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Настоящата книжка се издава 

по случай 100 години от рождението 

на Тодор Димитров Арнаудов. 
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 Роден съм на 20.01 1915 год. в град 

Неврокоп  (сега ГоцеДелчев), в многодетно 

работническо семейство- бяхме двама братя и 

три сестри. На 11-годишна възраст останах 

сирак. Баща ми почина през 1926 г. 
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Семейството ни, от 6 члена остана без 

издръжка. Нижеха се дни, месеци и години на 

глад, мизерия и нерадост. На 15-16 годишна 

възраст попаднах в другарска среда, която 

четеше социалистическа литература. Първите 

книги които прочетох са „Цар и анархия”, „В 

кафенето” от Ен.Малатеста и др. Това стана в 

долните класове на гимназията. Четох усилено 

анархистическа литература, правех 

разграничение от марксизма. Проявявах 

критично отношение в училището и 

обществото. Всичко подлагах на критика, 

ученици и учители. През месец март 1934 год. 

ме изключиха от гимназията без право да 

постъпя в друга гимназия в страната.  След 

преврата на 19 Май 1934 г. ме реабилитираха и 

ме приеха като ученик, завърших VI клас ( сега 

X клас). Следващата година нашата гимназия, 

както и много други ги закриха. Продължих VII  

и VIII клас в Горна Джумая ( сега Благоевград), 

която гимназия беше единствена за целия 

Благоевградски окръг. Тук се събирахме 

съидейници от целия окръг. Завърших гимназия 

през 1936 г. След завършването на гимназията 

бях безработен, занимавах се със земеделие. 

През 1937 г.  се записах в учителския институт 
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за прогимназиални учители в град Дупница   

(сега Станке Димитров). Тук намерих нови 

прекрасни другари съидейници от Пиринския 

край, Дупница, Кюстендилско, Радомирско, 

Казанлъшко и др. Институтът завърших през 

1939 г. в голяма мизерия. През есента ме 

назначиха учител в с. Корница – Неврокопско 

(Г.Делчевско). Тук учителствувах до 1943 г., а 

от 01.09.същата година се преместих в родния 

ми град Неврокоп (Г.Делчев).  

На 17.05.1944 г. се включих в активна дейност в 

помощ на новосъздаденото партизанско 

движение в нашия край изключително от дейци 

на БКП. Моето включване в помощ на 

партизанското движение стана, защото техните 

другари бяха по затвори и лагери и нямаха 

връзка с града. Цялата наша организация на 

анархистите се поставихме в тяхна услуга, като 

най-активно участие взехме : аз, Владимир 

Бацалов, Тодор Ибришимов и д-р Димитър 

Бояджийски, завършил медицина в Австрия. 

Бях в постоянна връзка с щаба на партизанския 

отряд „Анещи Узунов”, в който влизаха Иван 

Гулев - Политкомисар, Григор Марчев 

(Страхил) - Боен командир и Георги Данелов-

Зам.командир. Многостранна е била дейността 
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ми в помощ на партизанския отряд. Не 

допуснахме никакъв провал и жертви. Така 

дочакахме 09.09.1944 г., посрещнахме 

партизаните, установихме новата власт на 

Отечествения фронт. 

Другарят анархист –Владимир Бацалов беше 

назначен за председател на околийския комитет 

на ОФ, а аз за секретар. 

След 09.09.1944 г. станаха някои нередни неща 

в града от страна на партията (БКП), без мое 

знание, което силно ме рaзтревожи.  

 

( Пристигат обикновени хора от 

околията с  оплаквания за искани големи 

суми пари и заплахи от довчерашни 

партизани.) 

 

Това стана причина да взема решение да 

напусна отечествения фронт като скретар и да 

се върна като учител, където се пазеше 

учителското ми място.  

