Кой преби Алексиев?

Главинчев и Боков убиха баща ми и се хвалеха с това!
BNews.bg

Райко Алексиев е бил пребит до смърт от партийни функционери.
Алекс Алексиев проговори за зверското убийство на баща си – Райко
Алексиев.
Пред bTV той разказа за бруталната му смърт, буквално екзекуция. Тогава
семейството му живеело в центъра на София, а той самият разбрал, че е
станало нещо страшно, понеже майка му изкрещяла.
„Тя не викаше по принцип“, спомни си Алексиев.
По думите му висши партийни функционери са участвали лично в побоя на
известния карикатурист, довел до смъртта му.
Главинчев и Георги Боков са били един от тях, разкри Алексиев.
Аз не вярвам в наследствената вина, намирам го за нещо много грозно, обясни
обаче той след въпрос от водещия дали става дума за роднини на днешната
шефка на ЮНЕСКО – Ирина Бокова.
Според сина на артиста обаче е редно партията, която е наследник на БКП, да
излезе и да каже какво се е случило.
Нищо още не е излязло и до днес, огорчен призна Алексиев.

Ненавиждам ги, отсече той, попитан за отношението към комунистите.
Моето семейство беше антикомунистическо по начало.

На 18 ноември 1944 г. след зверски побой в милицията умира Райко Алексиевбългарски художник, карикатурист и фейлетонист. Той става жертва на
червеният терор след заграбването на властта в България от комунистите чрез
преврат на 9 септември 1944г.
Лев Николов Главинчев е български революционер, офицер (полковник) и
политик. Главинчев е деец на Вътрешната македонска революционна
организация и е една от най-противоречивите личности в македонското
освободително движение. Участник в комунистическото съпротивително
движение по време на Втората световна война и командир на Първа Софийска
въстаническа оперативна зона на НОВА. Като комендант на Народната милиция
след 9 септември 1944 г. лично самоволно и методично ликвидира офицери,
интелектуалци и общественици. Сочен е за масов убиец.
Георги Филипов Боков е участник в Съпротивителното движение по време на
Втората световна война, български партизанин. Партиен деец от БКП и
публицист.

