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ЦЕНА 10 ДИНАРАНА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ССРН В НИШНа селскостопански теми

ЗЕМЯТА НАЙ-ЕВТИНА 

ОТ ВСИЧКО ДА ПРОДЪЛЖИ ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ
ПО ВСИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИВ течение на изтеклите чети 

ри.години кооперациите в Дими 
тровградска община изкупиха 
460 хектара о5работпа см а земя 
Най- големи площи е изкупила 
земеделската кооперация „Сто- 
чар’ ’в Каменица -—- 231 хектара 
докато „Кишава” гтрез последни 
те три • години чрез размяна и 
изкупуване в 7 комплекса арон 
дира 275 хектара, с което създа 
де по-добри условия за механи 
зирана обработка.

Цоловината от този коопера
тивен фонд земя е създаден чрез 
арондация, а останалата част е 
получена от страна на комисия 
та за арондация при Общинска 
та скупщина в Димитровград.

В ония земеделски коопера
ции на териториите на които са 
разяснени имуществено-правни 
те отношения нямаше по-сериоз 
ни трудности в тая акция, какви 
то ще има пък на териториите 
на земеделските кооперации в 
Омиловци и Барйе. „Победа” в 
СмилЪвци не е имала постоянен 
служащ по имуществено-праз
ните отношения, който квали 
фицирано да води тая служба, 
пък и от година на година това 
лице е променяно, докато в Бар 
йе и до днес не съществува ве
домство за кооперативното иму
щество

Ако кооперативите имаха пове 
че срества за изкупуване на зем 
ята и ако от преди планираха се 
лекото стопанство като главна 
дейност техните стопанства днес 
биха били значително по-голе- 
ми. а производството им чуз- 
СЕгггегг п по—високо.

Миграцията на населението 
им даваше възможност евтино 
да вземат големи обработваеми 
площи, които селскостопански
те производители оставяха тър
сейки хляб във фабриките.

Кооперациите можеха 460 хе 
ктара да купят за 46 милиона 
динара, което ще рече, че всеки 
квадратен метър обработваема 
площ е заплатен по 10 динара. 
За едац квадратен метър площ 
сега стопанинът не може да взе 
ме един. кибрит. Или един час 
тен производител на 1 декар 
площ произвел люцерна минала

•а\ година за 20.000 динара. Ко
операцията искала да купи тази 
г.гтва също за 20.000 динара, спо 
ред цената на земята на тази 
територия. От тук излиза, че та 
зи ниви струва колкото едного
дишното производство от нея! А 
за тези пари производителят не 
може да вземе един костюм в 
конфекцията.

Обаче има изгледи, че сегаш
ната цена на земята не ще мо 
же да остане и занапред, по по
вече причини. Първо, все по- 
малък е брюят на селскостопан
ските производители, които се 
заемат в промишлеността и оста 
ват по селата близо до града, и 
второ — новите мероприятия зн 
ачително подобриха икономиче
ското положение на селскосто
панските пре из в одите л и, защо- 
то новите цени на произведени 
ята са значително по-високи и 
обработваемата земя вече донас 
я хубави доходи.

Високите цееш стимулират за 
повече производство, а това от 
своя страна — л,а се прилага по 
-добра агротехника. Ако това и 
приблизително е така тогава на 
село ще се продава само оная 
земя, която не е годна за обра
ботка, обикновено от по-долно 
качество. Може да се очаква, 
земя да купуват и с-ния, които 
са заети в предприятията Земя 
не ще продават и ония, които 
са на работа при сегашното със 
тояние на личните' доходи и ви 
соши цени на пазара. Който и- 
ма парче земя ще гледа от него 
да обезпечи колкото се може 
повече произведения, за да не- 
зазиси от пазара.

При, тези условия частните 
производители си правят друга 
сметка.

— Зещят-а е ефтина, а гузеиз 
веденията скъпи. Затова по-из 
огдно е тя да се обработва, от 
колкото да се продава. Във все 
ки случай това е положителна 
тенденция.

А и когато я продават — тру 
дио ще се съгласят да я прода
ват по сегашните цени. 
кооперациите ще бъдат прину
дени - да повишат цената на 
ята. . .

