№ 270
Иван Лазаров Несторов (68 г.)
род. в с. Връбник, Костурско
жив. в Пловдив
10.03.1943 г.
Заслуги: редовен член на дружеството и взел живо участие с оръжие в
ръка в борбите за освобождение.
Семейство: съпруга Пена, р. 1876 г.
Животописна бележка: „Роден на 23 април 1875 г. в с. Връбник,
Костурско, а сега жител на гр. Пловдив, бех посветен в идеите на ВМРО
през 1899 г. в Атина от Никола Георгиев Синчов. През 1902 г. започнаха
да идват от България чети, които заминаваха за Костурско, Македония, и
ние ги улеснявахме при преминаването. Скоро обаче шпионите разбраха
дейността ни и започнаха да ни предават на гръцката власт, поради което
последваха масови арести. За да не бъда арестуван, аз реших да замина за
родното си село и при тръгването ми братята Лазар340 и Георги341
Киселинчеви ми предадоха един сандък, пълнен с взрив, който аз
пренесох благополучно през митницата в Солун и го предадох на
войводата Васил Чекаларов. По времето когато четата на Борис Сарафов
беше обсадена от турския аскер в Смърдеш, поискаха помощ от околните
села и тогава нашият селски войвода Васил Делов342 ни поведе, и
отидохме на помощ на Борис Сарафов заедно с Въмбелската чета. Завърза
се ужасно сражение, при което паднаха много жертви, но четата на
Сарафов бе спасена. След това турския аскер опожари селото. По време
на Илинденското въстание се сгрупирахме всички чети от района в с.
Въмбел и нападнахме Биглища, и водихме четиричасово сражение.
Вечерта преминахме в Смърдешкия балкан. На сутринта караула
забеляза, че с. Върбен343 гори и тогава, по заповед на войводата
Чекаларов, върбенския и въмбелския войводи с четите си се отделиха и
отидоха да помогнат на населението от селата си. Населението от с.
Връбник бе напуснало селото, което бе опожарено, и голи, боси и гладни
заминаха за близкия балкан. След това имахме също така кръвопролитно
сражение в Апоскепския балкан с костурския аскер. След неколко дена
дойде заповед за разформироване на четите и всеки отиде из своето село.
Моето село бе опожарено и населението седеше на открито, гладни и без
340

Лазар Киселинчев (1874–1946) е български строител и костурски войвода на ВМОРО, родом
от с. Косинец, Костурско.
341
Георги Киселинчев (1878–1971) е български скулптор и каменоделец, деец на ВМОРО, родом
от с. Косинец, Костурско.
342
Васил Делов е войвода на ВМОРО, родом от с. Връбник, Костурско.
343
Има предвид с. Връбник.

222

завивки. След неколко дни дойде аскер и събра всички младежи от селото
и ни биха жестоко, за да кажем, къде сме скрили оръжието, но никой не
каза. След това още на два пъти бехме събрани и бити, но никой не издаде
нищо. Сега немам пенсия, нито доход повече от 2500 лв. месечно.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.270.

№ 271
Илия Тръндов Манов (77 г.)
род. в с. Връбник, Костурско
жив. в Пловдив
13.03.1943 г.
Заслуги: четник с оръжие в ръка, взимал участие в сражения.
Семейство: вдовец, син Тръпко, р. 1894 г., снаха Юрдана, р. 1905 г.,
внучка Стана, р. 1929 г., и внук Георги, р. 1925 г.
Животописна бележка: „Посветих се на ВМРО през 1901 г. Оттогава
започна моята дейност като четник. През 1903 г., месец април, четата на
Борис Сарафов бе предадена от шпионите на турския аскер и последният
обсади с. Смърдеш, в което се намираше тази чета. Веднага бе разпратено
съобщение до всички чети от околните села да се притекат на помощ и
ние – върбенската и въмбелската чети, пристигнахме незабавно. Ние
открихме първи огън срещу турския аскер и след нас откриха огън и
останалите чети, благодарение на което успехме да спасим четата на
Борис Сарафов, която се изтегли благополучно от селото. По време на
славното Илинденско въстание взех участие в много сражения. Всички
чети от нашия район се събрахме в с. Въмбел, откъдето се отправихме
към Биглища, където имахме големо сражение. Оттам минахме през с.
Връбник и се отправихме към Смърдешкия балкан, Вълканова чешма. На
сутринта караула съобщи, че Връбник гори. Тогава войводите Чекаларов,
Кляшев, Попов и Москов344 заповедаха върбенската и въмбелската чети
да се отправят за горещото село и да видят какво става. Целото население
бе напуснало селото и се бе приютило в близкия балкан. Цели три месеца
те живеха на открито. Турците беха ограбили всичкия им добитък. Ние
останахме да пазим населението, а останалите чети отидоха в
Писодерския балкан, където имаха неколко сражения, и след това слезоха
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към Въмбелския балкан, където и ние се присъединихме към тех и се
отправихме за Германския балкан. Турският аскер вървеше по следите ни
и ние преминахме с. Писодери, с. Кономлади, Смърдешкия балкан и
стигнахме Апоскепския балкан. Там бехме предадени на турския аскер от
Костур и имахме сражение, което трая 4 часа. През нощта се върнахме
назад през с. Дреновени и там се разделихме с центровата чета, тъй като
дойде заповед четниците да се разотидат по селата си. При завръщането
ни на село веднага се заловихме да построим колиби, за да се подслоним,
тъй като турския аскер беше изгорил всички къщи. След известно време
дойде аскера и събра всички млади хора от селото и ни биха жестоко, за
да изкажем къде е скрито оръжието ни, но въпреки жестокия побой,
никой не издаде тайната. След това още на два пъти бехме бити до смърт,
но пак никой не предаде оръжието си.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.271.

№ 272
Илия Стоянов Онбашиев (76 г.)
род. в с. Балдево, Неврокопско
жив. в с. Балдево, Неврокопско
23.03.1943 г.
Заслуги: взел живо участие при сраженията през 1903 г. Осъден от
турската власт на 15 г. затвор.
Семейство: съпруга Вангелия Илиева на 71 г., дъщеря Невена Илиева на
40 г., дъщеря Верка на 30 г., зет Благой Клячеров на 27 г., внук Димитър
на 2 г., внучка Люба на 6 г.
Животописна бележка: „През 1903 г. във въстанието взех живо участие
при сражението в с. Балдево. Заловиха ме турските войски и ме изпратиха
в Солун. Осъдиха ме на 15 г. затвор. Лежах 1 г. в Еди куле, Солун, и по
общата амнистия бех освободен.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.272.
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