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IИЗБОРНА дейност Извънредна конференция на СК в Босилеград
ЗАВЪРШИХА КАНДИДАЦИОН- 

НИТЕ СЪБРАНИЯ КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ПО
ЛОЖАТ ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ЗА 

РАЗРЕШАВАНЕТО И НА СТОПАН 

СКИТЕ ПРОБЛЕМИ

В края на февруари в Босиле 
градско
дидащионните събрания. Бяха из 
дигнати кандидатите за общин
ски отборници и представители 
в Републиканската и Съюзната 
скупщина.

— 200 са женм и към 170 души 
младежи и девойки.приключиха канди-

В трите изборни колегии, 
в ксито ще бъдат избрани 12 от 
боршщи за Камарата на трудо
вите общности са кандидатира
ни 28 души. В изборната ко
легия при земеделската коопера 
ция в Горна Лисина за 5 вакан 
тни места на отборници са пред 
ложени 10 кандидата, при земе 
делската кооперация в Долно 
Тлъмино за 5 отбормически 
ста 
и в

В 14 изборни колегии, 
които ще се избират отборници 
за Общинската камара са пред
ложени 29 кандидати. От пред
ложените 24 души са селскосто 
паноки производители, 2 служе
щи, 3 просветни работници,

в
За делегат на V конгрес па СКС избран избран Стойне Иванов

ма много недостатъци и грешки. 
Нерядко някои комунисти, нами 
ращи се на ръководни постове 
изиграват законопредлисанията, 
работят по своя воля и нанас
ят вреда на работническото са
моуправление. Има прояви таки 
ва хора да се крият зад гърба 
на органите на работническото 
самоуправление, не 
при това неговите решения.

Има прояви и на известна не 
заинтересованост за разширява
не дейността на стопанските ор 
гакизации. Зарад това се стига 
до положение някои от тях са
мо да „живуркат” с години без 
да показват стремеж към по- 
правилна стопанска политика.

В сегашните условия когато 
себестойността на продукцията 
в тези трудови организации е на 
равнището от преди няколко го 
дини. а производителността на 
труда не показва почти никакво 
увеличение — и възнаграждени 
ята на работниците, съвсем есте 
ствено, не могат да се увеличат 
до нужната степен.

В някои стопански организа
ции има прояви и на небреж
ност. Земеделската кооперация 
в Горна Лисина е позволила та
зи година да пропадне овес на 
стойност от към1 1 милион ди
нара. Почти също е положение 
то и с реколтата от картофите, 
които не са прибрани на време.

Има сериозни опущения по 
въпроса за възнаграждаване спо 
ред труда. Правилниците за раз 
пределение на личните доходи 
не се прилагат или пък в тях ра 
зликата между най-ниските и 
най-високите заплати е твърде 
голяма. При увеличение на лич

(Следва на 3. стр.)

Н* 1,27 февруари в Босилеград се състоя извънредна об
щинска конференция на Съюза на комунистите. Присъствува- 
ха към 100 делегати от първичните организации и •представи
тели на обществено-политическите и профсъюзни организации 
в комуната. '■

Конференцията обсъди актуалните задачи на организа
циите на Съюза в Босилеградско и избра делегат за V конгрес 
на сръбските комунисти. Доклад за задачите на Съюза на кому
нистите след Осм\ия конгрес изнесе Винко Стоянов, секретар 
на Общинския комитет на СКС.

ме-1 — са предложени 16 души 
обществените служби — два 

ма. От кандидатите 24 
селскостопански производители, 
1 работник и

младеж, а не е кандидатирана 
нито една жена. От всички кан души садидатирани мандатите са възо 
бновени на Стоичко Андонов, 
учител в Горна Любата и Драган 
Дбкев, директор на „Услуга” от 
Ресен.

трима служители.
Между тях се 
младежи и пет жени.

намират и трима зачитайки

Според предложението на Об
щинския отбор на ССРН предви 
дената структура на Общинска 
та скупщина не е напълно застъ 
пена, тъй като не са кандидати 
рани достатъчно число младе
жи и жени.

Кандидационните събрания бя 
ха масово посетени. От 1.100 при 
съствуващи на тези събрания

На събранията 
кандидатурите за 
тели в Съюзната и

са утвърдени 
представи-

витие на обществените отноше
ния. В процеса на получаване на 
още по-голяма самостоятелност 
на трудовите организации роля-

Докладчикът изтъкна, че е- 
дна трета от първичните органи 
зации не са обърнали достатъч 
но внимание на въпроса за при 
емане на нови,членове. Те не са 
съумели да привлекат младите 
хора към Съюза на комунисти
те, а също не са имали и опре-^ 
делен критерий при приемане-

републи- 
канока скупщина. Събранията
на избирателите и на трудовите
колективи са утвърдили канди 
датурите на лицата, които бяха 
предложени 
събрания на ССРН.

на политическите 
В. В. то.

Демократичните отношения 
в Съюза на комунистите и съз
нанието, че комунистът има въз 
можност да участвува и съдей- 
ствува за най-правилната насо
ка на нашето обществено раз
витие, привлича младите спосо 
бни хора, обаче ръководствата 
на първичните организации сле 
два повече да се ангажират по 
този въттрос.

В няксм първични организа
ции на село все още преоблада 
ва мнението, че за членове на 
Съюза следва да се приемат по
бедни селскостопански пооиз- 
водители, без оглед на тяхната 
обществено-политическа актив
ност и качества. Но противопо
ложно на това — изтъкна док
ладчикът — в селските първич 
ни организации трябва да се 
приемат лица въз основа на тех 
ните отношения в процеса на 
социалистическото преобразява 
не на селото. С оглед на това, 
критерият за приемането на но 
ви членове трябва постоянно да 
се изгражда, като се позволи из 
пазява/нето на личните качества 
на новите членове.

Димитровград

ПОТВЪРДЕНИ КАНДИДАТУРИТЕ 
НА ОТБОРНИЦИТЕ

Комисията за избор на отборни
ци за Общинската скупщина в 
Димитровград след преглеждане 
на протоколите от събранията 
на избирателите потвърди 25 кан 
дидатури за 12 свободни отбор- 
нически места в Общинската ка 
мара и 20 кандидатури за 13 сво 
бодни места в Камарата на тру 
дозите общности.

Обаче комисията не е могла 
да потвърди една кандидатура 
за Камарата на трудовите общ
ности в Сенокос и девет канди 
датури за Общинската камара в 
Сенокос, Драговита, Моинци, 
Вълковия, Долни Криводол и 
СЗмиловци. Според законните раз 
поредби комисията не е могла 
да одобри тези кандидатки ли
сти защото на кандидационните 
събрания не са присъствували 
1/10 от записаните избиратели. 
Така от 1.304-те записани изби
ратели във Висок във Вълко
вия 56 лица са издигнали канди 
датурата на Димитър Николов,

в Долни Криводол от 1.078 —52 
кандидатирали Асен Игов, в Сми 
ловци от общо 1.304 избиратели 
Делчо Димитров са кадидатира 
65 и тн.

И покрай това в Комисията 
казват, че кандидационни съб
рания няма да се устройват пов 
торно, защото нито една избор
на колегия не е останала без из 
дигната кандидатура, защото на 
останалите събрания всичко е 
минало нормално.

По всичко личи, че 
съствията на избирателите на 
някои събрания са резул
тат от слабата дейност на об
ществено- политическите орга
низации. Ако подружниците на 
Социалистическия съюз, синди
ката и първичните организации 
на СК бяха' се ангажирали по
вече и по-добре обясняваха из
бирателния заюон, събранията 
ма избирателите щяха да бъдат 
по-масови — смятат в Димитров 
град.

Стойне Иванов

та на комунистите е все по-отго 
ворна и по-голяма, тъй като този 
процес в своя възход получава 
нови качества и съдържание. 
Докладчикът каза, че в работата 
на комунистите на това поле и-

от-

НЕДОРАЗУМЕ
НИЯТА САМО ВРЕДЯТ

ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ НА КОМУНИ
СТИТЕ Е ДЪЛГОСРОЧНА ЗА
ДАЧА

Б. Изкупуването на агнетата от земеделските кооперации в 
Димитровградска общипа се засилва. До преди една седмица са 
заклани 5.000 агнета. Най-много е изкупила земеделската коо
перация „Сточар” а Каменица, а след това — „Победа” е Сми- 
лооци, „Нишава” в Димитровград и други.

Според досегашните резултати очаква се до края на резо
на да <се доставят на домашния и чуждестранния пазар към 
15.000 агнета, или 3.000 пад 7ьлапа.

Все по-сложните обществено- 
политически и икономически от 
ношения в комуната изискват

ОЧАКВАНИЯ ОТ ИЗБОРНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
НА ОК ИА СКС

от комунистите да имат водеща 
роля. Оттук произлиза, че на и- 
дейио-политическото издигане 
на комунистите трябва да се гго 
свети повече внимание. Работа-Според плана, който е приел 

политическият актив на Общин 
ския комитет на Съюза на кому 
кистите в Димитровград избор
ните конференции в първични
те организации ще се проведат 
от 6 до 26 март тази година.

Понеже от Осмия конгрес ми 
на доста време, активът е имал 
възможност да види някои недо 
статьпи в работата на първич
ните организации в провеждане 
то на становищата му. Все още 
например комунистите на тере
на и в града не са се освободи 
ли от старите методи на работа 
Вместо противоречията да разре 
шават в самите трудови организа 
шги и да осъществяват общест 
вено-лроизводителдагге норми в 
духа на решенията на Осмия кон 
грес те все още четат конгрес
ните материали и ги разучават 
теоретически.

И когато някои „становища” 
ое изкристализират” те преста
ват да важат за някои комуни
сти щом напуснат събранието 
на първичната организация, въ

преки че са гласували за тях.
Вм/есто да се развива градив-' 

на критика и активно участие в 
„изграждането на политиката” 
и нейното „провеждане”, извест 
на част от ръководството в орга 
низацииге чакат Комитетът да 
им „сервира” какво да работят. 
Също така тук-таме комунисти 
те не- са се борили за „крите
рии” при кандидатирането на хо 
ра за отборници. Към това може 
да се добави и стремежът у ня
кои комунисти в последно вре
ме да получат колкото се може 
по-малко задължения.

На всички тези явления пър
вичните организации трябва да 
реагират, особено иа събранията 
на избрателите. като обезпечават 
пълна публичност и демократич 
ноот в работата. При това, на 
предстоящите избори е необхо
димо да се изберат колкото се 
може повече жени и младежи в 
ръководствата иа първичните ор 
ганизации, както препоръчва 
политическия актив при ОК иа 
СКС.

та п тая насока следва да бъде 
планова, съдържателна и кон
кретна. Идейно- политическото 
равнище на комунистите не мо
же да се приравнява само до по 
връхностно осведомяване по ва 
жните събития, но трябва да се 
пристъпи към разучавано па ма 
рксистката литература.

Във връзка с това

Обаче, констатира се в „Сточар”, има неразбирателство ле 
жду кооперациите „Поб-да” и „Нишава”, което затруднява ра 
ботата на кланицата. Вмрсто да изкупуват по плана, тези коопе 
рации работят всяка за своя сметка, поради което кооперацията 
в Смиловци е била принудена на кара иа „дообработка” 400 аг
нета в пиротската кланица. Ако занапред кооперациите се над
преварват крй да изкупи повече, проблемът с клането гце се 

двете кооперации ще бъдат принудени да потърсятизостри и
услугите на Пирот. Това сигурно па.налява печалбите па коопе
рациите, а 'от друга страна, таксата за клане отива в друга об-

при разра
ботка ма материалите от Осмия 
конгрес заключенията трябва да 
се свързват с практиката. В те
зи рамки следва да се изнами- 
рат решения за проблемите 
стопанството органите иа самоу 
правлението учебното дело и лр.

щипа.
С увеличението па изкупуването кланицата в Димитров

град е била принудена да разрешава своеобразен проблем. Имен 
по касапите ие .искали да колят по старите цени. За едно закла 
но агне търсили са да се заплаща по 100 динара вместо 
както преди. Понеже не им било удовлетворено искането ведна
га те отказали да колят. На^-тгосле кланицата била принудена 
да се съгласи и след пауза от 1—2 дта продължила да работи.

Ако „Услуга" па врем.с беше разрешила този въпрос рабо 
тата щеше да се развива без застои. В такъв случай никой няма 
шда загуби.

Естествено, желателно е да ие се повторят персдености- 
те поне в периода па най-силиото изкупувано. ' М. Б.

в
710 90

КОМУНИСТИТЕ — НА ЧЕЛНО 
МЯСТО В РАЗРЕШАВАНЕТО 
НА СТОПАНСКИТЕ ПРОБ
ЛЕМИ

На работата и дейността на 
комунистите следва да се'гледа 
като па неразделна част от бор 
бата за осъществяване ир непо
средствената дсмЬкрпцкд и раз»М- В.