яма грешка: предложените 
обшествено-политически работ
ници, стопански ръководители, 
просветни и културни работни
ци, лекари или служители в ад 
мйяистратмвкия апарат. ■ 

Кандидациснните 
на избирателите и предишните 
политически събрания, въпреки 
настояването на организацията 
на Социалистическия съюз, не 
изтъкнаха •мито деии непосредс 
твен производител за представи 
тел в скупщините. А между ра 
ботниците има способни и дей- 
тност биха могли да решават ва

саМиналата седмица в Ниха се състоя съвместно заседание 
на Околийския отбор и Изборната комисия на Социалистическия 
съ'сз в Нишка околия. В работата на заседанието участвуваха и 
представители от Главния отбор на ССРН в Сърбия, другари
те: Милорад Мигрович, член на ИС на Главния отбор на ССРНС 
и Сречкс Нбделкович секретар на Изборната комисия при Глав- 
иия отбор на ССРНС.

С доклада на подпредседателя на ОО на ССРН в Нишка 
околия др. Брапислав Павлович и с разискванията бяха дадени 
съвсем обективни, оценки на досегашната предизборна дейност 
на ССРН в околията.

събрания

Онова, с което се характери
зират политическите и кандида 
ционните събрания, е масовото 
участие на населението и числе 
ността на предложените и прие 
тите кандидати. Въпреки значи 
телното съкращаване на канди
датурите от страна на събрани 
ята на избирателите, окончател 
•но утвърдените листи показват, 

за вакантните 
места в Общинските скупщини 
са издигнати почти двойно пове 
че кандидати. За 670 места са 
излъчени 1366 лица, между кои 
то най-много

вакантно място в камарите на 
скупщините са изтъкнати кан
дидатурите на 43 лица в околи

депутатскиче

селскостопански 
производители. Това положител 
но явление 
но: между кандидатите има са 
мо 155 жени и 88 младежи, кое
то е много малко с оглед на чи
слеността на тези категории из 
би.ратели и на участието им в 
обществено-политическия 
вот.

е частично засене-

ЖИ-

Участници в заседанието
БЕЗ РАБОТНИЦИ МЕЖДУ

КАНДИДАТ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТЕ ЗА СКУПЩИНИТЕ

ята. От тая страна — 
телно и похвално.

Обаче, гледано през социална 
ни хора, които с пълна компетен 
та структура излиза, че има

положи. жните задачи на нашия живот 
от трибуната и на Съюзната и 
републиканската скупщина.

събрана кандидационните 
ния бяха издигнати по двама и 
повече кандидати и за редица ва 
канттги представителски места в 
камарите на Съюзната и репуб
ликанската скупщина Напри
мер за 10 вакантни маста в 
Съюзната скупщина са пред
ложени и утвърдени 16 кан 

а за 21 място в ре-

(Сл^-щва на 2 стр )гол

СРАМЕЖЛИВОлио
Затова

лздати,
публиканската скупщина — 27 
лица. Това значи, че за 31

Приемане на ноЬи членоЬезем 
М. Бакич

Данните, че в 14 първи.чии организации на СЮК, къде- 
то са завършени отчетно-изборните конференгми, са. приети 
само 19 нови члеЪюве, и при това съвсе.н малко младежи 
хСи, говорят, че в нашата политика на приемане не 
системност. Изглежда, че болшинството организации 
пасивно към тази акция като изчакват .хората рами да се обадят 
за приеЪшие в СЮК. В доклада на другаря Ранкович на уттт

и же-
съществува 

се отнасят

конгрес ясно се изтъква, че „чие за приемането На нови ■чле
нове трябва и занапред сами. да се борим, особено когато 
саб до работници от непосредственото производство, за 
или за селскостопаххските производители". . . Въпреки, че много 
пъти е изтъквано недостатъчното ангажиране на първичиххте 
организации за приемане на работници от непосредственото 
производство и селскостопански производители, 
лепне, че липсва правилна ориептироока 
Как иначе да са схване, че например

се ка
лаените

прави впечат- 
в това стногиепие.

смиловската първична 
организация от общо 32 члена и а СЮК има само двама ч.тено- 
ве-иепосредствени селскостопански производители, а останали
те са служещи. Произлиза, че или съдържанието и метода 
работа па такива организации па

е такъв, че не привлича селяхш,- 
ге, или това положение е резултат на неразвитите вътрешни 
отношения в тези организации, което пе може да бъде привле
кателно за селяните. Малкият брои селскостопански производи
тели в редовете на СЮК е в противоположност с положителни
те ходове а селското стопанство. Факт е, че кооперациите от ден 
на ден укрепват своята материална база, кооперират с индиви
дуалните производители. Изхождайки от това смиловската пър
вична организация не може да убеди никого, че в едно село 
от 500 души няма селскостопански производители., които заслу
жават да бъдат в редовете па СЮК. Това село има пад 30 мла
дежи, а между тях ицто един член гш СЮК. Подобно ^е положе
нието и в останалите първични организации на село: Всичко 
това говори, както изтъкна и другарят Ранкович, че въххросът 
за приемането на нови членове е крупен идейно-7*олитнческн 
проблем, и той не може да се св еде до организационпо-техничес 
ки въпрос.