Правеха се опити да ни привлекат за членове на 

партията (БКП) . Това не стана. Останахме верни 

на нашите идеи, чисти и неопетнени. 
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 Непосредствено след 09. 09. 1944год. в 

Гоце Делчев се изтегли военна част от 

Беломорието. В нея се оказа военнослужещ 

(мобилизиран) нашият прекрасен и 

високообразован теоретик на анархизма Иван 

Рачев Иванов1.Устроихме общоградско 

събрание от името на Отечествения Фронт, на 

което говори Иван Рачев.Читалищният салон 

беше препълнен от посетители. Беше обсъдено 

международното положение. За първи път 

имахме възможност да слушаме такъв пламенен 

оратор. След събранието нашата група се събра 

с Иван Рачев в една къща, където продължихме 

разговорите. 

По-късно, през есента, нашата организация 

издаде Възпоменателен лист за живота и 

революционната дейност на испанския 

революционер Б. Дурути. 

 
 

1     Иван Рачев Иванов (Иван Правдолюбов), роден в Павел 

баня през 1902г., един от теоретиците на анархизма в България, 
въпреки че е написал основните си теоретични разработки като 
емигрант във Франция: Отговор на Лениновата брошура 
"Държавата и революцията", "Бакунин и Ботев - учителя и 
ученика" (ново изследване за Христо Ботев), "Основи на 
анархокомунистическата философия" и др., както и множество 
статии. Автор е на знаменитите 21 свитъка "В защита на 
безвластието". Умира през 1974 г. край Париж. 
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Раздвижиха се духовете, стегнаха се нашите 

редици. Проведохме другарска организационна 

среща в дома на нашия млад другар - студент 

агроном Костадин Пеев. Проведохме въз-

поменателна вечер в читалищния салон пред 

цялото гражданство за Борис Шивачев2.Това 

стана с участието на нашия съгражданин Жак 

Битев - добре запознат с творчеството и живота 

на Борис Шивачев, и лично познат с неговите 

родители. Жак Битев 3сега е професор и добър 

познавач на испанската и латиноамериканската 

литература.  
 

2      Борис ШИВАЧЕВ е роден на 11 март 1902 

г. в  Плевен в семейството на офицер, който се 
премества по служба в Ловеч. Тук завършва 
Общинската гимназия (1920). Заминава за 
Южна Америка. Живее в Аржентина и Чили. 
Издържа се с работа в селското стопанство и 
добивната индустрия. Завръща се в Европа 
през 1924 г. Живее в Амстердам, Брюксел, 
Париж, Марсилия и Истанбул. Прибира се в 
Ловеч тежко болен през 1925 г. По-късно се 
установява в София, където е студент в 
Свободния университет, като едновременно с 
това работи като чиновник. Преводач от 
испански език и сътрудник като критик в 
литературни списания. Автор е на сборника с 
разкази и очерци на аржентинска тематика 

"Сребърната река" (1926), на романа "Изобретателя" (1931), сборника разкази 
"Писма от Южна Америка" (1932). Неговите "Избрани произведения" са 
публикувани през 1973 г., а "Четири години в Аржентина" през 1993 г. 
Умира едва 30-годишен през 1932 г.  
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Битев говори за творчеството на Б.Шивачев, а 

аз изнесох биографични бележки. 

През септември 1945 година от Министерството 

на просветата ме назначиха за II-околийски 

училищен инспектор, без благословията и 

съгласието на местните властници, което ги 

озлоби. При една служебна обиколка из 

граничния район - в с.Гайтаниново, на излизане 

от съвещание в училището един младеж от 

Държавна сигурност - бивш партизанин от 

 
 
 

от     в.”Литературен Свят” 

3        Жак Битев Гатеньо, писател, 

преводач, литературен критик, е роден 
на 15.05.1914 г. в град Гоце Делчев 
(тогава Неврокоп). Завършва гимназия 
в София (1934). Учи медицина в Париж 
(1936-1938). Прекъсва образованието си 
и с френска група заминава за Испания 
(до 1939). 
..... 
От 1941 до 1944 г. е интерниран в 
лагерите за евреи в село Новоселци, 
Железарци, в Ботевград и Ловешко. 
Основава и редактира в. “Свободна 
трибуна” (Неврокоп, 1944-1946), 

сътрудничи на столичния литературен печат. Редактор в 
издателството на ОФ (1953), в издателство “Народна култура” (1958) 
и в сп. “Славяни” (1961). Член на СБП. 
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същото село, без да го познавам, ме покани да 

го последвам в общинското управление.Там ми 

съобщи, че съм арестуван, без да ми обясни по 

какви причини. Най-малко съм очаквал това. 

