваше държавна работа. Тук се свързах с работниците и
особено с по-прогресивните. Намерих старите другари Зора Панов, Владо Ковача, Крум
Сотиров и други като възстановихме организацията, работейки между занаятчийските
работници, понеже тук нямаше индустриален пролетариат, като се свързахме с другарите
от Пиротската организация Васа Кръстич и други.
Оставайки в града, работниците поискаха сменяването на техния доверен лекар др Хасан Бегович с мен и тъй аз станах лекар на работниците, които бяха социално
осигурени в града и околията.
Политическите сили тук бяха разделени между Радикалната и Демократическата
партии, която както идваше на власт обещаваха на нашия край какви ли не златни
планини, още повече населението се страхуваше много и поради туй, че гласуването не
бе тайно, но явно открито срещу подпис даден лично от него. Но мимо тези драконовски
репресии, прогресивното работничество гласува голям брой от него даде гласа си на
земеделците в опозиция, водени от професор Драголюб Йованович, поради туй че той бе
от пиротските села и кокетираше с голям демократизъм, привличаше и по-прогресивните
от населението от нашия край.
През 1939 година се образува ново правителство начело с Драгиша Цветкович и
Мачек. Туй показа какво властта се възложи в ръцете на едрата Сръбска и Хърватска
буржоазия. С идването на това правителство не се разреши, както националния, тъй и
аграрния въпрос, както ни подобряване на материалното положение на работническата
класа. Положението с нищо не се подобри или да се промени.
Правителството на Цветкович-Мачек поощрявано от монархията, както и от десните
най-реакционни партии, тъй от военните и от профашистките елементи, то се нахвърли с
невиждана жестокост срещу демонстрантите на работническата класа, студентството и
прогресивните елементи, които протестираха срещу невижданата скъпотия особено на
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хранителните продукти и храната. Срещу демонстрантите бе хвърлена не само полицията,
но и войската. В Белград бе употребено и оръжие, където имаше около 50 убити и ранени
демонстранти. Употребявайки фашистки методи то създаде и концентрационни лагери. В
началото на 1940 година правителството пристъпи към мобилизация на маса другари и
изпратени във военно трудови части.
Работническата класа особено се надигна с идването на празника на трудещите се
Първи май, 1940 година, тази вълна на протест обхвана около 75% от промишлените
работници, демонстрираха из улиците на Белград, особено в Загреб протестирайки против
империалистическата война и за съюз със Съветския Съюз и против въвличането на
Югославия във войната, за мир със Съветския Съюз.
В

следствие

на

големия

натиск

на

широките

народни

маси,

особено

на

работническата класа, правителството на Цветкович-Мачек бе принудено да стъпи в
дипломатическа връзка със Съветския Съюз и заключаване на Пакт за Дружба и
Взаимопомощ, но то бе повечето формално. Полицията продължаваше да разтурва
манифестациите и демонстрациите, устройвани от работническата класа.
Правителството на Цветкович-Мачек към края на 1940 година забрани ОРСП, който
имаше