Разбира се, готови критерии за приемане па пови членове 
няма. Обаче в съзнание1:о на пашите трудещи, ясно с формиран 
мирогледа какъв трябва днес да бъде комуниста 
роглед трябва и да се изхожда при приемането на нови членове.

Д. Й.

и от този ми-
годипа. До последната седмица 

март се очертава да бъдатпобедило кризата от миналата 
I динара продукция, а до края наПредприятието ,,Циле” като 

да реализира 47 мхго успя о едии цех.Пареализирани 70 милиона.



БРАТСТВО2

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИДжонсън ошюЬори на Послание- 

шо на йрезиденша Тишо ПРИМЕР Ш НЕ БИВА ДА СЕ РАБОТИки щати предприемат акции във 
Виетнам по искане на южпони- 
етнамското правителство. По- 
нататък той изтъква, че 
рикаисюите военни действия се 
вещано от 17 паралел са насочени 
против базите и пътищата, по 
които се дава външна подкрепа 
на Южен Виетнам. „Нашите а- 
кции и занапред ще бъдат таки 
ва и саасо такива, какви то нало 
«ки кснтм-нупралата агресия на 
Севоре-и Виетнам”, се добавя в 
посланието.
В писмото на президента Джон 

сън също така се казва, че Сь 
единекнте американски щати 
ше бъдат в състояние да оттег
лят всичките си сили от Виет-

Президентът на Съединените 
американски-щати Линдън Джо 
нсън отговори на 14 март на по 
слатшето на президента на СФ
РЮ Йосип Броз ТиТо по Виет-

ския съюз. В отчета бяха изнесе 
ни и данни, че на повече от Ю 
събрания на партийната органи 
запия в течение на миналата го 
дина не е присъствувал нито е- 
дин безпартиен. Причината за 
това лежи в това, че тази орга
низации си е присвоила право, 
то да решава всички въпроси, 
което притъпява инициативата 
на масите и отчуждава хората 
от такива събрания.

В програмата няма нито дума 
за подобряването на селското 
стопанство, за увеличението на 
производството в кооперацията, 
която е постигнала забележител 
ни резултати в дейността си. Тя 
не, предвижда и разглеждането 
на такива важни проблеми ка- 
къвго е например разпределени 
ето на дохода според труда в у- 
чилищата и в земеделската коо
перация, работата на комунисти 
•ге в отделните органи на самоу 
правлението. През декември пар 
тийната организация предвижда 
в програмата си и разглеждане
то на отрицателни явления и ек 
сцеси на различните масови съ 
брания. Не е нужно да се 
помня, че комунистите са длъ! 
жпи да реагират веднага на та
кива явления, а не да чакат де 
келтвтзм. както е предвидено спо 
ред програмата.

И най-сетне явна тайна е, 
че тази организация разяждат 
вътрешни разногласия, 
остраняване в програмата също 
се предвижда за декември. В 
такъв случай се налага въпроса 
как организацията ще работи и 
какви резултати ще постигне 
при наличието на едно такова 
загрижващо неединство?

В крайна сметка отчетно-избо 
рното събрание показва, че тази 
организация не е схванала осно 
вната линия на Осмия конгрес, 
че е необходимо организацията 
да се обърне с лице към Соци 
а ли етическия съюз, към събра 
нлята на избггрателите, към ко 
операциите и че дейността на

на СК в ССРН и другите общес 
твено-полуитически организации, 
неуспехите на събранията на 
бирателите, пълното бездействие 
на актива па СЮМ, неединство 
то на партийната организация 
са само последица от -посочено
то вече неразбиране ролята 
СЮК, на това, че тази организа 
ция е станала самоцел, Закрита 
група, която се занимава със се 
бе си.