Мой колега - учителят Костадин Аврамов, 

свидетел на този акт, се срещна с началника на 

граничния участък в селото - Михаил Ковачев-

офицер, които бе мой личен познат и приятел 

на моя брат Георги. Той веднага се яви в 

кметството и се застъпи за моето 

освобождаване с лична отговорност. 

Освободиха ме и след завършване на 

служебните ми задължения напуснах селото. 

Това беше едно предупреждение,  че съм 

следен.  

През месец март насрочихме околийска 

учителска конференция, на която изнесох 

доклад.Темата на доклада беше - "Човекът 

загадка и проблема" в духа на книгата на Иван 

Рачев, която третираше същата тематика на 

чисто  научно-философска и етична 

проблематика. На конференцията имаше и 

много марксисти. Не им хареса трактовката за 

ролята на труда в развитието на човешката 

култура. Трудът - ръката създава блага, 

възвисява човешкия дух, но тя също може да 
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убива. Това, последното не им хареса, защото 

тяхната съвест бе гузна за извършване на 

масовите убийства след 09.09.1944 год. на хора 

без съд и присъда само заради това, че бяха 

другомислещи. След изнасянето на доклада 

станаха бурни разисквания. Болшинството от 

учителите подкрепиха моята идея. Трябва да 

кажа нещо много важно. За духа на моя доклад 

бе научил околийският управител Георги Лаков 

- мой личен приятел от съвместната ни работа в 

околийския комитет на ОФ . В деня, определен 

за провеждане на конференцията той поиска тя 

да не се състои. Но учителите бяха в салона и 

нямаше как да разпуснем хората. В края на 

краищата конференцията се състоя. Дълго 

време се коментира тази конференция,  но и 

невидимият обръч около мене се затегна. 

 На 09.06.1946 год. в тъмни зори се 

похлопа на вратата ни. Съквартирантът ми, 

член на БКП - Баханов отвори външната врата. 

Похлопаха на спалнята ми, в която спеше и по-

малката ми сестра Анастасия. Първо излезе 

сестра ми и като се обърна ми обясни каква е 

обстановката. Помолих я да им каже да почакат 

докато се облечем. Облякох се и в същото 

време и дадох да скрие в пазвата си нелегални 
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издания на Федерацията.Така успяхме да 

скрием каквото трябва.Когато те влезнаха в 

спалнята и почнаха претърсванията не 

намериха нищо компрометиращо освен един 

пистолет нагант (барабанлия), който ми беше 

подарък от командира на отряда веднага след 

09.09., в знак на признателност за моето голямо 

участие в партизанското движение. Заведоха ме 

до милиционерското управление, а от там в 

кауша. Там имаше няколко души 

македонствуващи - (ВМРО - Иван Михайлов). 

До обяд докараха и брат ми - бате Георги. 

Градът беше изтръпнал след тази акция на 

милицията. Пренощувахме там и на другия ден 

в един камион ни закараха в Благоевград. На 

другия ден рано в зори , пак с камион, ни 

закараха в Държавна сигурност в 

София.Оставиха ни в двора на ДС наредени 

един до друг с лице към стената.Зад нас 

няколко души от агентите приказваха.По 

някакъв рефлекс се обърнах към тях.Видя ме 

един от мъчителите, направи ми бележка, дойде 

при мене и с няколко удара ме събори на 

земята.Брат ми беше до мене.Като видя какво 

става му прилоша и падна на земята. Хванаха 

ни и ни изправиха на крака. Приказките на 
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архангелите-мъчители продължиха, а ние 

вцепенени от неизвестността чакахме какво ще 

става. 