БРАТСТВО2

1 Извънредна общинска конференция на комунистите от Димитровградско

ЗА ТВОРЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА КОНГРЕСНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

С КОНКРЕТНАТА ПРАКТИКА И УСЛОВИЯ
зациите на СК и органите на 
управлението в предприятията 
не държа/г достатъчно сметка 
за приемането и осигуряването 
на нужните материални условия 

. на младите работници. Това рсо 
бено се проявява в непоследова 
телното приложение на принципа 
на разпределение според труда. 
Някои стопански организации, 
като „7-юли” в окончателното 
разпределение, включило всич 
км работници и служещи, с из
ключение на младежите — уче
ници в стопанството. Стопански 
те организации не държат смет 
ка и за професионалната подго 
товка на младите работници. 
Оттам и явлението, че младите 
оаботници и след няколкогодиш 
на работа в едно предприятие 
да остават без каквато и да е 
квалификация.

Организациите на СК не са 
оказали нужната помощ на мла 
дежките активи за идейно-лоли 
тическото издигане на младите, 
особено в предприятията к на 
село. За учащата се младеж Об 
шинският комитет на Съюза на 
младежта е организирал един 
вид вечерна политическа шко
ла, която работи успешно. Една 
от задачите на основните орга
низации на СК в предстоящия

В присъствието па 86 делегати от цялата община и на гос 
Кърста Михайлович, председател на Околийския отбор 

ССРII, Стоян Младенович, Ьекретар на Общинския комитет 
на СКС от Бабугиница и Славко Раиджалович, секретар па Об
щинския комитет на СКС от Бела Паланка, на 7 март в Дими
тровград се проведе извънредна общинска конференция на 
СКС. Конференцията прие програма за бъдещата активност 
организациите 11а СЮК в провеждатсето иа решенията на VIII 
конгрес на СЮК и избра контролна комисия от 7 члена и двама 
делегати за V1 конгрес иа Съюза иа комунистите в Сърбия. За 
делегати поиференцията избра секретаря на Общинския коми
те т Георги Алексов и работника от предприятието „Свобода" Ми 
одраг Пейчев.

■ Доклад за предстоящите задачи иа организациите па СКС 
в общината изпере* секретарят па Общинския комитет Георги 
Ллечссоо.

тите
наПосланието на президента Тито до Джонсън на

све- та в Югоизточна Азия да се по- в 
търси с миролюбиви средства, § 
при незабавно прекратяване па ^ 
всички действия, които водят ц 
до разширяване на войната и в 
на всички постъпки конто би- Щ

Щ Макар че положително бе оце 
Е цена активността ма организа- 
± шиите на СК в разширяването 
= иа материалната база иа само 
= управлениего и в насърчаване- 
Е то иа инициативите на трудещи 
= те се в разрешаването на проб- 

: / ' 5 леммгге по производсвото и раз 
Е пределанието, на конференция 
= та бяха посочени редица сла- 
щ бости в механизма на самоуттрав 

Ш? = лснието. Данните, -изнесени на 
конференцията, че в органите на 
самоуправлението днес участву 
ват 663 граждани, от които 405 
комунисти, показват с каква си 
ла разполага самоуправителна- 
та система в общината. Въпре
ки това обаче в някои предггрия 
тия въпросите все още се реша 
ват в тесен кръг хора. Не са 
редки явленията на пренебрег
ване на управителните отбори и 
на работническите съвети, как 
вито са случаите в основното 
училище „Моша Пияде” търгов 
ското предприятие ,,7-юли'’. Във 
връзка с това се изтъква необ- 

_ ходимостта в изграждането на 
= политиката и в заемането на ста 
Ц иовшца по дадени въпроси да 

влошат положение | участвуват всички членове на 
= органите на самоуправлението 
= и колектива. Но за да се постиг 

не това една от предстоящите

През миналата седощца 
товната общественост още вед- 

бе удивена .от дълбокомис- 
на тогослав-наж

лемата постъпка
Личното посла-скпя президент, 

ние на президента Тото до аме
риканския президент Джонсън

събития изнасят и критикуват слабости
те, но в това, колко те влияят 
за предотвратяването на отрица 
телпоте явления и колко участ 
вуват в изгражданео на полити 
ката на различните събрания и 
конференции. Малко са приме
рите събранията на трудовите 
организации и «а гражданите ла 
изграждат политика, която ще 
бъде задължителна за изборни 
те тела в предприятията и скул 
щината. „Когато говорим за пуб 
личността в работата, се изтък
ва в доклада, трябва да прила 
гаме и по-остри санкции против 
ония комунисти, които все още

Ипо повод последните
Виетнам бе оценено от све да

във
товната преса и обществеността 
като крупен политически акт, от 

мнението наразяваш изцяло 
световната общественост

конфликтите да се разре
която

желае
шава с мирни преговори и да 
не се стига до война.

„Узнах от известията на аген 
_ се казва в Посланиетоциите

на президента Тито, че днес аме 
и южновиетшамски са 

отново са бомбардирали 
Северен Виет-

рикански 
молети -
територията на

Като споделям общото без- 
покойствие, с което в последно 
време целият свят следи изос- 

- на конфликта във Виет 
считам за необходимо да

нам.

трянето
нам,
ви съобщя дълбоката увереност 
на правителството на Социалис- 

федеративна републикатическа
Югославия и лично на мене, че 
повторените бомбардировки на 
територията на ДР Виетнам от 

на силите на САЩ, катострана
приемат характер на вече въз
приета практика, носят в себе 
си истинска опасност

Йосип Броз Титовойната
да бъде разширена. ха могли да

‘ШЙШСтановището на САЩ, че дъл 
готрайният конфликт в Южен 
Виетнам произлиза от намесата 
на съседната ДР Виетнам, а не 
от вътрешната обстановка и 
стремленията и настроението на 
народа, очевидно води към 
лточението, че решението е в 
предприемане на военни дейст
вия ггротив тази държава и над 
нейната територия. По наше мне 
ние такова заключение е много 
опасно, защото заплашва да се 
стигне до сериозно разширява
не на конфликта и до 
последствия.

Югославските народи и прави 
телството споделят мнението, из 
разено на Каирската конферен
ция на необвързаните страни, и 
от много страни през последни
те няколко дена, че е възможно 
и необходимо изходът от криза

то.
Контактите по този въпрос, ко

ито през тези дни поддържа юго _ 
славското правителство с реди- = задачи трябва да бъде идеино-

= политическото образование наца страни, ме уверяват, че един _ 
ственият път да се предотврати = 
разширяването на конфликта е 
незабавно да се пристъпи 
•преговори, с цел да се изнамер- е 

---- решения, без =

комунистите и на трудещите се 
_ и хадрозата подготовка на само 

към [| управител! пят е органи. Кадрова 
= та неподготвеност на органите 

на самоуправлението ражда ре
дица отрицателни явления, кои 

_ то се манифестират в различни 
~ видове. Не са редки явленията 
= на неспазване законността на кон 
1 курсите. В политиката на зае- 
= мането на нова работна

зак

ят политически 
никакви предварителни условия 
от която и да било страна. Секретарят на ОК на СКС Георги Алексов чете доклада

период ще бъде организирането 
на подобни форми на работа с 
младежта и в предприятията и 
на село.

Накрая секретарят на Общин 
ския комитет даде оценка на пред 
изборната активност в комуна
та като се спря и върху предото 
ящите задачи във връзка с не 
посредствените избори за пред
ставителните тела.

Разискванията в значителна 
степен допълниха доклада осо- 
бенно по въпросите за метода 
на работа на самоугтравителии- 
те органи, публичността в рабо 
тата, непосредствените задачи 
на младежта и организационно 
то поставяне на първичните ор 
ганизацтш.

Като имвм предвид, че запаз- в 
ването и осигуряванрто на мира 
са най-виош дълг и интерес 
на всички страни, апелирам до 
Вас, господин Президент, да се 
отзовете на тези очаквания. Дъл 
боко съм уверен, че това ще е _
от полза и на вашия народ и = що не предприемат против нару 
правителството, а пелият свят I 1?««ята на трудовия 
си го поздравил с облекчение. I Ходатайствата при заемане на

= работна ръка, в които участву- 
Искрено Ваш =

Йосип Броз Тито =

работят
държат нетоговорно, 
телио и сменя ване от отговорни 
постове. В доклада бе направе
на забележка на отделни кому
нисти, които не само не участ
вуват в разискванията по отдел 
1-ш въпроси на събранията 
гражданите, но и не присъству-

бюрократически и се
ВКЛЮЧС'!-големи

ръка
все още се търсят определени 
.липа. Изтъкна се, че комунис
тите в такива организации ни-

кодекс.
на

= ■ 2

*
ЗаЬърши йосещениешо 

на Александър РанкоЬич Ь ОАР
те се развиват успешно във вси 
чкп области и че съществуват 
големи възможности за но-ма- з 
татъшмото му засилване.

На аерогара „Белград" в 
явление за печата заместник — | | 
президентът на СФРЮ изтък-ц 
иа, че в разговорите за взанм-Ц 
нито отиошеня и този път е| 
показана двустранната готов-Ц Щктжя 
ност за по-иатагъшио разширя ц 
ване па сътрудничеството във! 
всички области и в най-широ-Н 

размери, тъй като това е .

От 2 до 8 март бе на поссще 
ние в Обединената арабска ре
публика заместник — президен 
тът на Републиката Александър 
Ранкович. По случай неговото 
пребиваване и разговорите, ко- ■ 
й-го води с замемстпнщпрези
дента на ОАР Закария М 
дни бе издадено съвместно съ
общение 
че по време на пребиваването 
югославският заместник-прези
дент е бил приет от президента 
Насър, на когото гфедал лич
ното поръчение иа президента 
Тито. Като се констатира, че в

Накрая конференцията бе по 
здравена от председателя, на 
Околийския отбор на ССРН 
Кръста Михайлович, който под 
черта, че пред комунистите се 
поставя задачата не само да про 
учат и научат конгресните ма
териали. но да извлекат от тях 
конкретни заключения за дей
ността на всяка организация н 
на всеки член иа СК .Необходи 
мо е. каза той, програмата за. 
работата на организациите на 
СЮК да произлиза от конкрет 
и ата практика, да се изготвя не 
в канцелариите, но в средата, 
която живеем. Само така мо
жем да бъдем актуалшх к мо
билни в решаването на сложно 
те задачи.

Тук се постави въпроса, че на 
събранията на комунистите при 
съетвуват малко граждани, кои 
то не са членове. От това мо- 
жем да извлечем заключение» 
че в дневния ред на тези събра 
ния не са поставени съществе
ни въпроси. Ако се поставят въ 
проси, които изникват от прак
тиката, ако са жизнено важни» 
ние ще успеем да привлечем на 
събранията 
кръг граждани.

I II113- &1

0X1Ю-

1в което се изтъква

ки
от взаимна полза.

разговорите между двамата за
местник-президенти е направен 
широк обмен на .мнения по меж 
дународното положение и взаим 
кпте отношения между двете 

в съобщението се из-

Преговори за отмен
яй апе па визите

в
Димитровград

= ват конкурсните комисии и об- 
Е . широките фактори,
= предприетите сериозни

ват иа тях.
въпреки 

мерки
през последно време, още не са

страни.
тъква привързаността на СФРЮ 
и ОАР към принципите и поръ
ченията на двете конференции

<
РАБОТАТА С МЛАДЕЖТА — 
ПРЕДСТОЯЩА ЗАДАЧА НА 
КОМУНИСТИТЕ

На 5 март в София започна
ха югославско-български пре- премахнати. .
говори за отменяване на визите 2
при пътуване между СФРЮ и | за ПО-ОСТРИ САНКЦИИ 
НРБ. Инициативата за отменя- § ПРОТИВ НОСИТЕЛИТЕ НА 
.ването на визите бе дадена от 1 ВЮРОКРАТИЧЕСКОТО'И 
югославска страна към средата 5 НЕОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

Значително място бе дадено и
въпрос станаха разговори и по Щ на публичността в работата

механизма на . самоутхравленис- 
3 то. Изхождайки от положетвие-

па необвързаните страни, загри 
жеността им за напрежението в 
международната обстановка от 
развилите се събития в Югоиз
точна Азия, в Конго, на Близ
кия исток и пр.

Изхождайки от становищата 
на Конгреса, че организациите 
на СЮК трябва да съгледат 
ето място и роля в работата с 

-младежта, особено в дейността си за

сво

на миналата година, а по гози 2 идейно-политическото из 
дотане на младите, извъпредна 
та конференция на комунисти
те от Димитровградско, 
голямо внимание

За взанмшгте отношения се 
казва: -

,,Прн разглеждане на въпро
сите за взаимното сътрудниче
ство двамата държавници кон- 
стат]граха със задоволство, чс

на1време на неотдавнашното по
сещение на държавния секре- § 
тар на външните оаботн на 
СФРЮ Коча Попович.