Твърде показателна в това от 
ношение е дискусията на безпа 
ртийния дядо Ризен Младенов 
във връзка с електрификация
та «а селото. „Както чухме от 
досегашните разисквания, пар
тийната организация е формира 
ла една комисия за събиране на 
парички средства огг население
то. Един член на СК тук заяви, 
ч е той още не е дал нито динар 
зашото комисията не дошла при 
него. Питам аз, какъв е този член 
на партията, който чака ня
какви комисии. Ако е съзнате
лен, той щеше да я намери. 
Как можете тогава да убедите, 
нас старците, да участвуваме в 
тази акция!” Дядо Ризен нарече 
тази комисия „някаква”, защо- 
то-никой в селото и не знае, че 
е формирана такава комисия. 
Това значи, че партийната ор
ганизация е решила, а сега тря 
бва някой да (изпълнява една ди 
ректива. Съществува ли в това 
село подруноница на ССРН, Ко
митет по електрификация, гра
ждани. . .?

Неотдавна проведената годиш 
на отчетно-изборна конферен
ция на партийната организация 
в село Сммловци не само пот
върди онова, което се знаеше за 
неуредените й вътрешни отноше 
гпия но и откри последиците от 
неразбирането на ролята и мяс 
тото на СЮК в живота на една 
среда. Узурпираното право от 
тази организация да се занима
ва с воички жизнени проблеми 
и да ги решава изключително в 
рамките на организацията и да 
излиза директивио' с готови ре 
шеиия пред подружиицата на 
ССРН и избирателите, ме може 
да мобилизира иниицативата на 
хората, защото е извън когггро 
ла на обществеността.

Всички неуспехи, които се ре 
дят в отчета на организацията 
— неактивността на членовете

аме

из
намския въпрос.

В своя писмен отговор до пре 
зидента Тито президентът Джон 
сън изтъква, че цени интереса 

Президент за 
положение във Вмет

на югославския
трудното
нам и добавя, че споделя жела- 

президент-а на СФРЮ
на

нието на
за мирно решение.

В това
• Джонсън изнася след това аме 
риканЕкмте оценки по този про 
блем като казва, че Северен Ви 
етнам снабдява въстанието в Ю 

Виетнам с оръжие, снаря-

пиомо президентът

нам, ко-гато „Ханой прекарани 
своята агресия”. Тогава, по о- 
ценка на американския прези
дент не ще съществуват пречки 
за мирно решение на виетнамс
кия въпрос.

жен
жетгие и хора и че поради това 
САЩ счита, че „агресията 
Ханой е главната причина за се 

тежко положение'.. .”

на

гашното
Президентът Джонсън заявя

ва, че Съединените американс- (Тапюг)

НАПРАВО КАЗАНО

КРИВО РАЗБИРАНЕ НА АКЦИИТЕ при-

Не ви ли се струва, драги чи 
татели, че този текст, писан от 
кооперативната служба, е отпор 
на една така важна акция. Счи 
та-ме, че ще се съгласите с изво 
да, че ако Общинската скупщи
на не беше дала „нареждане”, 
кооперацията никога нямаше да 
се занимава с акцията за унгацо 
жаване на гъботворката.

Иначе как да се разбере тре
тирането на акцията като „на
реждане” 
сие” за изразходване на средст 
ва, „гаранция” за неоправдано 
умъртвяване на средства” и тн. 
За да сз защитят от обществена 
та отговорност за своето пасив

тикувахме не веднаж безотгово 
рното отношение към тази ак
ция” на всички равнища”. И тъ 
кмо в момента, когато се приегь 
пи към организирани акции, ко 
гато са заделени големи средст 
ва за защита на горите и овощ
ните градини от опасния вреди
тел кооперация ,, Нишава”, като 
организация, вместо да бъде най 
-съзнателен носител в остраня- 
ването на опасността, отговаря, 
на Общинската скупщина по 
следния начин:

„Ако трябва да набавим обеза 
телно (мислят: още) тогава щом 
нареждате ние ще ги набавим, 
но с предварителното ви съгла
сите, ако средствата не бъдат у 
потребени, но останат на лагер, 
да' ни се гарантира употребата' 
или да ни се погаси неоправда
ното замразяване на паричните 
средства”.

Този път нямахме намерение 
да пишем за земеделската коо 
перация „Нишава” в Димитров
град. Още повече този път кри 
тичесгси да пишем 
работа. Но хората в кооперация 
та не ни позволяват да държим 
на думата си. Заключете сами 
драги читатели, да ли можем 
да премълчим онова, за което 
ше става думй по-долу.

А става дума за защитата на 
горите и овошките против гъбо 
творката, които е била длъжна 
да организира и да провежда 
службата при Общинската скуп 
шина. Работата е съвсем серио
зна, защото гъботворката угроз 
ява нашето стопансво (и общгдне 
кото и частното) и може да на
несе непроценпми щета.