Размърдаха се.Дойдоха двама души при мен и 

поискаха да им дам една носна кърпичка. След 

като им я дадох, ми вързаха  очите с нея, 

хванаха ме под мишница и ме поведоха по едно 

стълбище за IV или V етаж на Държавна 

сигурност. Оставиха ме в една стая, като ме 

накараха да седна на пода.През целия път от 

двора до стаята ме биха непрекъснато с 

юмруци. По същия начин постъпиха и с другите 

от нашата група. Заповядаха ни да не сваляме 

кърпите от очите. Откачиха ръчния ми 

часовник и не ми го върнаха. Даваха ни по една 

осма от хляба за цял ден. Извеждаха ни по един 

до тоалетната и това ставаше винаги с бой. 

Понеже бяхме с вързани очи милиционерът ни 

държеше с една ръка, а с другата биеше където 

свари. Със следствието не бързаха. То ставаше 

обикновено нощно време. Някъде      след      

седмица престой  ме извикаха на следствие. 

Вкараха ме в една голяма стая, усещах, че около 

голяма маса имаше много агенти. Макар и с 

вързани очи усещах присъствието им и това на 

агент от Неврокоп. 
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Въпросите им бяха все около това как съм се 

формирал като анархист и дейността ми. 

Въведоха ме в друга стая и ми махнаха кърпата 

от очите. Дадоха ми хартия и перодръжка и ме 

оставиха да пиша сам в стаята. По време на 

писането не ми бе оказан никакъв натиск. 

Предадох написаното на разсъмване. 

Милиционерът ме изведе в коридора до 

тоалетната и ме остави там, обърнат към 

стената като ми каза да чакам. Чаках цял ден, 

прав срещу стената някои да дойде и да ме 

отведе в килията при другарите. Преуморен от 

безсъние, изтощен от гладуването едвам 

изтраях.  Вечерта дойде един милиционер и ме 

заведе в килията. Изтощението беше 

неописуемо. Не можех да поема и малкото 

хляб, който ни даваха тъй като устата ми беше 

пресъхнала - не можеше да отделя слюнка.Брат 

ми, бате Георги ми даваше парченце от 

кибритена клечка и ме караше непрекъснато да 

дъвча , така по механичен начин предизвиквах 

малък приток на слюнка и се овлажняваше 

малко устата. 

След около две седмици престой в Държавна 

сигурност една вечер ни натовариха на някакъв 

рейс, накараха ни да се наведем над седалките, 
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така че да не се вижда отвън какво има в рейса 

и ни закараха в V участък. Наблъскаха ни по 15-

20 души в стая един до друг.Тук се напълнихме 

с въшки, гладът продължаваше. Бяхме 

изтощени до краен предел, едвам слизахме до 

тоалетната.Една вечер ни натовариха на камион 

и ни закараха на гарата. Натовариха ни на два 

конски вагона общо  около 90 човека. 

Пътувахме цяла нощ и на другия ден към обяд 

бяхме на гара Плевен. Закараха ни в затвора - 

старата част. В цялата група бяхме трима 

анархисти: Тодор Арнаудов от Гоце Делчев, 

Атанас Мечкаров - учител по география в 

гимназията в Благоевград и Паскал Стружев - 

художник от Пловдив.Имаше един член на 

БЗНС "Никола Петков", всички останали бяха 

членове на ВМРО (Иван Михайлов). От ВМРО 

(Иван Михайлов) ще спомена някои по-

известни членове на Централния им комитет: 

Страхил Развигоров, Борис Бунев, Страхил 

Топуков,Стоян Вардарски, Георги Хуклев,  

Стоян Катошев, Евтим Орлов и др., общо 94 

души. Всички бяхме без присъди.  
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На снимката -  в затвора в Плевен 
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Групата от ВМРО беше докарана тука за да 

угодят на Тито в стремежа му да се присъедини 

Пиринска  Македония    към Югославия,     а 

пък ние - анархистите - да не им мътим водите в 

стремежа на БКП да сломи свободолюбивия дух 

на българския народ при осъществяването на 

сталинизма в България.  

Няма да описвам условията на живот в Плевен. 