огромно

влияние

върху

работническата

класа,

имуществото

на

което

бе

конфискувано.
През месец март на 1940 година Югославия окончателно се присъедини към
Тройния пакт. Това бе използвано от сръбската реакция и дигна широките народни маси,
като през същия месец тя извърши военен преврат начело с генерал Симович.
Правителството на Симович се колебаеше и изпречен пред нападението на хитлеристка
Германия върху Югославия, то се реши в последния момент през първата половина на
месец април на /бел ред, 1941-1942/ и подписа Договор за Дружба и Ненападение със
Съветския Съюз. Сключването на договорът със Съветския Съюз в него намери отдушник
широките народни маси, изказвайки своята радост чрез демонстрации и митинги, с което
се улесняваше мобилизацията, но тя вървеше много бавно и частично.
През месец юни на 1940 година се запознах с капитан Димитриевич по народност
църногорец, след няколко срещи и разговори станахме доста близки и при една среща ме
запозна с военен млад лекар, преди година завършил. При един разговор кап.
Димитриевич ме запита на шега или бе на сериозно на първо време ме изненада,
обръщайки се с думите „Д-р Гоцев, чувам че сте комунист, верно ли е или лъжа?“. На този
въпрос аз реагирах, като му отговорих че това са думите на местните черни чорбаджии и
полицията. Запознат с колегата, на когото в момента не се сещам името в този момент,
през месец септември на 1940 година, ме извика на консултация при полковниккоменданта та града. Както той, ординареца и цялото семейство получили отравяне от
развалени яйца. Предложих на господин Полковника, той и ординареца да заминат
незабавно за Нишката военна болница, а останалото семейство аз ведно с колегата ще
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поемем тяхното лекуване. В разстояние на 8-10 дни семейството се почуства съвсем
добре, а полковника и ординареца се завърнаха след 15 дни от Ниш. След завръщането
си полковникът ме извика и сърдечно ми благодари и ми заплати 1000 динара, като
отказах тази голяма сума и приех да ми заплати само 100 динара. Той учудено се обърна
към мен и каза „Не очаквах от Вас д-р Гоцев, че ще откажете, тогаз е верно дето чувам,
че сте народен лекар“.
През месец януари на 1941 година, колкото се сещам, кап. Димитриевич поиска да
му дам някоя книга за прочит, казах му че ще му дам една книга, но все едно че не съм
му я дал, като му обясних че в нея се описва за въоръжението на Червената армия, той
остана много изненадан, след 10 дена ми я връща като ме замоли дали може той да я даде
на доктора и той да я прочете, отговорих че може!
В разговор относно книгата, той /бел ред военния доктор/ с възхищение се изрази
„тази армия е непобедима, когато имате подобно нещо, моля ти се давайте ми, няма от
какво да се страхувате!“. При една среща с доктора в разговора засегнахме събитията
около фашистка Германия, както и натегналото международно положение се отри какво
аз съм му дал книгата за въоръжението на Червената армия, по този начин се открихме
кой е кап. Димитриевич и кой е той.
През месец март на 1941 година международните събития се изостриха още повече,
тъй вътре и в страната. През месец март пътувах за Пирот да се срещна с пиротските
другари и на гарата в ресторанта седеше на една маса Полковника, като ме видя ме
извика при него да седна, докато чакахме влака да бъде готов за тръгване, той ме запита
как гледам аз на натегнатото международно положение след влизането на хитлеристка
Германия в Австрия и Чехия и как гледа на това Съветския Съюз. Отговора ми го изненада
като казах, че политиката на Съветския Съюз е правилна за момента и ако бъде
нападната от хитлеристка Германия, тя в края на краищата ще победи. Тогаз той се
обърна с думите „Вероятно сте чели книгата за въоръжението на Червената армия“. Тези
думи ме изненадаха много като имам предвид, че тя бе нелегална и веднага си помислих,
че вероятно кап. Димитриевич му я е дал да я чете без да ме предупреди. Отговорих, че
не съм я чел. Тогаз той ми отговори „Ама Вие сте я дали на г-н капитан Димитриевич, а то
а даде на мен“, отговорих, че подобно нещо не съм му давал. На туй той отвърна „Няма
защо да се страхувате д-р Гоцев, значи Вие вярвате, че при една война с хитлеристка
Германия Съветския съюз ще победи?“. Да, вярвам, защото Съветския съюз няма да води
грабителска, загробваща война, а справедлива, свещена война. С този разговор ни се
разделихме с полковника.
С пиротските другари поговорихме по този разговор и другарите си обясниха
държанието на полковника с туй, че той вероятно гледа на положението, създадено в този
напрегнат момент от друга страна и ако е знаел, че съм комунист е искал да узнае как ние
– комунистите гледаме на създаденото тежко международно положение.
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Завръщайки се от Пирот, се срещнах с кап. Димитриевич и му разказах целия
разговор с Полковника. Той призна, че му е я давал книгата, обръщайки се към мен ми
каза „Няма защо да се страхувате, ще има време и него ще го разберете!“.
Положението от ден на ден се усложняваше като взимаше все по-остър характер.
Народните маси силно реагираха на мудната мобилизация, като очакваха всеки момент са
се стовари хитлеристката машина върху Югославия и това не закъсня и на 6 март, 1941
година фашистка Германия се нахвърли върху Югославия. Немските пълчища нахълтаха
на 16 март и в нашия край.
На 7 март ние комунистите от града решихме да се поставим на разположение на
Партията, кой с каквото може.
Частите, които отбраняваха града и околията в много кратко време бяха разбити и
отстъпваха в безпорядък, някои от войниците се укриваха в гората и след отминаването
на немците, войниците предпазливо слизаха в града единично. Тези, които попадаха на
наши другари бяха укрити и преоблечени в цивилни дрехи и след някой ден можеха да
заминат за вътрешността. Такива другари се проявиха като Георги Соколов, д-р Гоцев,
Зора Панов, Владо Ковача, Крум Сотиров и гражданката Иванка Галина.
След няколко дена заградената войска между Бяла Паланка и Ниш съпровождани
от български войници, преминавайки през града през деня, в първите редици бяха
офицерите и тук наши другари бяха на поста си. В редиците на офицерите забелязах
полковника ведно с кап. Димитриевич, приближих се да им дам храна и им казах, че
имаме пълна възможност да ги укрием, но капитан. Димитриевич, приемайки храната каза
„не, там в пленическия лагер, ние ще бъдем много по-полезни за делото“. Напразно ги
убеждавах.
Ранените войници сместихме в болницата, като лекар веднага извиках фелшера
Кръсто и акушерката Душа Ташкова да дадем медицинска помощ на ранените. Леко
ранените особено тези, които бяха от близките села на гр. Пирот им дадохме по един
халат и през нощта напуснаха болницата и си заминаха за къщи. След няколко дена
дойдоха немците и прибраха тежко ранените.
През месец ноември, към 1 часа през нощта идват трима болни, единия от които
Мирко Златкович от с. Обеновец, когото познавах от преди поради лекуването на
неговата майка и сестра му, той ми поднася едно писмо, написано на чист български език,
в което писмо се обръщат с думите „Вие, д-р Гоцев, като стар наш другар имате
нареждане от ЦК на ЮКП да приемете тези двама партизани и наши добри другари и този,
който ти поднася писмото ще бъде от днес нашия куриер и връзка с Вас!“ Това писмо ме
постави в недоумение и в загадка, защо е написано на чист български език, а не на
сръбски, ме спря за момент да не е провокация от страна на полицията. Обръщайки се
към тях, казах да изчакат за малко, за да взема огън да запаля печката. Завръщайки се,
обърнах се към Мирко Златкович „Слушай Марко, ако сте наши другари дайте си ръцете,
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ако ли сте провокатори, съобщено е на наши другари и къщата е обиколена и чакат само
сигнал. От Вас няма нито един да излезе оттук!“ Тогава Мирко Златкович се обърна и каза
„Това писмо ми е предадено от Божидар Колич-Пуниша, партизанското му име,
представител на Окръжното партийно представителство на ЮКП в Пирот“, тогаз един
вдигна ризата