За тези опасности сте чели в 
нашия печат много пъти. Кри

за нейната
чието

КАЙВО СЪДЪРЖА ПРОГРА 
МАТА ЗА РАБОТА НА ПАР

ТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

търсене на „съгла-

Програма за работа на партии 
ната организация през тази го
дина представлява на свой начин 
огледало на работата и през из 
теклия период. Според него па
ртийната организация е превзе
ла почти всичко онова, с което 
трябва да се занимава Социали 
огическият съюз, събранията на 
избирателите. Така например в

но отношение към тази широ
ка акция, хората в кооперация 
та, защо нямаме щастието да не 
са тук и специалистите, като 
чели искат да изтъкнат как ни 
кой не трябва да „диктува” на 
кооперацията, „да й нарежда”, 
защото . я е самостоятелна' в из 
пълнението на задачите си.

Не изглежда ли, че те апост- 
рофират деа^жрацията^ за да 
оправдаят своето пасивно отно-

Заседанпе па околийския отбор па ССРН в Ниш г

(Продължение от 1 стр.)'
Тсва, че между кандидатите 

ва отборници има малко жени и 
младежи, а между кандидатите 
за преЦстаЕители нито един ра
ботник произлиза от непревъз- 
могяатите схващания и недоста 
тъчната политическа дейност да 
се преодолее досегашната прак
тика.

кандидати, но в това, дали в-ат 
мосфера на зряло, съвместно об 
мислене се е стигнало до общо 
убеждение, че е необходимо да 
бъде кандидатирано едно или по 
вече лица.

Предишната практика довеж
да и до друго явление — някои 
кандидатирани лица се отказ
ват от кандидатурата си, защо
то имало противокандидати. И 
това следва да 'бъде надделяло 
и у кандидатите, и у избирате
лите, защото да не се избере 
някой, днес не значи политиче
ски провал. Нашите избори пре 
дставляват

трудова и самоуправителна 
между

партии или политически групи 
ровки за власт.

шание в унищожаването на-гъ
ботворката. Не е ли това изи
граване на демокрацията в най 
широк смисъл. Колко това е мо 
рално!

Задача на кооперациите 
ди всичко, а в това число

е пре
и на

„Нишава”, да унищожават гъ
ботворката в нападнатите гори 
и овощни градини. Тя 
на според

е длъж 
всички обществени 

норми, повече от частните 
НИ. Дори в такива 
трябва да бъде. инициатор 
сител на

Когато става дума за липсата 
на работник между депутатите 
за скупщините горе, има и още 
една причина. Именно, необхо
димостта за квалифицирано ре
шаване на въпросите в Съюзна 
та и републиканската скупщи
на се изравнява с професията 
на депутата и затова за предста 
вители в отделните камари на 
скугацшдате са кандидатирани 
специалист.и Най-често в сто
панските камари се кандидати-

стопа 
случаи тя

и но
организирани мерки в 

такива и подобни усилия. Ние 
така мислим. И това 
ваме — очи в очи.

Осмелявам^ се

част от редовната
И И така и каз
работа, а не са борба

& ■>Чтова и публич 
но да изнесем още по една при 
чина. Най-много овошки има на 
територията на кооперация .Ни 
шава” И самата

а * _

;&ДЕЙНА РАБОТА ВСЕ ДО 
ИЗБОРИТЕ • кооперация и- 

ма овощна градина. Овощарите 
пък имат лош опит с гъботвор
ката и от предишните 
За да не се повторят последици 
те и тази година, те търсят орел 
ства, пръскачки 
перацият-а мълчи. Така 
та кооперацията 
х-йа ов ош а регв ото 
рито рия!

рат стопански ръководители от 
предприятията, в просветната 
— просвени работници, в здрав 
ната

На събранието бе подчертано 
че политическата дейност на 
циалистическия съюз не се из
черпва с утвърждаването ■ на 
кандидатурите. Предстоят нови 
политически събрания по орга
низациите и широки разисква
ния и разговори за актуалтште 
проблеми на селището, община 
та за задачите иа републиката 
и федерацията.

Тъй като имаме положението

Со - .угодини.лекари макар, че тук 
съвсем солидно са могли да ре 
шават и .работниците, защото 
проблемите не са. съсловни, а 
общонародни. Самата практика 
опровергава този начин на кан
дидатиране, тъй като работни
ците се оказваха дейни и спо
собни да решават въпросите на 
нашия обществен живот в най- 
висшите форуми на самоуправ
лението — Съюзната и р-публи 
канската скупщина.