Сега се чудя как сме оцеляли при такива 

условия. Тук прекарах около 19 месеца 

предварителния арест. Лагера го разформиро-

ваха три пъти. 

През есента на 1947 година група от 50 души, 

по-изявени деятели на ВМРО ги извикаха по 

списък и ги накараха да си приготвят багажа за 

път. Всички изтръпнаха. И до днес не знам 

каква е била съдбата на тези хора, по сведения 

никой не е жив.  

След две-три седмици втора група напусна 

Плевен. В тази група беше и моя брат. 

 
( По разкази на брата Георги Арнаудов,  са закарани в 
Бургас, товарени са на корабче , което е ги е откарвало в 
морето и се е връщало празно. Едно телефонно обаждане 
от София спира процеса и така той се спасява заедно с 

останалата група     (Виолета Арнаудова) ) 
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Обади ми се от язовир Росица, а след това те 

бяха изпратени в ТВО - Богданов дол. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              На снимката –Георги Арнаудов ( 1961 г ) 
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.  

На 12-01-1948 година последната група от ТВО 

- Плевен, между които и аз бяхме изпратени в 
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ТВО – Куциян 4. Мене ме разпределиха в 

групата на анархистите.Там сварих следните 

по-известни другари: Делчо Василев и Манол 

Васев от Хасково; Христо Колев; Георги 

Карамихайлов (Гецата) ; Стефан Златев от 

Ямбол; Христо Карапетров от Павел Баня; 

братовчедите Калчо и Тодор Делиганови от 

с.Търничене; Никола Минков - агроном от Баня, 

Карловско; Костадин Захаринов от Радомир и 

др. Животът в лагера беше не по-лек  от живота 

на Иван Денисович от едноименната повест на 

Солженицин  "Един ден от живота на Иван 

Денисович". Работа от тъмно до тъмно.  

 Освободиха ме на 01.08.1948 год. и на 

02.08. бях в Гоце Делчев. Пристигнах без да се 

обадя, че съм освободен. Веднага домът ни се 

изпълни със съседи и приятели. Брат ми, 

сестрите ми и приятелката ми Недялка Малчева 

от Казанлък бяха на екскурзия в Пирина.  

 
4    (Wikipedia)     От октомври 1945 до края на 1946 в пернишката мина 
"Куциян" са въдворявани белогвардейци. През 1948 "Куциян" се разделя 
на две, защото са докарани голям брой земеделци Николапетковисти и 
една част от лагеристите е преместена край с. Богданов дол, 

Пернишко до 1951, а друга в с. Николаево, Казанлъшко до юли 1949. 
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Вечерта бяхме всички заедно.Недялка беше 

дошла на гости на сестрите ми с намерение да 

дойдат на свиждане в "Куциян". Аз ги 

изпреварих.  

 

    Този ден бе и ден първи на моя семеен живот.  

 

 
 

 

С Недялка 1948 г. 
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* 
 

 

         Наближаваше времето за новата учебна 

година.Трябваше да се почне работа. Ходих в 

отдел "Просвета" да питам за учителско място. 

Отговориха ми, че не могат да ме назначат. 

Питаха милицията - отново отказ. Тогава 

направихме опит да получи учителско място 

жена ми, която беше учителка в Казанлъшко. 

Отказаха и на нея поради това, че е моя жена. 

Разбрахме, че за нас живот в моя роден край 

няма. Принудихме се да напуснем този край и 

да живеем там, където жена ми имаше 

учителско място- така станах емигрант в 

собствената си страна. Жена ми  ходеше на 

работа,  а аз стоях в къщи. 

 През ноември 1948 година реших да 

отида да видя старата си майка и сестрите. На 

12.XII. бях там.  

На 13.XII. декември бях излязъл из града. 

Веднага ме арестуваха , като ми казаха да ги 

последвам за малка справка до околийското 

управление на МВР. Въведоха ме в мазето. 