посвети 
на този, досе 

въпрос, 
че органи

по-широкто,, че същността, на салгоуправ- 
.лението.не е в това, колко пра 

= во е дадено на трудещите се да1 лшого
га често пренебрегван, 
Обща констатация е: Д. Йотов
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НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

ПРОМИШЛЕНОСТТА ИЗНЕВЕРИ
набависушилня за люцерна ще 

два трактора с прикачим маши 
машина за приготовяване 

на храна за добитъка. За това 
време кооперациите в СтрелъЦ 
и Звонци ще разширят своите 
овчарници. Счита се, че коопе- 

значително ще разши- 
производственото съдру-

В течение на миналата годи
на покрай реконструкцията на
„Лужница" са вложени сред
ства за построяването 
тел и нова сграда за коопераци
ята. Други иивистиционни вло 
женя нямаше.

Отделно трябва да изтъкнем 
успехите, които са постигнали 
обществено-политическите ор
ганизации и събранията на из 
бирателите в електрифициране 
то на селата, построяването на 
мостове, пътища и някои дру
ги комунални обекти. Стойно
стта на построените обекти 
чрез местно самооблагане или 
на доброволна база надминава 
сума от 100 милиона динара.

Орнентировка към производстве 
но съдружие

През изтеклата година сто
панската активност в Бабушни 
шка община не се развиваше 
по очертанията, които са пред
видени в обществения план. 
След последните изчисления о- 
каза се, че бруто-производство 
то е осъществено с 89 на сто, 
а в сравнение с 1963 година е 
по-голямо за 19 на сто. И пок
рай неизпълнението на плани
раните задачи е забележено 
увеличение на националния до
ход на глава от населението от
39.000 динара в по-миналата на
73.000 динара през миналата 
година.

Причините за неизпълнение 
на обществения план за разви
тието са в промишлеността. Са 
мо ,,Балкан” и „Лужница" са 
произвели за 380 милиона ди
нара по-малко от запланирания 
обем. След санирането от 6 ми
лиона динара на края на годн- 
пата „Балкан" пак имаше 7 ми
лиона динара дефицит. Пред
приятието е осъществило 140. 
милиона динара бруто-произ- 
волетво вместо запланираните 
250 милпона.Оказа се че мощ
ностите са разширявани, без 
предварително да се обезпечат 
достатъчно капиталовложения.

Приемани са на работа нови 
лица. дори и повече отколкото 
са били нужни.

От реконструкцията и раши- 
сяването на мощностите се о- 
чакваше увеличение на съвкуп 
ното производство в предприя
тието. Ако цехът за метакрила- 
тн и новия екструдер бяха на 
време пуснати в действие тру
довата организация 1Ттеше да 
оправдае очакванията. Разтака- 
нето в производството в този 
нех н задръжката на производ
ството на големия екструдер в 
Стария цех предизвика неизпъл 
ненйе па плана с 170.000.000 ди 
нара.

Що се касае, до останалите 
индустриални обекти те прибли
зително са изпълнили планове
те си. а „Текстилколор" е вне
съл във фондовете стг към 20 
милиона динара.

ни и
на хо-

рациите
оят
жие с частшгге производители 

угояването на телета и юнци, 
в производството на 
Храни

в
както и 
зърнени 
треви.

и фуражни

Ако плановете на коопераци
ите през настоящата голина се 
изпълнят може да се очаква, 
че до края на годината те ще 
осъществят . съвокупен приход 
на стойност от 5 милиарда и 
700 милиона динара, а национал 
гшят доход на глава от населе
нието да достигне 88.000 динара.

Спсред вече утвърдените по
па обществения

Димишровгра д при граничарите

Денят на жената бе 

търженствено отпразнуван Спопед ориентацията в тази 
година не ще се дават по-голе 
ми капиталовложения за по
строяване на нови обекти. До- 
колкото се строят нови, сред
ства ще се обезпечават от ло
кални източници. Главното вни 
мание занапред ще се насочи 
Към изграждането на селскоето 
папски обекти и подобрение на 
механизатсрските цехове при зе 
меделските кооперации. За та
зи цел ще се изразходват към 
40 милиона динара. Най-големи 
амбиции в това отношение про 
явява бабушиишка земедел
ска кооперация. Тя ще построи

становлемя 
план за настоящата година в 
изграждането на местни кому
нални обекти главната тежестМеждунродният празник на 

жената Ос.\тл март бе най-търже 
ствено отпразнуван в Димитров 
градско. В рамките на просла
вата бяха устроени масови сре
щи по всички предприятия и се 
ла. В събота, на 7 март пред гра 
жданството в Димитровград ота 
рите активистки: Дика Марино 
ва, Цеца Арбу.тина, Савка Сте
фанова, Бояна Виденова 
изнесоха спомените см за рабо
тата на организациите на АФЖ 
в Димитровградско през 1944 го
дина .и за участието на жените 
в', социалистическото строител
ство.

' НА ГОСТИ ПРИ ГРАНИЧА
РИТЕ

се манифестира единството 
войниците и граничното населе 
ние, а отделно на жените-майки.

Във всички останали предпри 
ятия покрай докладите по слу
чай 'на. празника бяха предаде
ни подаръци на жените-работни 
чии.

на ще поднесат гражданите чрез 
местно самооблагане и добро
волна работа. В построяването 
на жилищни обекти от 15 жи
лища ше вземат участие и ня
кои предприятия като „Лужни
ца" и АР-

С оглед на сегашното състоя 
ние в промишлеността броят на 
заетите ще се увеличи с 2 на 
сто, дока-го личните доходи 
ще забележат увеличение от 15 
до 25 на сто.

ПРИХОДИТЕ ОТ ЛОТАРИЯТА 
ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТАи др.

Жените в Димитровград орга
низираха богата лотария, която 
тоя път се различаваше 
начина на организирането, и по 
нейното предназначение. Вмес-

и по
М. Бакич

то да се взимат средотва от об
щината, жените сами 
прдемети за лотария. Някои да
ваха и свои ръкоделия. Всички 
приходи от лотарията, ксито то 
зи път бяха значително 
леми, ще бъдат използваш-! за 
нуждите на детските организа
ции.

ПРОБЛЕМИ НД СЕЛОТОдаваха

, В рамките на празненствата 
жените ст предприятието „Сво
бода” посетиха граничарите от 
заставала при село Градини. От 
името на жените войниците бя 
ха приветствувани от страна на 

, другарката Славка Георгиева. 
Тя -изтъкна 
намира при войниците, които в 
момента са далеч от своите май 
ки и сестри. На граничарите от 

връчени нодаръщ-г, 
между които и един грамофон с 
плочи.

Гледано с очите 

избирателите
напо-го-

Б. Ник

Рикачево недо
волно от пощата

радостта си, че се с1.
На събранието на избиратели 

те в Остатовица са предложени 
трима кандидати. Единият 
тях е Новица Николич досегаш 
кият отборник. В обоснованието 
за неговата кандидатура един 
избирател казал:

— Кандидатираме го за втори 
път, защото е твърде активен 
и може да се ,,избори” за някоя 
работа. Сега, когато се електри 
фицираме, такъв човек ни тряб 
ва. Знаем и това, че той в скуп 
щината пренася нашите мне
ния. Това е пръв наш отборник, 
който говори в скупщината.

Предложението е прието. Но 
събранието не завърши. Нещо 
невидимо като мълния премина 
в залата. Хората станаха еериоз 
ни. Темата се промени.

— Купихме вършачка за свои 
пари. Дадохме на кооперацията 
тя да ръководи. Мислехме, че 
така ще бъде по-добре, обаче 
всичко тръгна наопаки. Вършач 
ката вече не можем да полу
чим, когато ни е нужна.

Знаят, че кооперацията тряб 
ва да им помогне да изменят ра 
совия състав на кравигге. Съсед 
ното село е под друга коопера
ция, тя докарала породист бик. 
Кооперацията в Бонинце не ис 
ка да направи това. Тя не се за 
нимава с такива работи. Искат 
и кооперативни отношения с нея 
и с нейно сътрудничество да за 
страховат посевите и имущест
вото. Но тя нищо не предприе. 
Отново предложили да се орга 
низира застраховка на имущест 
вото. — Какво правят органите 
на Застрахователния,
Пирот?

— Четири години вече плащам 
редовно 35.000 динара данък го 
дишно за седем, декара нива, 
която не притежавам. Четири 
години вече трия праговете на 
околията и общината, пиша и 
оплаквам се, но всичко върви по 
старому. „Почакай”, докато не 
извършим снемането” — ми каз 
ват. Търсех и комисия. Снема
нето завърши още миналата го 
дина, а аз още чакам. Не вяр
вам. че това изобщо ще се свър 
ши един ден. Завърши приказ
ката избирателя за акуратната 
работа на Кадаетц>рското управ 
.пение в Бабушница.

Следващият предложи каст
рираните байтове да се застрахо 
ват. защото се случва някои да 
умрат, 
компенсира.

от
поста бяха

РИКАЧЕВО — Населението 
от Рикачево търси подобрение 
на службата по доставки, коя
то до сега неефикасно изпълня 
ваше задачата си. Случвало се, 
че телеграми или спешни прат 
ки да стигат със закъснение от 
5 и повече дни.

На събранията ца избиратели 
те отворено се критикува рабо 
тата на местната канцелария в 
Бранковци, както и някои дру
ги отрицателни явления.

Селското стопанство изпълни 
очакванията

В няколкочасовото увеселение

Извънредна конфе
ренция на СК 

в Босилеград

Петте земеделски коопера
ции на територията па Бабушни 
шка община след заключител
ната сметка са могли в своите 
фондове да внесат нови 19 ми
лиона динара. За това време 
селскостопанс к°то 
ство в частния сектор, спсред 
някои преценки, е отговорило 
на изискванията.

(Продълж. от 1. стр.) |ггроизвод-
Женската младеж от този ра 

йон иска в Рикачево да бъде ор 
ганивиран курс по здравеопаз
ване и хигинена.

ните доходи обикновено се вър
ви линейно. Това нещо не съз
дава стимул за по-голямо заля
гане в работата.

В сегшните условия организа
циите на Съюза на младежта са 
изправени пред редица трудно
сти. Има примери на голяма не- 
активност. В много активи и ор 
ганизации на.СЮМ и самите ръ 
ководства не са дейни. Обаче и 
останалите обществено- полити
чески организации, на първо 
място Съюзът на комунистите, 
не оказват достатъчно помощ 
на младежките активи.

завод в

Младежта на село също има 
големи проблеми, повечето от 
идеен характер. Работническа
та младеж, макар и малочисле-
на, предимно ученици в стопан
ството, работи от сутрин до мрак 
а при това получава минимални 
лични доходи. Инспекцията 
труда както обществено-полити
ческите организации недостатъ 
чно

по

са действували да се разре 
този проблем. И учащата се 

младеж не е активна. Тук тряб 
ва повече да се ангажират про 
свет ните работници, много от ко 
ито са членове на Съюза. Изоста 
ва и извънучилищната работа.

а щетите няма кой даши

Според някои дискусии поща 
та трябва да работи и преди и 
след обед. Така може всички да 
умрем в следобедните часове, а 
затова оветът няма да узнае все 
до 7 часа сутринта — казват из 
бирателите.

За делегат на V конгрес на 
сръбските комунисти е избран 
Стойне Иванов, председател на 
Общинската скугпцина в Босиле 
град. Избрана е и контролна ко 
мисия при ОК на СКС от 5 чле

Така избирателите гледат не- 
■и около себе си.щата в селото 

Истината е казана на прост е- 
зик, и стегната, защото не е за- 

голословие. Критики
те са <:уроии. защото са отггра- 

към хората, а не към не- 
От тях нека хората извле 

нека отговорят на

на.

В разискванията след докла
ла взеха участие Владимир Сто 
ичков. Любен Богословов,Хри
стофор Николич, Иван Деопо- 
тов, Панайот Дойчинов, Стойне 
Иванов и др.

мазана с

вееш 
щата.
кат поука и 
въпроса. За кого всъщност съ
ществуваме? М. Бакич

Преди дае дес тилати: една от миогото трудоаи акции па димитровградските жени през 1946 
година по уреждането па район „Строшена чош.иа”В. Велинов



/ ± БРАТСТВО

Из нашето историческо минало

Подвигът на баба Пена\

Това се случи през сдиа есе- ше време Чичо Янко да слезе в 
нна вечер па 1922 година. В къ- мазето. В гази б-ьрзипа баба Пе 
щата па дядо Симо Милошев на запази най-много самооблада 
в Градини с идването па вечер пие. Тя бързо отвори огромния 
та настъпваше малко спокоцст- кухенски долап, хвана за ръка 
вие. Чичо Янко и го накара да вле- ■

Откакто тук бе пристигнал зе вътре. Като го покри с някол 
другаря Мога а Пияде и чакаше ко месала, тя седна зад софрата 
връзката за София режимът в и продължи да вечеря. Дядо Си 
къщата беше точно определен. мо беше вече седнал па мястото 
Другарят Янко прекарвагие па Чичо Янко. Всички домашни, 
през деня в мазето, а домашни- даже и гшй-малките деца, „ггай 
те се стараеха да запазят сгюгсо -спокойно" продължаваха с ве- 
йствие гг да направят всггчко въ черята, когато па вратата почу 
зможно гостенинът да се чу вот ках а двама жаггдарми.

