НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО, НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН!
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„Най-големите добродетелни подвизи са извършени от любов към Отечеството!

Ж. Ж. Русо

„Патриотизмът, независимо чий е, се доказва не с думи, а с дела!”

В. Г. Белински

Плевенската областна организация на политическа партия „Нова Зора” пое и
осъществява през изминалите няколко години кампания за възстановяване на
паметници на акад. д-р Н. И. Пирогов, издигнати в редица села на областта. Те са в знак
на признателност към загиналите руски воини и за неговото лично участие в
Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

На 2 юни 2013 г. бяха открити възстановените два паметника в селата Малчика и
Търнене. Наред с тях бе открит и реставрираният паметник на летеца - герой майор
Павел Лазаров Павлов, на площада в гр. Тръстеник, посмъртно произведен в чин
полковник. Той е роден в гр. Тръстеник на 25.12.1911 г. След завършване на ШЗО е
изпратен във Военновъздушното училище, където става летец-изстребител и през 1936
г. е зачислен като подпоручик във Въздушните войски. На 10.12.1943 г. капитан Павлов
загива със смъртта на храбрите във въздушен бой с англо-американските самолети, на
път за бомбардиране на гр. София, над землището на с. Одраница, Трънско. Посмъртно
веднага е произведен в чин майор, а със заповед № 420 / 19.10.1992 г. на
Министерството на отбраната е произведен посмъртно в чин „
полковник”.

По инициатива на Организационен комитет, начело с Величко Василев Бешев,
председател на ППО на ПП „Нова Зора” гр. Тръстеник, е организирана подписка, на
осн. чл. 28, т. 3 от Наредбата за символиката на община Д. Митрополия, за
присъждане на звание „почетен гражданин” на полковник Павел Павлов. На
сесията на Общинският съвет, състояла се на 30.12.2013 г., полковник Павел Лазаров
Павлов е обявен за „
Почетен гражданин на община Долна Митрополия
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”.

Дълбок поклон и слава на героя !

Евгения ИВАНОВА,

председател на Обл. ПО на ПП „Нова Зора” - Плевен
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