Там ни бяха събрали всички активисти от 

съпротивата: Тодор Ибришимов, Владимир 
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Бацалов, д-р Димитър Бояджийски, Крум 

Радойков - шивач, Димитър Гулев - печатарски 

работник. На следващия ден ни закараха в 

Благоевград.Поставиха ни в таванска стая.При 

нас, в стаята имаше милиционер. Разбра какви 

хора сме и каза, че предния ден са арестувани 

нашия другар Иван Балев, който бил изпратен в 

София.След приключване на следствието ни 

освободиха: най-напред - д-р Димитър 

Бояджийски, след няколко дена освободиха 

мене и най-после Владимир Бацалов. Крум 

Радойков, Тодор Ибришимов и Димитър Гулев 

бяха изпратени в лагер. Мене ме освободиха на 

03.01.1949 година. Освобождаването ни стана 

по нареждане на началника на Държавна 

сигурност - Костадин Кюлюмов, бивш 

партизанин и бъдещ писател-романист с 

тематика македонското революционно 

движение. Там получих премръзване на краката 

си и дълго време не можех да ги излекувам. 

След освобождаването ми веднага заминах за 

Казанлък. Седем години не посмях да отида в 

Гоце Делчев. 
 

До края на 60-те годинип при всяко пътуване на Т.Ж. из 

страната бях арестуван и държан по две седмици в ареста 

на ДС Стара Загора. 
*** 
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Сестра ми  Анастасия 
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Майка ми  Христина Арнаудова 
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Недялка и Тодор Арнаудови  -  Казанлък 1970г. 
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Вестник  „ДЕМОКРАЦИЯ” 
Свидетелства на другар по съдба 
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Един изстрадал разказва 

Някои бяха екзекутирани без съд 

 

 

в.Демокрация 

 
(Продължение от бр. 94) 
* -Една вечер към 10 ч. ни на 

товариха на камиони до га- 

рата и оттам    в два конски 

вагона. Във вагона ни пазеха 

двама цивилни и двама уни- 

формени, беше забранено да 

разговаряме.    Пътувахме ця- 

ла нощ и на следващия ден 

към   14  ч.   пристигнахме на 

товарна гара Плевен. 

Закараха ни в затвора на 

Плевен, старото крило. По 

време на пътуването цивил- 

ният милиционер ни каза, че 

сме късметлии, тъй като има- 

ло нареждане да ни предадат 

на Тито като членове на 

ВМРО, но заповедта била от- 

менена. Дошла друга за ост- 

ров св. Анастасий, но след 

като ни натоварили, пристиг- 

нало нареждане за затвора 

в Плевен. .  

Вечерта доведоха групи от 

Варна и Пловдив. Станахме 

92 души. 

В София, в Дирекция на 

милицията останаха: Коста 

Ризов; Георги Марчев и Ата- 

нас Пашков — студенти, « по- 

възрастните: Влади Куртев и 

Жоро Настев, бивши членове 

на ЦК -на ВМРО, Йосиф Мар- 

ков — директор на кино „Ма- 

кедония", Шалдов и Гошо 

Атанасов — адвокати. Бяха 

оставени, за да се образува 

дело, но това не стана. По 

нареждане на Антон Югов 

със съгласието на Георги Ди- 

митров и Политбюро бяха ек- 

зекутирани без съд. 

След двудневен престой в 

Плевенския затвор пристигна 

началникът на лагера капитан 

Сава Димитров (червеният 

екзекутор) от Новоселци. Съ 
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щият ни заяви, че лагерът е 

секретен под името „Областно 

управление 31 – Плевен” за 

хора, опасни за обществения 

ред в страната. Той идвал от 

личната охрана на Антон 

Югов - и добре знаел какво 

представляваме.  Предупредиха да 

не бягаме, че за едно бягство ще 

разстрелват по 10 души. 

Гладът съвсем ни беше умо- 

рил, даваха ни по четвърт 

хляб с нечистена тиква, сва- 

рена в пръстени купички, без 

лъжици. Когато ни пускаха 

на двора за един час, всички 

беряхме тученица (тлъстига), 

ядяхме я, за да залъжем гла- 

да. Въпреки силното разстрой 

ство,   което   получавахме от 

тревата, продължавахме да 

берем и ядем. За 10-12  дни 

дворът бе очистен от всичко 

зелено. 