— Заповядайте па вечеря — 
каза баба Пегга.

— Не щем — отвъргиг един от 
жаггдармите — благодарим, ние 
имаме още работа...

След това си отидоха... „Спо- 
койните” домакини ги изпрати
ха до вратите и когато двамата 
жаггдарми изчезнаха в тъмнина 
та и кучетаа се смириха в маха 
лата, гостегшнът излезе и про
дължи общата вечеря.

Това беше пай-тр-твожпата ве 
чер по време на пребиваването 
на Моша Пияде в къщата гш 
Симо Милошев в Градини. След 
няколко дена куриерът Петър 
Георгиев пристигна от София и 
заведе другаря Пияде на меж- 
дународггия митинг.

Така долапът на баба Пена 
стагш исторически, а за нейния 
подвиг и решителност дълго ще 
се разказва в Димитровградско.

Инвалид, обкържен 

със засади
Малка част от бивгиите мггиьоргг гш ,,Нова Ерма", поща

дени от силикознип гграх, потърсиха хляб в други предприятия 
Един от тях е и Стоян Мггтков, неквалифициран миньор от Ра
кита. Той работгг в пиротското предприятие „Прогрес", гш строе
жа в .Ниш. Но гшскоро силигсозният прах показал зъбита сн гг 
бившггят миньор почувствувал остри болки. От лекар до лекар, 
от комисия на комисия стиггшл до Института в Белград. Там 
го провъзгласилгг за инвалид трета категория.

От тогава загючват неговите мъчегшя гг лутания от неми
ли до недраги.

_ Научихме, че у вас имало
в един■чужд човек — казаха 

глас и • заразглеждаха стаите...
— Това сега чуваме — проду 

баба Пена съвсем спокойгю. 
— Само заповядайте! ..

Двамата жаггдармгг ммпаха из 
стаите, погледаха по ъглите, гм 
диичаха във всички за тях съм 
ггителии места и застанаха пред 
долапа с поглед гсъм домакини—

ЯШ1р .Инвалидната лекарска комисия в Ниш му издала удосто
верение, че с способен за всяка работа, а предприятието едва 
дочакало това, за да го уволни.

„Много пътгг бях в отпуск по болест и затова в предприя
тието едва дочакаха това удостоверение", казва миньорът.

ма

Случаят гш този миньор, трудов инвалид, стигнал и до
Кому-Републнканския завод, който отменява решението гш 

пални я завод в Ниш и налага гш Мггтков да се обез
печи работно място за ипвалнд от трета категория, където ггяма 
сггликозен гграх.

Б. Николовте.

Междувременно Мггтков бива зает гш работа в „Сува ггла- 
нигш” в Бабушница. След два месеца отново отива в отпуск по 
болест. Щом дошъл на работа го уволнггли в срок от 30 дни, 
макар че гига към 7 годггнгг трудов стаж. Тук го уволняват с 
мотивировка, че нямали подходящо работно място.

Този път мггнъорът се натъкнел на нова „мина”. В Бюро
то за заемане на работницгг пе му далгг материално обезпе
чение, нггто пък му заверили здравггата книжка. А гг самият 
Комунален завод за согщално осигуряване не се задължава, ако 
ннвалггдът няма работа, да му дава парични вънагражденггя. В 
Бюрото мг/ търегглгг запис от Завода за ггзплатениТг възгшграж- 
денггя, за да му заверят здравната книжгса. Записът гге е по
лучен 4 месеца гг ггнвалидът, чието здраве е угрозОгго не може 
да ползва гг здравна защггта само поради това, че ггякой от За
вода гге си гледа работата ...

— Отивах в Нггги гг ми обещаха, че веггчко гце се свъриггг 
бързо, казва ггпвалггдът.

Изглежда, че срегцу всяко искане на гражданггн учреж
дението е длъжно да отговори в срок, който сигурно е гго-къс 
от 4 м.'<еегщ. А най-хуманното в нашия <закон е защитата гш 
трудещия се от тормозепе.

Как тогава да се разбере случаят на Стоян Мггтков и по
ведението на Комуггалнггя завод в Нггги?

Босилеград

ЗДРАВНИ ГГАИИЦИ ПО РАЙОННИТЕ ЦЕНТРИ
Един дългогодишен проблем 

в Босилеградско и:ма изгледи да 
бъде разрешен. От първи мдрт 
тази година по районните цент

ри ще започнат да функциони
рат здравни станции. Такива ще 
бъдат открити в Горна Любата, 
Долно Тлъмино и Горна Лисина.

С това значително ще се по
добри здравната служба в кому 
ната. Според решение на Здрав
ния дом в Босилеград в райо
нните здравни станции, един 
път седмично ще идва лекар от 
Здравния дом, а по нужда и по 
вече пъти.

В момента в някои районни 
пентри липсват подходящи по
мещения, за поместване на здра 
внитз станции, затова в някои 
села може би ще се наложи те 
временно да се поместват в час 
тни къщи, докато се построят 
нови сграда.

Баба Пегга Милогиева

вува като у дома си докато дой ' --------
де връзката от Софггя. Затова 
баба Пепа готвеше по-добри я- ПлаНШШЦа 
стггя по и гледаше комшиггте да 
не узггаят прггчггггата за хубавите 
гозби. Затова почтгг ггрез гщлггя 
ден ггякой от домашните „рабо
теше” ггмгио гш двора гг иаблго- 
ваггге двггжеиието на хората по 
околните сокаигг на селото.

Една вечер когато всички мггс 
леха, че опасността е мггпала,
Чичо Яггко излезе от мазето да 
вечеря с до.нагигпгте. Започнаха 
разговори за ггзмггналия Оен гг 
за положението в селото. Баба 
Пена постави на трапезата топ
лата баггица. Чичо Янко гг не по 
дозираше, че матерггала за багги 
ггата е взет на заем от комший
ката, защото тези днгг в семейс 
вото на Мгглошевгг нямаше мле 
по брашно. Вечерята тъкмо за
почна, когато влезе дядо Симо, 
който беше гш двора и извггка:

— Идат. . .
Оставаха само няколко мину

ти за обмислян? гг акция. Няма на.

Обсъждане на младе
жки проблеми в ССРН
ПоА|Г>ужницата на ССРН в се 

ло Планиница в последно вре
ме все по-активно разтлежда 
всички въпроси от обществе
ната активност на мшадежта в 
в селото. Доклад за дейност 
та на младежите даде Пр- 
ван Тодоров, учител, който 
направи и обзор върху дейнос
тта на младежите в предизбор
ната активност.

Някои членове на организа
цията критикуваха ръководст
вото на подружницата, а след 
това бяха приети пет нови чле- 

П. Тодоров

М. Б.

Най-небрежни
димишроеградчани

в. в.

Път Бистър-Назърмца
ЯРЕШНИК — От Републикан 

ския фонд за тгьтшца се търсят 
средства за довършване на пъ
тя Бистър — Назърица. В пос
трояването на пътя дейно учас 
тие ще вземе населението от то 
за район.

Последните снегове в Димит
ровградско предизвикаха засЬ 
той в съобщенията. От община 
та бе издадено нареждане всич митровград през Козарица. 
ки села във Висок и Забърдие 
да излезнат да разчистват пътя.

Това и станало и пътят през

Забърдие за един 
проходим напълно. Останал са
мо участъкът от Радейна за Ди

ден станал

Този участък се пада на ди-
митровградчани, които не изля 
зоха да разчистват сняг.

жаше един партизански канал — София 
—Пирот—Бела паланка. По този канал 
се прехвърляха от София материали за 
отряда. Той приел поканата да даде връ! 
зка с нашия отряд и на Родопски. До Пи 
рот работите му вървели добре, но там,- 
връзката била прекъсната. Отрядът, пора 
ди неприятелската офанзива, беше в не 
прекъснат поход. Родопски чакал връз
ката в Пирот цели пет дни, но бълтар- 
ската полиция взела да се интересува ка 
кво прави тук този неизвестен цивилен 
от София. Само няколко минути е тряб-, 
вало да бъде арестуван от един българ
ски агент, обаче Родопски бил спасен от 
привържениците на освободителното дви 
жение.

4
ВЕЛИМИР КОСТИЧ-ЬАБЖ

аближаваше 15 февруари на 1942 
година. Отрядът се намираше на 
освободената територия, в заплан 

ското село Велики Кърчик|ир. Близо до 
него. в съседното село Равна Дубрава 
се беше настанил Бабичгаият партизанс
ки отряд. Целият януари и първата по
ловина на февруари изтекоха сравнител
но мирно. Отрядите правеха политичес
ка и военна подготовка на бойците и на

селението за предстоящата пролетна о-

е а е Борехж в ревовете_нж. югоакжвсагите ЖУМЛ*пжртижжнашг отрящи ядаШ.
Н /

политически комисари и делегати. Във 
Велики Кърчмир освен партизанския гар 
низон стояха под оръжие още 120 парти 
зани от селото. По-голами нападения от
редите извършиха върху мина ..Елашни 
ца” и се сражаваха с неприятели при Би 
л яница.
През цялото време Ломски беше в Щаба 
на отряда във Велики Кърчим1ир, а Бал 
кански с една чета охраняваше осаобопе 
ната територия по посока на Ниш, на 
позициите Г а джин Хан-Душник. През то 
ва време врагът също не бездействува
ше. В град Ниш германците, български
те командири от окупационния корпус и 
куизлинговежото правителство на Недич 
подготвяха офанизва против оовободена 
та партизанска територия.

Наскоро тази офанзива започна. На 
16 февруари един льотичевски отряд на 
падна село Велики Кърчимир. По също 
то време откъм Ниш, Бела паланка и Ба 
бушкица настъпиха няколко полка от 
българския окупационен корпус. Откъм 
Леоковец и Власотинци атакуваха чет
ниците на Коста Печанац. Нашите сили, 
които бяха заели позиции на всички 
фронтове, приеха борбата. Сраженията 
започнаха при Бела вода, Щърбовец, До 
-тни Дуцгник, Чагровец, В. Кърчмир, Ра 
вна Дубрава, Въртоп и по други места. 
Сраженията бяха кратки, но ожесточе
ни. Партизаните защищаваха два дена 
само селото Велики Кърчимир, а по дру 
ги места отстъпваха пред надмощните и 
по-числени вражески сили в Сува плаки 
на. Времето беше много лошо — големи 
чт сняг и мразовете изтощаваха бойците 
ни, в планината нямаше продоволствия, 
нито сухо. място за нощуване, снехме под 
буните, на клони и на снега. Най-много

трудности ни задаваше липсата на обув 
ки. Мнозинството бо(дги бяха полубоси. 
През 20-те дена, колкото трая офанзива 
та, поради непрестанни походи по сняг и 
вода, най-много пострадаха обувките ни, 
а запаси нямахме. От войнишките боту 
ши на Балкански бяха останали само ге 
трите. Мнозина партизани увиваха кра
ката си в парчета от одеялата. Ломски бе 
ше малко по-добре през офанзивата. Той 
се движеше с Щаба на отряда, но от сту 
да му бяха измръзнали краката и у- 
шите.

1

Те го преселили от Пирот в село Су 
водол край самата граница, обаче и там 
'Родопски бил открит. След 4 дни чака
не на връзката, една нощ той избягал 
през прозореца, защото българските гра 
ничари претърсвали селото. След това 
бил прехвърлен през границата в село 
Клисура, близо до Бела Паланка, но връ 
зката с отряда се бавела. Станал неспо
коен, напрегнат. По негово искане бил 

десния бряг на Нишава в 
село Букуро/вац. в дома на Радован Пе- 
шич-Чапаев, който беше председател на 
нелегалния общински народооовободите- 
лен комитет. Тук се почувствувал по-до- 
бре, но го безпокоило бавенето на връз 
ката с отряда. В недичевската преса той 
чел известията за офанзивата и за загу
бите на

Към 10 март след няколкодневни бо 
рби и големи загуби отрядът напускаше 
освободената територия и поемаше път 
към свърлижките планини, в предишна 
та база, където вече се намираше Озре 
нският партизански отряд.