и показа раната си на лявата ръка в рамото, а другия с висока

температура. Този случай силно ме трогна, превързах раната на ранения, като и им дадох
голямо количество превързочен материал, а втория оставих в болницата като мой
роднина, когото след една седмица изписах като здрав.
И тъй от този момент до 9 септември на 1944 година, бях в непрекъсната връзка с
Нишавския и Пиротския партизански отряди.
През юни на 1943 година съобщих по куриера Мирко Златкович, че искам да
замина в партизан и той на следващата среща ми съобщи, че съм нужен тук за снабдяване
на отряда с медикаменти, превързочен материал, пари и необходимите за тях сведения,
долни дрехи.
В началото на 1942 година образувахме нелегален околийски комитет в нашата
околия, под ръководството на нашата партия БКП, който комитет в връзка със София чрез
другарката Люба Власакиева Алексова. В Околийския комитет влизаха следните другари
Борис Бачевски, д-р Константин Гоцев, д-р Стефан Миндов, Илко Младенов и учителя
Белмустаков, чиито заседания ставаха в моя кабинет, връзката с Пиротския и Нишавския
отряди продължаваха и техния куриер всеки петък идваше редовно за получаване на
сведения и материали, необходими за отряда.
На 16 април на 1944 година бяхме арестувани аз и Илко Младенов от ловната и
засарани в Пирот и след няколко дена бяхме пуснати на застъпничеството на Стефан
Николов, началник на данъчното отделение в Пирот и Александър Соколов, началник на
Народната банка в Пирот. След нашето арестуване непосредствено бе поставено началото
на царибродския партизански отряд „Момчил Войвода“. До вземането на властта бях в
непосредствен контакт с отряда, като го снабдявах с медикаменти и нужните сведения.

гр. София
03.02.1969 г.

д-р Константин Гоцев Мадов