Всички бяхме брадясали и 

приличахме на плашила. Бя- 

ха ни взели собствените дре- 

хи и ни бяха раздали трудо- 

вашки шинели и панталони. 

В 18 ч. помещението се за- 

тваряше, осветление нямаше, 

а след 20 ч. ни се забранява- 

ше да говорим. Наложи се 

да съберем пари, с които ни 

купиха два кюпа, за да ги 

използваме при крайна нужда. 

На тридесетия  ден ни раз- 

решиха да напишем по едно 

писмо, с което да съобщим 

за местонахождението си и за 

да ни изпратят храна близ- 

ките ни. 

Ние, които бяхме в старото 

крило, бяхме изолирани от 

самия затвор. Имаше милицио- 

нери земеделци и когато ня- 

кой от тях беше на пост, ни 

даваше вестниците „Зелено зна- 

ме" и „Свободен народ", за 

да знаем какво става в стра- 

ната.  

Имената на другарите ми, 

доколкото  не ми е изневери- 

ла паметта, бяха: Петър Ко- 

зов, Тодор Караянев (Сандан- 

ски), Стоян Вардарски, Влад- 

ко Ставрев, Васил Сух (Сан 

дански), Ангел Запрянов, Ге- 

орги Хуклев, Наум Момчеджи- 

ков, Борис Бунев, Страхил 

Развигоров, Стефан Карайор- 

данов, Мишо Карайорданов, 

Спас Таушанов, Гошо Гърче- 

то, Караиванов, Никола Стоя- 

нов, Стоян Катошев, Борис 

Бошков (Булба), Борис Ал- 

Капона, Ефтим Орлето, Славе 

Георгиев (Чавчето), Петър 

Гребенаров, Крум Сарджов, 

Методи Трайков, Димитър По-

пов, Григор Михайлов, Кръ- 

стьо Пинзов, братя Арнаудови, 
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Цеко Янков, Страхил То- 

пуков, група от 4-5 момчета 

от гр. Сандански и много 

други, чиито имена вече не 

помня. 

Дойде зимата. Разреши- 

ха ни по 3 кг храна седмич- 

но и по едно писмо. Свижда- 

не не ни се разрешаваше. Ото- 

пление нямаше, място за спа- 

не също. Двама лежаха, един 

седеше, и така се редувахме. 

През януари студът стигаше 

до 30 градуса под нулата. 

Помещението се изпотяваше, 

а по  стените се образуваше 

скреж. Сутрин  имахме ледени 

висулки по брадите, веж- 

дите и мустаците. 

С настъпването на пролет- 

та около 25 човека от по-мла- 

дите отидохме по желание, да 

правим тухли на конния ес- 

кадрон в местността „Кайлъ- 

ка" до вилата на генерал Ви- 

наров. Като свършихме там, 

започнахме да правим плувни 

басейни. При нас често идва- 

ше ген. Винаров и водехме 

разговори по македонския въ- 

прос. Той и окръжният секре- 

тар на БКП в Плевен се въз- 

мущаваха от Георги Димитров 

и ЦК на БКП. че са допусна- 

ли в Пиринска Македония да 

се учи македонски език в 

училищата и да им препода- 

ват учители от Вардарска Ма- 

кедония. Казваха ни, че не 

сме виновни и сме жертва 

на угодничеството към Тито. 

„Знайте едно   -   казваха, - 

Пиринска    Македония е част 

от тялото    на   България и 

никога няма    да се откъсне 

от нея." През 1947 г. от ранна про-

лет до зимата - работихме за 

построяването на плувни ба- 

сейни. Комендантът на лаге- 

ра кап. Сава Димитров се, 

държеше много човечно с 

нас. Същото се отнасяше и 

за останалите от персонала. 

Генералът ни казваше да пи- 

шем на близките си да дейст- 

вуват по места за освобожда 

ването ни. 

 

 
Записала Милена ДАКОВА 
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