ТРЕТИ. БЪЛГАРИН — ПАРТИЗАНИН

настанен на

В началото на март 1942 година при
стигна при нас и третият българин - пар 
тизанин. Казваше се Никола Кирков а 
партизанското му име беше Родопски. 
Той беше член на Българската работни
ческа партия (комунисти). Неговият 
до партизаните беше м/ного труден 
жен. Цели 20 дена се беше 
момък из планините докато 
отряда. Както по-късно ни разказваше 
той служел в някоя войскова нает на бъ( 
лгарската окупационна войска в Македо 
ния. За да прикрие следите си той поис
кал кратък отпуск ,за да види намираща 
та се в Скопие болна майка. Тогава той 
се свързал с югославския емигрант Доб 
ри Карталевич родом, от Пирот и също 
член на Българската работническа пар
тия. По това време Карталевич поддър

партизаните и това го безпокои
ло повече. Загубил апетит, станал замие 
лен и смутен. По цяла нощ беседвал с 
„Чапаев”, с членовете на организацията- 
СКОЮ в селото, които го бодрили, че 
скоро щял да стигне при партизаните и 
да не се безпокои. Един от тогавашни
те скоевци Светислав Николич-Стево 
много добре си спомня

път 
и сло 

лутал този 
пристигна в

Асегг Балгсанскгг
за разговорите

които Родопски и Радован Пешич води- 
ли нощно време.

фанзива на партизанските сили против 
неприятелските комуникации в района 
на Ниш и Пирот и за разширяване на о- 
свободената' територия. Провеждаха се 
курсове за десетници и командири, за (В следващия брой: Кой е Рангел Ран- 

гелов?)



БРАТСТВО 5

Борбата срещу (ърбогЪворкаша

Време е да започнем с акциите
-

-.У .- -,«йЕдва към края на миналата 
година в Димитровград се пред 
приеха мерки за унищожаване 
на гьботворката — неприятел

тел на стопанската авиация, ко 
ито да разгледа терените, кои
то трябва да се запрашват със 
самолети.

к
- I I щна нашите гари и овощни 

градини. На заседанието на спе 
циалисди бе направен план, ка 
кво трябва да се предприеме в 
сезона на борбата срещу 
епидемия по горите и да се пре 
сметне какви

В акцията за унищожаване 
на гьботворката се очаква мно
го и от младите Щомгорани.
времето допусне, казват в Дими 
тровград (а ето, че напоследък 
то попусна), 
нат да осъществяват 
на работа. Според 
трябва да очистят 
семе към 1,600 хектара нападна 
ти гори.

тази

гораните ще започсредства трябва 
да се обезпечат за тази своя план 

този план те 
от гъсенично

цел.
Според, плана за 3.700.000 ди

нара ще се набавят химически 
•средства. В тази акция и околи 
ята ще участвува с 30 на. сто, а 
общината ще задели за сега 340 Обаче в Общинската 

на с негодувание констатират, 
че земеделските кооперации о- 
ще не схващат опасността, 
то представлява гьботворката 
за горите и овощните 
„Нишава”

скушци
хиляди динара, за която сума 
вече са иоръчени 
пръскачки за запрашване на го 
рите и земята. След като се за
върши със запрашването Общи 
нската скупщина 
тези апарати на някоя земедел 
ска

специални
коя

градини, 
например все още па 

сивно наблюдава, макар 
нападнати 137 
нейна собственост.

ще отстъпи
ца са 

хектара гори вкооперация като основно
средство.

В така широки похвати служ 
бата в Общинската скупщина из 
тъква, че ке е в състояние дос 
татъчно ефикасно и навременно 
да контролира изпълнението на 
програмата на акции за унищо
жаване на гьботворката. За те
зи работи в стопанския 
няма още. служба по селскосто
панска инспекция. 14 тези 
лко трудни задачи падат върху 
гърба на завеждащия 
стопанство. До коя степен той 
ше може да следи изпълнението 
на така обемиста задача е въп
рос, който търси солиден отго
вор.

От републикански източници 
Околийската скупщина ще обез 
печи 50 на сто за

Не само механизацията е виновна

разговориразходи за 
пръскането със самолети. За у- 
потребата на самолетите, 
то трябва да се запращат 
1.200

с кои Кооперацията некъм 
необходима е снасхектара са 

.към 2 милиона динара. • ••отдел
Тези дни в Димитровград 

"каква да пристигне представм-
се о нема че хората се опират и когато 

трябва да се кооперира и . ..
__ ?;
— Има и една чисто селска 

работа, но пак свързана с „Ни
шава”. Изглежда, че хората в 
кооперацията обичат малко да се 
налагат, а радеинчани както 
всички други хора, не обичат то 
ва. Кооперацията ползва сграда 
та на основното училище вече 
няколко години без да заплаща 
нищо. А училищната сграда е 
селска. Селото я построи и то 
иска училищният отбор да раз 
полага с нея. Почти всички от
деления през лятото бяха лъл 
ни с жито. Безброй пъти се опи 
тахме да постигнем споразуме 
ние с „Нишава” да заплати не
що за поправка на сградата след 
изкарване на житото 
всичко това нищо не стана... .А 
търсихме наистина малка ки
рия, само колкото да имаме 
средства за поправка и белосва 
не на стаите. Надяваме се, че 
от тази година училището в Ра 
дейна пак да заработи, защото 
имаме вече достатъчен брой де 
ца. ..

По този въпрос са запознати 
и най-компетентните 
Общината, но ето, нищо не се 
предприема... А това създава 
вече едно недружелюбно отно
шение към кооперацията.

— Това са само някои от при 
чините, че рр/цеинчани вече с не 
доверие гледат към кооперация 
та... а когато дойдете в Радей- 
на сами ще видите, че има още 
Не казвам, че и ние не грешим. 
Обаче много важно е колко коо 
перацията държи до авторите
та си всред земеделските произ 
водители и колко изпълнява о- 
бещаимята си...

— А що става с електрифи
кацията?

В студеното февруарско утро та 
зи среща дойде съвсем- неочак
вано.

по-висока цена от цената, по ко 
ято се изкупуват агнетата в мо
мента. В насрочения ден обаче 
вместо агнетата от Бребевница 
да дойдат в Радейна, те си оти
доха за Омиловци. За да бъде 
нещастието по-голямо, и наши 
агнета отидоха там.

селското

Кирил Манчев, дългогодишен 
ръководител от с. Радейна и от 
борггик в Общинската скупщи
на имаше 
разкаже. И при все това, той не 
искаше сам да започне. Първо 
ни разказа за новините от За- 
бърдие за последния сняг, за 
зимните сгода и несгоди...

— Има ли още нещо?
— Има разбира се. А какво ви 

интересува например?
— Ето да речем 

със земеделоката 
„Нишава”. Докъде стигнахте с 
договорирането 
сеитба? Има ли изкупуване на 
агнета?...

-— Ех, това са малко неудобни 
въпроси. Но щом като започнах 
ме — тогава си забележи:

— С кооперация „Нишава” сме 
„военно положение”...

— Как така?

много какво да ни
Мразовете изминаха. Времето 

за започване на акция е благо- 
• приятно. Дали плановете ще се 
превърнат в дело зависи от вой 
чни фактори. Самите планове и 
програми не ще унищожат гъбо 
творката.

От думи-следва да 
към дела.

НиЬише без 

йлу/оЬе

Именно представителят на коо 
перация „Нишава” не дойде в 
насрочения ден в Радейна, ма
кар че бяха докарани и агнета 
от Петърлаш. И какво стана? 
Понеже никой не дойде от „Ни 
шава” дойдоха хора от „Победа” 
и ги взеха. Какво ще стане по- 
нататък — ще видим. Петърла- 
ша-ни сами ги откараха за Ди
митровград, а нашите не иска- 

„За нас е все едно кой ще 
ги вземе, казват. Щом като „ни 
шавците не идват, нека ги взе
мат смиловчани”...

С кооперативните трактори 
нлла да могат да се изорат 
280-те хектара, планирани за 
пролетната сеитба. Машини
те са изхабени и често се ра 
звалят. Макар да са знаели 
какво е състоянието на меха 
низаторските цехове, коопера 
циите в Димитровградско не са 
използвали единствената въз 
можност за завършване на 
пролетната сеитба. Вместо 
през хубавите есенни дни трак 

. гористите да бъдат в полето 
те бяха ангажирани във вър 

. шитбата и за превоз. И през 
декемврийските и януарски 
дни хората от кооперациите 

, не предприеха нищо. Сега по 
чвата е толкова влажна, че 
тракторите не могат да вля
зат в нивите ни до 15 март, 
ако времето продължи така. 
Ако тракторите ореха през 
ерента и през зимата, запла
нираните площи нямаше да 
останат само в плановете.

как стоите
се мине 

М. Бакзгч
кооперация

за пролетната ха.
но от

НЯМА СЪДЕБНИ 

ПРОЦЕСИ
— Има и много други неразби 

кооперация „Нишава” 
Манчев. — Вече

рания с
— продълживъв става традация радеинчани да 
имат неприятности с „Нишава” 
по време на вършитба. Послед- 
гти вършеят и си разсипват жмт

Че мировите съвети могат 
много да влияят върху урежда 
нето на съдебните и други отне 
щения в селата и градовете по-

— Дълга е тая история, ама 
ще ти разкажа някои части от 
нея. цето... А нали знаете, на стопа- 

е най-ценното...
Първо завчера се случи не 

което отношенията веро-казва примерът на мировия съ
вет в Берин Извор. Тук, благо
дарение на добрата работа 
съвета, от година на година на
маляват ежбите, нетърпимостта 

/И другите явления, които нару
шават мира в селото. Миналата 
година например мировния съ- 

разрешил 15 спора. Така-

шо, с
ятно още повече ще се влошат. 
А ето какво: Сигурно и на вас е 

че съществува дого-

иина това м.у 
..Нишава” някак си не държи 
сметка за нас... А когато влязох

хора в
на

известно, 
вор кооперациите взаимно да не 
се наддават и да не се месят в 
териториите си една на друга. . . 
Да не подбиват цените... А пред 
ставител на „Нишава” се опи
тал да погази думата. И какво на 
прави! Заръчал той в Бребевни 
ца, която е състав на коопера 
ция „Победа” да докарат ап-ге- 

Радейна като им обещал

„Нишава” ние дадохме и 
основни средства — вършачка. 
трактор и др. И сега хората 
критикуват.

ме в

ме
И имат право — 

ни бъде по-добре след
вет е
ва работа на съвета укрепва е- 
динството на селото и създава 
благоприятни условия за нор- 

политическа активност и

вместо да 
фузирането с , Кишава” — то изСало благодарение, на то

па хиб 
частните

ва, че кооперирането 
ридна царевица с 
производители е станало 
време на договорирането на 
високодоибвна пшеница, пла 
нът в тази култура е органи 
зирано производство е преиз 
пълнен. Запланирано беше 
'производство -на 130, а са до
говорени 139 хектара. Но за
това пък кооперациите са до 
говорирали производството 
на слънчоглед само на 38 хе 
ктара от запланираните 135. 
През зимата кооперациите, 
на първо място тези в Дими 
тровград и Смиловци, па чи 
ито територии се засява хиб
ридна царевица и слънчо
глед, пе са уговорили произ
водството на тези 'две култу
ри пито пса един хектар.

Истииа, трябва да разберем 
и трудностите, с които тези 
селскостопански организации 
се борят, по не може да се 
прости и занемаряването да 
се има предвид, че най-голя 
мата част от плодородните

лезе по-зле...
Това е и една от причините,

мална
за разрешаване на комунални 
те въпроси.

по тата в

Е лектрификация па селата
— В това отношение сме на 

второ място в Забърдие. По-доб
ри ст нас са само петърлашани... 
Имаме да съберем само още 
800.000 динара. И тия средства 
ше осъществим чрез правене на 
варници. Хората искат електри 
чество...

Много слескостопаиски произ
водители от Радейна вече гот
вят пари и за телева-гзори. ’ Само 
токъ1г да дойде...

СЪМНЕНИЯТА ИЗЧЕЗВАТ
трябва да се електрифицират и 
другите села в Забърдието. То
гава и те ще вложат повече у- 
силия, ще съберат средства от 
местно самооблагане, а ще иаме 
рят и други източници, за да 
се осъществи общата замисъл.

набавиха 30 стълбаот Забърдие вателя, те 
и сключиха договор за още 120, 

им са необходими
Дълго жителите

между желанието да еле 
селата си и съмнестояха

кггрифицират 
нието дали ще успеят.

При тази алтернатива остава- 
и иай-храбри-

колкото ще- 
за 2 5 километра далекопровод. 
Покрай това обезпечиха и дос
татъчно средства-към 4 милио
на динара за материал и тран
сформатор.

ха разочаровани
те. М. Андоновняколко Пъти започ М. Б.Затова и

акцията, а след това з&гу- 
се. И

В Петъ^паш събраха цялата 
Радейна повече от 80ваше

бваше почва, разпадаше
много чудно! Предва

рителната цена за построяване- 
е значител

сума, а в 
на сто. Най-трудно им е, както 
казват, да' набавят материала. 
„Ние не знаем каква жица ще 
е необходима, а нямаме спеигла-

това не е иред
затруднения

„Механик“ 

неочаквани
то на далекопровода

Някога тя възлизаше на сто 
йност и от 25 милиона динара, а 
сега — моще би и повече...

иа. листи, които да ни помогнат, ка 
зва председателят иа комитета 
по елекрификацията в Забър
дие.

площи се намират в частния 
сектор. Заради това, че те пе 
са обезпечили иа време дос
татъчно материал за семе и 
изкуственц торове за пролет 
пата сеитба — пе са изпълни 
ли първото условие за разви 
тие па интензивно селско сто 
панство. А с топа не се изчер 
поа дейността в така важна 
тгбласг на селското стопанст- 

М. Б.

„Механик.” трябва да заплати 
още 15.000.000 динара за внос
ните машини. Средства за тази 
цел в предприятието нямат,, а 
от общината също трудно мо
гат да им дадат такава сума.

В републиканския фонд за не 
развити области изтъкват, че 
не могат да отпуснат средства.

В „Механик" обаче вярват, че 
ще сс обезпечат средства за прео 
доляване ма тази трудност.

Построяването иа далекопро
вода до телевизионното реле пак 
подтикна гражданите от най- 
близките села — Радейна, Пе
търлаш и други да залегнат на 
работа. Този път с повече уве
реност в собствените сили.

Релето значително облекчи ра 
ботата, намали разходите и при 
ближи перспективите им. Още 
през есента, след завършване 
на далекопровода до препреда-

До края иа месец май в Ди
митровград трябва да пристав- 
не и последната 
Полша за фабриката на секрст 
ни брави в „Механик“. Досега 
са пристигнали повече от 10 ма 
шини и Съоръжения.

Тези дни предприятие „Меха 
ник" се намери пред груднораз 
решима задача. Според новия 
митнически закон излиза че

По всичко личи, че двете села 
са решилм да превърнат тази 
замисъл в дело. Селяните, като 
че ли са горди, че на тях им се 
падна честта да покажат на ос 
таиалите села, че със собствени 
сили може да се направи мно-

машина от

го.
во.

Това ги охрабрява и те вяр
ват, че ще успеят. А след тях
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Намерихме се в къщата на чи 
ч° Евтим от село Извор, Боси- 
леградско. Той седеше крайна 
древната печка и четекие ник. вест

Лицето му„ скулесто и пабръч
капо от 70-те години. Той 
сионер, по ги е пей

още
си за чичо Евтем. Все 
дър старец, макар 
ща са минали през главата му. 
Преди вогЬшта следвал общест
вени науки а Загребското с 
чилище, след дългогодишна 
бога по различни места в стра
ната той отново се завърнал в 
Извор. И сега, макар и стар, 
той помага на своите съселяни... 

■ Разговорът потече пеприпудс-

Беше тишина. Представлението започна. Пред мене седяха 
две по-млади дами. Първо чух гласа на по-дебеличката. Чете
ше 'гласно! Таррр... за*... н. След Ьгова се чу гласа и па по-су- 
хата. Питаше:

— Къф/ виждаш „н”?
На екрана се показва Тарзан.
По-пълничката започна:
— Красив е, такъв тип мъж ми харесва.
Човекът, който седеше зад тях започна да первничи, не 

можеше да ги поднася, и започна да мърда,
... И казваш, оил дето седи до оня с плеишвата глава. 

:Каю да я видя?
Човекът пред нея се помества.

— Още малко, само още малко. Така, добре. А сега ще ви 
моля малко да се наведете.

още е бо 
че много нл-

асем
,ра

1ичо Евтим взе да ни разказ 
ва аа живота на село Извор о- 
ще прео турско време 
до настоящето. През турско Из
вор бил военен и администрати 
вен център на Босилеградско и 
Кюстендилско краище. За това 
богато историческо минало па с« 
лото свидетслствуват и няколко 
развализси от турски крепости, 
голяма черква и хамбарът край 
нея . ..

Той помни 
събития в

гг стигна

Човекът ре навежда.
— Тааака, сага съвсем добре виждам. Казвали, до плсши- Изглдд от село Извор

еня седи.
тим. В Извор кла добри усло
вия за угояване на добитък, ко 
кооперацията не предприема пи 
що. От преди известно време тя 
прекъсна и с изкуственото осе
меняване на едрия добитък ка
то обеща, че наскоро ще дока 
ра един бик за разплод. И то
ва не етапа. Производителите са 
ми сг справят, но дали това во 
ди към подобрение йа производ 
ството?....

— Малко внимание се обръща 
и на овощарството. Овощната 
градина в „Суха долина” е за
садена преди 10 години — но 
резултати, не дава, защото не се 
отглежда както следва... Стари
ят човек говореше от сърце.

В. Велинов

— Да, до него. Вчера я изгонил мъжът й.
— Откъде знаеш?
— Остави я, простачка ед па. И тя ми е майка. Намерила 

си друг, а много хубав мъж има. Какъв красавец. Висок и 
{тънък. .•

то ще вземем па изплащане от 
елелстричпото предприятие в Ле 
сковац.

Чичо Евтим се ползва с авто
ритет сред изворчани и работа 
та около електрификацията ве 
че върви.

За да се облекчи още повече 
изворчани ще дадат

— КаквО\ пък тя иска? Нима е била за него?
— Човекът до тях се обръща. И другите около се обръщат.
— Тар... за.;. .н — -четат на глас.
По-сухата никак ие може да види онова „н”.
— Красив е, какви очи, какви красиви очи има! Хубаво 

те лос я ожени.'-/. Такъв мъж ми харесва, а на тебе?
— Сладък е...
След коментара за първите впечатления от филма, отново 

се развърза приказка за всекидневните „грижи" и „нужди”.
— ... шненокли правих вчера. Представи си дванадесет 

от един литър мляко. Наистина, дълго се бие, но гинето идва..,
— Къде е сега мъжът й?

всички по-сетнеш- 
това село. За

помнил е и много предания, ко 
ито са интересни и представ.гя 
ват малка хронология на Извор. 
Чичо Евтим забелязва, че къ
щите на Извор ■намаляват. Днес 
живеят само 100 семейства. а 
преди няколко десетилетия са 
били пад 300. Значи 
гранично село замира.

' Станахме село без младост 
— казва.

пи

акиията, 
предложение и парите от бегли 
ка да се внесат във фонда за 
електрификация. Разбира се, по 
този въпрос ще трябва съгласие 
то на земеделската кооперация, 
която разполага с тим средства.

Минахме на ,,кооперативни
това край

теми.
— Изворчани не са доволни 

от земеделската кооперация в 
Босилеград

чичо Евтим.. Останах 
ме тук само стари хора... Пито 
един младеж

— Храни се в ресторанта.
— ... простачка. Купила вчера наелопови чорапи. Като 

че това е за нея. Казват, че изпуснала брумка.
— Лъжезаврела е ръка в тях и е ноктите ги е съдрала... 
— Тя изглежда има рокля от тафт. Какви ли са й обув

ките, да ми е сало да зная.
— ГлеВай, глддай, слон гони маймуна.
— Къде го виждаш?
Човекът до тях избухна:

казва чичо Ев-не остава тук. За- 
връшват училище, отиват 
довете, където по гра 

има по-добри ус 
ловия за живот. Но това 
чи. че са прекъснати 
шки на живота. Тези дни 
лен разгар са разговорите 
лектрификацията. Дали 
успее? Дали 100

ИМАТ ДУМА ЧИТАТЕЛИТЕ

ВМЕСТО ТРАНЗИСТОР— 

ПОХВАЛНА ГРАМОТА...

не зна
всички ни

в пъ- 
за е-

гце се 
семейства ще 

смогнат да обезпечат толкова 
материални средства за довеж
дането на тока...

— Когато започнахме 
акция, каза чичо Евтим, който 
е и председател на комитета по 
електрификация 
пи се, че е много.... Спопед гру 
ба преценка, всяко семейство 
следваше да внесе по 300.000 ди 
нара. Това не е по 
— Мнозина се отчаяха. Но то е 
така, на пръв поглед. Инак е 
по-друго. Досега имаме обезпе
чени към 3 милиона динара __
около 2 милиона динара ще да 
дем работа, с която ще пригот
вим стълбовете и ще построил4 
трансформатора. Към 1 милион 
динара ще съберем в пари. С 
тези средства ще набавили елек 
тро-материала, а пък останало

*-— Стига де, стига! Престанете! Не е слон, ами носорог.
— И вие сте ми един -носорог! Ти ме<не да ме учиш. Срам

■да те1 е.'
училището е с малки финансо
ви средства, очакваше се помош 
и в тази рабевга. Учениците рабо 
теха сериозно, обаче техния 
труд не се цени и заплаща. От 
това не са доволни нито младите 
горани, нито техните ръководи
тели. И когато оггново трябва да

През учебната 1963/64 година 
младите горани при основното 
училище в Долна Невля засади 
ха 80.000 акциеви фиданки и 
произведоха и засадиха към 
4.000 дръвчета собствено произ
водство. За тази работа на годи 
шната конференция на горяни
те в Димитровград се изтъкна, 
че невлянските млади горани са 
преизпълнили плана 5—6 пъти. 
За награда -им беше обещан е- 
дин транзистор, за който вече 
не се споменава нищо. Ученици 
те получиха само една грамота.

Работата, коягго гораните от 
Долна Невля извършиха често 
ставаше и през учебни дни, така 
че просветните съветници пре
дупредиха учителите. Понеже

И човекът замълча.
— ... колко шненокли изяде?-
— Просто да не вярваш, петнадесет. Така се наядох, че 

заприличах на буре.
Човекът до тях отново избухна:
— Същински бурета сте вие. Обикновени бурета, само

с тази

струваше
празни!.

Срам да ви е, простак! Виж го само как се бунтува. Като 
чели ние не сме платили билети!? се организира акция по залесява 

нето, сигурно няма да дойдат- 
на работ^,

силите ни...— ... а коя е оная дето седи отляво?
— Зная я от улицата. Мъжът й миналата година я из

пратил на Дивчибари. Насмалко щяла да се удуши.
— А ‘какво й е било?
— Има слабо сърце, а той я изпратил в Дивчибари.

Стана Тодорова 
с. Долна Невля

— Везобразник ниедин, сигурно е искал да се освободи от 
нея. И представи си да се е удушила, какво бои станало тогава? 

— Нищо, ще умре горката, и сега не би гледала Тарзан. 
И кой знае кога щеше да дойде край на приказката ако 

на екрана не се появи — „край”.
МИЛОЙКО МАРЯНОВИЧ

Среща и разговора ПРИ НАШИЯ 

НАЙ-СТАР
— Да, тук е — каза жена му 

гостоприемно, — сега ще го из
викам. В работилницата е. Уче 
ници от комшилъка го помоли
ха да им направи пергел. .

И докато го чакахме, в стари
нната къща, намерихме нови из 
ненади: по стените на стаята бя 
ха окачени множество семейни 
портрети в огромни рамки, 
кревата, в хола една малка биб 
лиотека, на масата край печка
та — навсякъде книги на Ботев, 
Каравелов, няколко издания на 
Вазов и др. и мюжество вестни
ци.

лов. Сега ги чета най-много и за 
рад бабата, която обича да слу 
ша за турските зулуми.

Но в тази къща в късна вечер 
често могат да се чуят стихове
те на Ботев и на Вазов, които 
сарият дядо Геро знае наизуст 
и онези, които като ученик в ос 
новното училище в Изатовци, е 
научил още преди 70 години. С 
тях той е израснал и сега поня 
кога си порецитира „Хаджи Ди 
митър” и „Моята молитва” или 
позапее унесен в прежвяното.

Веднага се уверихме, че наши 
ят вестник не е единствената ли 
тература на този 80-годише« 
старец. Неговият дом е пълен със 
земеделска, художествена лиге 
ратура и много литература по 
пчеларство, стопански календа 
ри за две десетилетия, истори
ческа литература и много книпи, 
издателство на Демократичната 
партия, към която той се числил 
все до 1919 година.

пчеларски конгрес, който се съ 
спрял през юли и август 1912 го 
дина в Москва.

ка— Пчеларството обичам 
за той. — И сега имам шест ко 
шници, колкото да не изневеря 
любовта си към пчеларството- И 

в пчелина,сега често отивам 
опитвам се да работя както по- 
рано, но чувствуваме, че не мога 
години са това, ето погледни яа 
'.-Аникката, и тази, останах само аз 
всички други измряха. А за пче 
ларегвото трябва и любов и ра
бота, трябва да се консултира и 
литература, ако човек иска Да 
има добри добиви. На времето И 
мах възмЬщност да поучавам хо 
рата да кажа всичко, което яаУ 
чих на конгреса в Москва. ■ 

/Цака разговорът продължи о- 
ще дълго време... Събеседникът 
ни водеше от тема на тема, во
деше ни в окопите на Одрин, а 
солунските болници през Владя 
йоните събития до нашите села 
и кръчмите на бившия Царио-

поЧИТАТЕЛ
орги Костов, който с нетърпе
ние чака вестника. От първия 
брой на вестника до днес той ре 
довно прочете почти всички ста 
тии и с него живее от брой до 
брой, научава се за новините от 
общината и неговия град, защо
то в последно време все по-ряд 
ко напуска къщата си. Затова 
потърсихме нашият читател, за 
да чуем неговото мнение върху 
вестника.

След малко се заприказвахме 
с нашия събеседник на теми, ко 
ито засягаха живота в града от 
преди 50 години и повече, за съ
битията от войните, за няколко 
то режими, през които е минал 
той и неговите съграждани.

— Не работя в последно вре
ме — започна той — но ето, не 
мога да откажа на децата, тър
сят им за училище пергели, в 
продавниците няма и си казах: 
хайде да им направя тази услу 
га. Малко е студено в работил
ницата. За стари хора като мен 
най-добре е тук край печката, 
но ние не сме научили да миру
ваме. Все пак времето ми бързо 
минава край моята малка библи 
отека. Ето от преди една седми
ца започнах да чета, кой знае 
за'кой път разказите на Караве

ДЕЛЕГАТ В МОСКВА род...„БРАТСТВО” НЕ МУ Е ЕДИН
СТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА 
Когато влезнахме в къщата 

на улица „Крум Златанов” № 13 
в Строшена чешма, откъдето се 
открива чудесна гледка към гра 
да, останахме малко изненада
ни. Очаквахме да намерим ста
реца в кревата или край разбум 
тялата печка, но го завариме в 

малката му работилница...

На млади години нашият съ
беседник активно участвувал в 
политическия живот на тогаваш 
на България. Вил известен като 
отличен майстор

Сега всичко това е история- 
Старият бай Геро-юовача както 
го знаят в Димитровград, живее 
с тази история край библиотека
та, гледа снимките от Москва и 
пожълтелите фотографии, а 33 
събитията в света, страната, ® 
общината и Строшена чешма яа 
учава от страниците на ,,Брат
ово”.

у

ковач, но 
бързо се прочул и като отличен 
пчелар. Това личи от богатата ли 
тература по пчеларство, с която 
той разполага и от признанието, 
с което бе удостоен, когато бе из 
бран за делегат

Всеки четвъртък точно в еди 
надесет часа, когато трябва да 
пристигне вестник „Братство” 
пред веотнихарницата обезател
но ще срещнете 80-годишния Ге Б.. Николоена световния



ВРАТСТВО Т
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чествуване на 8 март
Затова първото чествуване нв.

8 .март в Димитровград беше 
особено тържествено. Градът и . 
околията бяха окичени с цветя 
и лозунги. Особено това празну 
ване бе тържествено в Димитро 
вград. Улиците бяха грижливо 
почистете, къщите б глосани. В 
града бяха премахнати следите 
от войната.

Чествуването започна с ме- 
ждуулично съревнувание за съ 
биране па помощ за бойците от 
фронта. Централната прослава 
се състоя в градския салон в ста 
рото училище. Бе прочетен до
клад от Милка Станишева. След 
това женският хор изпълни ки 
тка народни и партизански пе
сни.

-Първото чествуване на 8 март 
— Международния празник на 
жената в Димитровград през 
1945 година беше всъщност ше
стмесечен отчет на организации 
те на АФЖ. В този отчет бе ка

ние да разрешават много общес
значе-твени въпроси с важно 

ние. Освен помощта на фронта, 
която беше и най-важна, женц 
те подпомагаха ученическата 
кухня, работеха на културно-про 
свет но поле, по ограмотяване
то, създаването на читални ча
сове, където се четеше „Дуга”, 
„Зора” и ежедневната преса. С 
ограмотяването вървеше най- 
трудно. Благодарение на актив
ната работа на учителя Нацко 
Тодоров и Милица Димитрова о- 
ще през 1945 година много жени 
научиха азбуката. Между тях с 
отличен усп^х завършиха Йор 
данка Йорданова, Верка Нико
лова, Стоимепка Дудина, Ружа 
Петрова и Цветанка Генчина. Ре

<

зано, че жените от Димитровгра 
дско още през септември 1944 
година започнали със създава
нето на организации, активно 
помагали1 Народоосвободителна- 
та войска а още в по-далечното 
минало били на страната на про 
гресивните сили. Отделни име
на, изникнали в борбите с иена- 
родните режими като Люба Але 
ксова, Пепа Милошева, Мария 
Мусева и много сътруднички с 
партизанските отряди през 1944 
година щг останат като пример 
в женското движение от този 
край.

През първата половина на 
1945 година — жените в Дими
тровград имаха две квартални 
организации, а целият град има 
гие градско ръководство. Огром 
но значение за създаване на ор 
ганизационния механизъм на 
всички организации имаха же
ните — районни секретарки. Те 
зи жени всекидневно ходеха от 
къща до къща, тълкуваха най- 
новите събития, подканваха хо 
рата за конференции, събираха 
помощ за фронта, отвеждаха же 
ните на събрания и курсове по 
ограмотяването. За всяка нова 
акция жгиите-секретарки прове 
ждаха агитация. Между по-из- 
вестниите бяха Цеца Арбутина, 
Кана Велкова, Йорданка Чедо- 
пирова, Милка Иваноав, Пенка 
Маринова, Кана Цекова, Тина 
Стоилова, Перса Благоевич, Да- 
чинка Сотирова, Дика Марино
ва и др.

Организациите на АФЖ в Ди 
.штровградско бяха в състоя-

:
След академията тържеството 

продължи с народно увеселе
ние.

Б. Николов

Празнично признание Почина художникът 
ИВАН ПЕТРОВДнеска е светъл, празничен ден, 

развява развигорът знамена.
Копнежът уверено крачи напред 
към нашите, мечтани времена.

Като прашинка 
ти, майко, днес си радостна, щастлива ... 
Пролетта влюбено зем)ята оре 
с ръка майчинска я милува игрива.

На 7 март т.г. в София, НРБ, 
е починал димитровградският 
художник Иван Петров.

На Димитровградско той е из 
вестен с редицата маслени 
варелни картини, които красят 
немалко учреждения, и с вътре 
шното художествено оформле
ние на Дома на културата в Ди 
митровград, отразяващо бита на 
местното население.

Една от последните му твооби 
е цикълът „Завой” (графика), в 
който с извънреден усет е одра 
зил трагедаята на потопеното 
село.

в женското море и ак

Динка Маринова
Ти не си накичена със ордени 
и думите ти няма да прозвучат 
във зала над хора занемели.

дом с тези успехи трябва да се 
каже и за участието на жените 
в първите трудови акции в око 
лията. Те участвуваха в изграж 
дането на Културния дом на пъ 
тя през Козарица, канала и вре 
лото в Строшена чешма и др.

где погледи възторжени блестят.
4

Но ние, шестте сърца твои — 
ти пожелаваме щастлив празник! 
И спомняме си годините тежки

.. . Ч » -- ь V. -.   -т - ----- • г —Тмечтата, мъката и труда велик.

човешки.

ТЕАТЪР БУДИЛНИК“ В ДИМИТРОВГРАДБолят ме дните на недоимък, 
виждах те капнала от умора, 
как в упор тежък ни даваше залък 
и пак имаше сили да бъдеш опора. 
Кърмеше ни с обичта човешка, 
вярваща сама ни хранеше със вяра 
и казваше, че съдба сурова, тежка 
повоенните дни отвинаги даряват.

цяло, макар да е събран като 
зрънце от много вестници и спи 
сания в книгата с надслов „Бу- • 
дилник”.

По време на представлението 
в салона ще има омях до сълзи, 
ще почервенят „засегнатите”, 
ще се ръкопляска на изпълните 
лите от сърце. Това одобрение 
ще бъде дадено особено когато 
се осмива ротацията и търгува
нето с идеалите и когато слуша 
ме речника на домашните дум(и.

Любителите на театралното из 
куство в Димитровград ще имат 
възможност да гледат този сати 
ричен колаж по време, 
той е на репертоара на нашите 
известни театри в страната.

мобилизира хората за борба сре 
щу тези прояви. Хуморът на 
Владо Булатович действува ка
то изтъргнат из душата на хора 
та, той улучва мислите и ясно 
критикува всичко консерватив
но. което пречи на нашите стре 
мления напред.

Нишкипт театър, само преди . 
една седмица се представи на 
овоята публ!ика с Булатовиче- 
вия „Будилник” в постановка 
на Марислав Радисавлевич и 
при сценичните решения на Иво 
Вучкович, а вече утре ще се 

' представи в Димитровград. В те 
чомие на два часа пред зрители 
те ще се сменяват сценични кар 
тини, обогатени с музикални ко 
мпозиции, пантомими и ритмич
ни движения, с което хуморът 
на ВИБ се обединява в едно

кога/го

Владо Булатович — Виб стана 
най-известен и любим сатирик. 
Неговото остро перо заклеймява

Годините коварно смучат сили, 
косата ти побелиха отдавна.
Блестят възторжено очите зелено-сини 
и вярват в нашите, мечтани времена.

отрицателните явления в нашил 
обществено — политически жи
вот. Той осмива всички

социалистическо об-
чужди

Стефан НИКОЛОВ на нашето 
щество прояви като ободрява и

„Червени в комунизъм -— 
почервенели в кариеризъм — 
Дайте дотации 
да подмажем ротацията.”
... и още много сатирични ми 

ели на ВИБ ще се помнят и.ще 
вота мислят като ВИБ, до нямат 
мобилизират ония, които в жн-

ДУМАТА НА МЛАДИТЕ

КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА НЕЗНАНИЕТО
в което живее нашата младеж 
е твърде динамично и пълно с 
промени, та дори и това се слу
чва.

Това стана преди няколко дни 
в една паралелка на четвърти 
клас в димитровградската гим
назия на час по социология. 
Преподавателят записа в днев
ника: „Преподаване на нов у- 
рок — за работническото самоу 
правление”. И всичко щеше да 
бъде в ред ако той не попита 
класа за структурата па Общйн 
ската скупщина. Тогава се слу
чи това, над което би трябвало 
да се замислят преди всичко мла 
дежката организация и остана
лите фактори в училището.

Именно от 29 ученици в кла
са нито един не знаеше да ка
же две- три думи за структура 
та на Общинската скупщина. 
Само неколицина от тях знаеха 
за това, но по старата Консти
туция.

Имаше право преподавателят 
когато с присмех към своите у- 
ченици каза :

— Ако бихме проверили и в 
останалите паралелки — поло
жението сигурно е същото.. .

Поставя се сега въпрос: кой 
в виновен за това незнание? А 
в протокола на младежката ор 
ганизация сигурно някъде стои 
като първа точка в дневния ред 
— „Разработка на устава на Об 
/цинската скупщина”. А само

след няколко дни всички учени 
им- от този клас ще застанат 
пред избирателната урна,'за да 
гласуват, а може би не ще знаят 
защо са дали своя глас за тоя 
или оня кандидат.

Какво да се прави, времето,

неговия кураж да мислят глас- 
Б. Николовно.

I АВТОБИОГРАФИЯАлекси Ташков, уч IV кл. 
Димитровград

що училище и философския фа 
култет о Белград.

Профеяионален хуморист съм 
от 1955. Учеха ме, че хумористът 
трябва да убие и баща 'си за 
виц. Досега не 'съм съден за уби 

' иство. / ,
Най-тъжеи момент в .коя оки- 

пот е когато па гроба па един 
полтрои видях надпис: „Исках 
да направя поклон до земята — 
изглежда че прекарах”. Един 
път бя.р изненадан. На едно пре 
дставление видях джудже, за 
коет*о казаха, че не расло през 
прем.е на окупацията по пат
риотически причини. Бях реда 
ктор па „Студент”, „Йсж” а сега 
съм в „Белградска неделя”.

Печатах хумористични тексто 
ае в „Студент”, „Йеж”, „Борба”, 
„Политика”, „Белградска неде
ля", „Дело” и „Дакас”.

Мисля, че па социализма не 
трябва да се свирят в тръба 
псалми и маршове, защото н со 
циализма трябва да се влезе, а 
не да се умарширува.

ВЛАДА БУЛАТОВИЧ ВИБ. 
Родей съм па 8 март 1931 годи
на в село Сопотско, в Македо
ния. Майка учителка, баща съ
дия за нарушения.’ Пребивавах, 
с майка ми по селските учили
ща. Никога не' можах да разбе
ра къде завършва майката и за 
почва учителката.

Първите три класа учих по 
време па окупацията п Крагуе 
вац, в кръчмата „Волга”. Изу
чавах само три предмета: геогра 
фия, хигиена и вероучение —• 
география, за да науча как Ю- 
гославия е зачертана а геогра- 
фическата карта па Европа; хи 
гиепа, за да умра от глад чист; 
вероучение, за. да схвана, че бо 
гът -не е па небето, по о Берлин

На коледа 1942 година видях 
па елхата обесени мъртаи пар
тизани.

След освобождението продъл 
жих школуването и скоюяаие.то 
в Крагуеаац. Следвах Журнали 
етическо-дипломатическото пне-Ипап Петров: „Завой 1903”



I мага след смъртта бе направена блокада 
на вилата, в която живееше лете ита-БЕЛЕЖНИКЪТ „САМПА“ реца, обаче и досега той не се е явил 

при МЬие, нито пък аз имах случая д& 
говоря насаме с него. . Балан ми каза..лианекият пълномощен министър.

Ио около обед, следствие намесата че, когато бил при него на доклад, на-
иа Мусолини пред Хитлер — тъй като правило му впечатление, че Ц. бил мно-
по това време германско-италианските го бледен. На мен също напоследък ми

без друго бяха доста дели- правеше впечатление, че Царят е много
бледен..

— Това ли е всичко?

На Борис сигурно му е била добре из
вестна възможността за една италианс
ка капитулация. Извършеният през Пър 
вата световна война пробив в България 
(Добро поле — бел. авт.) беше първагга 
стъпка, която доведе до приключване на 
военните действия. Съществуват иавеат- 

причшш, които ме карат да вярвам, 
че цар Борис би могъл да се надява, 
щото историята да се повтори и той да 
бъде средството, което би довело война
та до край чрез един компромисен мир.

Няколко години по-късно един мой 
приятел, който имаше изключително бли 
зки връзки с България и комуто 
склонен да вярвам, ми каза, че точно по 

повод Хитлер повикал, цар Борис

„27 август. Снощи, в десет часа и трн- 
бе издадено следното офи- 

Негово Величестводесет минути 
циално съобщение:
Царят е сериозно заболял. Лекуването 

на най-добри специалис-

отношения и 
юатнм — блокада бе вдигната.

И все пак с това въпросът не може
ше да се приключи. Според закона. Ми
нистерството па правосъдието трябваше 
да издаде официален акт за смъртта на 
цар Борис. Ала когато беше необходим|о 
да се впише причината за смъртта, ле
чителите се разделиха на две. Немските 
лекари и професор Стапишев1 отказва- 

протокола, тъй като

му е поверено ' — Да, всичко.
— А когато впоследствие се добрах

те до дневника на Филов, вие не потър 
сихте ли тоя Свилен?

— Беше потънал сякаш в земята...

_--ИТИ .
,28 август. Н. В. Царят заболя вне

запно. Болестта, която от самото начало 
предизвика колеба- 

Височайшил па

пи
беше много тежка и 
ние в състоянието на 
хлиент, бе установена навреме и със си
гурност от лекарския консилиум. Нас
тъпилото днес подобрение дава надежда, 

появят и други у сложения, 
може да се счита за

— Може би и това е едно указание... 
— казах замислено аз. — Хм... И все 
пак, както казва народът, „тайна под 
небето няма”... Може би, за да се наме
ри отговорът, трябва да се тръгне отзад 
напред: кого най-вече би ползувала тая 
смърт?

ха да подпишат 
искаха да му дадат оттенък на съмрт, 
предизвикат от отравяне, докато оста
налите лекари държеха твърдо на това, 
че смъртта е последвала от запушване 
на лявата сърдечна артерия. В края на. 
краищата, след личната намеса на Хит
лер, в акта бе вмъкната, ■ като една от 
причините 
пневмония”. Но, за изненада, немските 
лекари не пожелаха и сега да подпишат

че ако не се 
опасността засега съм
отстранена.

Лекар при Двореца на
д-р Ст. Даскалов

Върнах вестниците на Влаевски и запи- 
тах:

Н. В. Царя този
при себе си в главната квартира. Изгле
жда, че Царят е бил толкова иеблагора 
зумен вечерта, преди тръгването си об- 

за България, да има дълъг теле-

Лицето на б'ившия контраразузнавач
потъна в размисъл.

— Спред мен — каза той— смърт
на Борис Ш задоволи желанията и

Той се опит-бележника „Сампа не 
за заболяването.

__ Пише — отвърна моят приятел.
__Но, за съжаление твърде малко:

„Ако се съди от думите на Зеноч, 
още с пристигането си Царят заявил, че 
е сериозно неразположен и че гтоедпо- 

замине и отложат разговори

теза смъртта и „двустранна— А нима в ратно
фонен разговор със своята неомъжена се 
стра княгиня БвдоК1ИЯ, по ' време на кой 
то той й доверил намерението си: ако Ви 
ктор Емануил се съгласел да

съюзниците, веднага и той

на едните, и на другите...
да 'играе с две карти. Затова нем-пише нищо ваше

ците го подозираха, че им изменя с ан- 
англичаките мислеха об-смъртния акт.

Така, че дори за мен истинската при
чина за смъртта на Борис остана загад
ка.”

гличаните, асключи ратното...
— Подозираха... Мислеха.. . Това е 

А убийството — съвсем
примирие със 
да последва неговия пример. Изглежда, 
че разговорът е бил прекъснат от герман 

историята говори, че Хитлер се
залп от

едно пешо... 
друго.. . Читателите на моята книга с 
право ще о.бвинят автора, че им разказ
ва едва ли не всичко друго, освен онова, 

иай-Много ги интересува: кой уби 
кобурга Борис? Немският кислород или 
английската отрова?

__ Кой го уби? Лично аз. като еъпо-
събитията по онова време и вси- 

мисля, че убийството е

— С това разшифровката свършва... 
— За мен в тази си част тя е обект 

на много съмнения.. .
— Преди всичко, агентът си противоре
чи. В началото той описва немските ле-

чита да си 
те за друг път, когато оздравее.

Възможно е това да е била маневра 
Възможно е също той 

болен.

ците и
нахвърлил срещу цар Борис със 
истерична ярост. Тогава, цар Борис псмс- 

отпътува незабавно обратно по 
тъй като по-

забелязах аз.
от негова страна, 
наистина да се е почувствувал 
Разбира се, не е изключено,

впла.та, да е почувствувал

коетокал да
въздуха и както винаги — карл като послушни пратеници на хит-ако е бил

отровен във 
ггьовите реакции на отровата. СМЪРТТА НА ставям

неговото поведение, чко случило се, 
дело на Хитлер. -. Ако шете дори изчез- 

Свилен ме навежда на тая ми- 
Кой е знаел, че Свилен таи нещо 

навярно от Царя? Фи
__ той признава това и в дневника
Е, добра тогава, Филов

повече, че е бил техен чо-

■усъмнени от 
германците 
ват там, ала

му пред ^зжили да го леку 
той настоял за следния ден 
България. Още в самолета 

след
валето на 
съл...да тръгне за

царят се почувствувал недооре и 
няколкодневно боледуване почина.

Английското разузнаване, посредст- 
двореца: Евдокия, игга- 

М. и някои други,

В следващия брой:
БАГРЯНОВ — ЛЮБОВНИКЪТ 
НА КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯIII важно, казано му 

лов е казал наси.
немците, още 
век. . . Струва ми се, това е твърде ло-вом своите хора в 

лианската принцеса 
тутакси пусна слуха, че царят бил пре
махнат от немците, крито били раздраз 
неяи до крайност от неговото непостоян- 

особено след като получи- 
съмнения

гично. . .
— Напълно логично е!
— И все пак за съжаление, това е 

едно предположение, а не факт, до-

леристите, а след смъртта на Борис, въ
преки намесата на Хитлер, те отказват 
да подпишат протокола... Странно!

— Да, наистина тук има противоре
чие — съгласи се Влаевски. — Но твър
де вероятно е собственикът на „Самфа” 
да не е бил осведомен точно относно дей
ствителната намеса на Хитлер. Или пък 
немските лекари са били добросъвестни 
и у тях в края на краищата е загово
рило чувството на дълг, докато българс
ките са подписали каквото са им дали...

Дълго време двамата мълчахме, по
гълнати от мислите си.

— Как мислите, генерале — загово
рих пръв аз, — дали Германия или Ан
глия е загубила 
цар Борис.

Влаевски махна с ръка.
— Нито едната, нито другата. . . Той 

е бил вече противен и на двете разузна
вания. Немците се блазнели от 
да заменят слабохарактернмя Борис с 
Филов, па макар и като регент, а англи
чаните очевидно са залагали на вероят
ността регенти да станат царицата, Ки
рил и владиката Стефан. . .

— Ами в дневника на Филов 
споменава още нещо? Дори с няка

къв подтекст?
— Има нещо — кимна Влаевски. — 

Но и то не отговаря на въпроса, а само 
забулва
тайна. . . Аз ще ви прочета и него, за да 
знаете всичко, което зная и аз. . .

Той разтвори дневника и очите му 
бавно зашариха по фотокопията на ре
довете, написани саморъчно от Филов.

>,Неделя, 29 август. Непосредствено 
след смъртта Свилен2 ми казва 
нещо да ми довери лично, но тогава не 
можах да говоря. После се споразумях
ме с него, че ще ме потърси вън от Дво-

тежко пътуванмята си със самолетнасял
— наредил да му се приготви лекарство, 

помогне да понесе пътешес- 
По заповед на Хитлер, 

било подменено. Самолетът
което да му само 

кавателство.
Съжалението бе изписано и на ли

цето му. Но в следния миг изразът му

но поведение, 
ли потвърждение 
за симпатии у

тепето по-леко.на своите 
Борис към англичаните.

били
лекарството 
отпътувал, като се издигнал на необикно 
вено голяма височина. Цар Борис поне
съл пътуването много тежко и при каца 
нето на самолета получил остра и фатал 

сърдечна крмза”.
— Както виждате, във своята книга 
Рендел твърди абсолютно съшото, ко 
непосредствено след смъртта са раз-

че хитлериститеВсички говореха.
появилото се в последно се смени.

__ Казах ви и отначало: разузнава
нето борави само с положителни, дока- 

факли, както физиката, математи- 
. А вие си знаете своето: какво да 

да пиша! Добре, пишете 
— че не го уби то-

използували
време у него страдание от „гръдна жа
ба”, вдигнали го нависоко със самолета 
и поставяйки му уж маска, отворили по- На 

кранчето за кислорода, следствие 
настъпила неравно- 

циркулация на кръвта и послед-

заим 
ката. .
пиша, та какво 
така: сигурно е едно 
зи, който имаше право да му потърси 
сметка заради толкова кървави престъп
ления: смъртни присъди, разстрели... 
Този, който отдавна бе продаден от не
го — народът!

вече
на което по-късно сър 

ето
пространявали проанглийските среди вмерна 

вала смърт.”
— Почти същото твърди и английс-

дипломагг Рендел. нашият стар поз
нат в своята книга „Мечът и маслино
вото клонче” — вметна Влаевски, пре
късвайки четенето на разшифровката. 
Той дори описва по-подробно причините 

Мисля, че трябва да имате пред-

двсреца.
— Интересно е, как са реагирали нем 

ците на това обвинение? — попитах аз.
— Всички техни вестници започна

ха бясна кампания срещу англичаните. .. 
Писанията им си приличат дотолкова, че 
не е трудно да се разбере какво зад тях 
е стоял един и същ диригент — Гьобелс. 
Но за вас ще бъде по-интересно да се за
познаете с това, което е написал по този 
случай собственикът на бележника „Сам 
па”.. . Затова пригответе се да чуете ос 
таналата част ог разшифровката!

Влаевски зачете бавно, сякаш иска
ше да ми даде възможност да запомня 
всяка дума:

„В отговор на англофилската версия, 
немското разузнаване пусна веднага друг 
слух: че цар Борис е бил отровен от ан
гличаните, чрез италианската принцеса 
М. Това станало в Чам Кория на ве
черята, дадена му от италианския пъл
номощен министър, посредством дълго
трайна отрова.

Германците поискаха виновниците да 
бъдат арестувани и разпитани, като до
ри предложиха услугите си в това от
ношение.

Филов изпълни желанието им и вед-

кият
повече от смъртта на

1 професор Станигиев — по това вре-
председатгл на Германо-българското 

министър на Вът-
за това. 
вид и неговите писания.

А ето какво пишеше във връзка със 
цар Борис бившият пълно- 

Великобритания в

мемисълта
дружество, а по-сетне 
регините работи (В. авт.)смърггта на 

мощен министър на 
София — сър Рендел:

„Както отбелязах и по-рзно, единст
вено мнимият съюз между Русия и Гер
мания бе накарал цар Борис да вкара 
България във война орещу нас. И зато
ва, когато Хитлер заповяда Борис дей
ствително да обяви война на Русия л да 
изпрати военни части против нея. пос
ледният, знаейки, че по това време хо- 
рагга от неговата страна бяха осемдесет 
иа сто за Русия, не се реши да стори

2 Свилен — постоянен личен ка.че- 
цар' Борис Н1 (Б. авт.)риер на

не сели

Скръбна вестотговора ^ още по-загадъчна
Иган Петров, художник от Ди

митровград почина на 7. Ш, 1965 
година след продължително теж
ко боледуване

Опечалени: син Йордан, дъщеря 
Вера, майка Дука, съпруга Левка, 
братя, сестри и останали родни
ни.

това.
Хитлер получи и доуго, дори по-гол- 

ямо оскърбление от Цар Борис. През 
1943 година Царят се намираше в тесен 
контакт с италианския си тъст (Виктор 
Емануил П — бел. авт.) и знаеше, че ра
ботите в Италия не се развиват добре.

че иска
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