<ХХ‘

% чVЙ§§Ж| си помощ. Коо-
подпомл 

подобрентгето
иа своята те г

оба че КГ.?-” :когато дойде време за 
изкупуване, изкупува 
Нямаме сведения 1всичко.

КОЛКО ОВОТЦИЯ
« ■ ш т«'•- !Х\-; V-'.на два и повече кандидати за 

едно депутатско място, следва 
да не се допуснат ненужни и съ 
пгевтзгменно р.оадтщ агитации в 
полза 1га един или друг канди
дат. Това може

ж.са изкупени 
Но знаем.

миналата година. . - ~.-«й&:>уТт - Т-Нче миналата година 
е направен оборот от изкупения 
добитък и

Днес, в повечето' случаи, има 
по двама или повече кандидати 
за едно депутатско място, обаче 

■ пак тук-таме се промъква ми
сълта, дали това е добре. Може 
би тъкмо затуй на някои събра 
ния е имало предлагания с бе 
лежка в ръка, вместо на само
то събрани е,, при обстойно разис 
кване за естеството на работата 
на представителния орган и за 
способността на хората, да се 
излъчи най-подходящата, 
най7подходящите личности. За
що тб демократизмът на канди
датирането не се състои в това, 
дали ще има един или повече

Трудова акция

него са всички чествування на 
държавни празници 
година, избори за представител- 

тела, акция по елекернфика 
цпята на района, иск за .откри
ване на автобусна линия Дими 
тровград-Смиловци, формиране 
{-га партийна комисия за урежда 
не на селската библиотека, съ
биране на реколтата и установ 
яване и а ред 
вършитба 1ггн. А това са въпро 
си, с кеито, трябва да се занима 
ват гражданите и Социалистиче

пътя. Смиловци — Радейпапа.млечни произведения 
от частния сектор за повече от 
50 милиона

да раздели хо
рата и да придаде иа изборна
та дейност характер

комунист-лте в тези организации 
и самоуправителни органи е едг-ж 
ствен-о мерило на • тяхната ак
тивност. Партийната организа
ция, партийните събрания слу
жат спада за идейно- политичес 
ка подготовка на членството за 
рабсло в с ам су пр а рите лните ор- 
гани и масовите организации- 
.Само така организацията може 
ла стане жив организъм и кода 
тел иа положителните подове в 
нашето общество и в живота на

д Йотов

през тазидинара. Тована парти
занщина. което съшо представ
лява вид на извъртане демокоа 
личността на изборната дейност.

Както бе

не е
малко.

„Гаранциите” са в доставката 
на химически; средства на част

ни

изтьпнато иа заседа 
нието, в скоро време ше 
тоят общински заседания на Со 
чна лттг~р-,н<?статя съюз. а

ните производители-овощари. 
Това добре знаят 
ята, ако не вейчки, а то селско

се съе-
в кооперацл

до из-
борпте ще бъдат организирани 
редица срещи и разговорел с .из 
бирателггге по предприятия и

и ли
стопанските специалиста, А тър 
сят се гаранции от Общинска 
та скупщина!-

за предстоящата

Мики Нейковучреждения. М. Б. една среда.
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МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Необходим е секпстоики 

промишлен номбинот
ните. Така биха- се изключил*! 
(различните посредници, а мар 
жата, която се осъществява, би 
оставала еъв фондовете на ком 
опната.

Добрите идеи, конто възник
ваха в търсенето на пътищата 
за развитие на селското стопан 
ство в Д11 м 11 тр о в ф а ас к ата об
щина досега се спъваха от его
истичните и Късогледи интере
си на кооперацштте, т. е., от 
неправилното тълкуване на раз 
внтието на селското стопанство 
и на социалистич ескиге отно
шения на село от страна на 
„служителите" в кооперациите.

Всичко това беше възможно 
в неразвит край, къДето пет ко 
операции „произвеждат всичко" 
и в, това виждат условието за 
съществуване. С малки основ
ни и обсротни средства те и не 
са били в състояние да разви- 

и по-дълбоко

Вече в началото на обединя
ването на фондовете на коопе
рациите, „Братство" и на ня
кои от цеховете на „Услуга" та 
зм организация би разполагала 
със средства, с които би могла 
да пристъпи към реализиране- 
т0 на проекта й на идеите, ко 
ито се отлагат с години. На
пример мелиорнсването на Ли- 
пинско поле би могло да стане 
действителност. Организиране 
то на пс-съвременно производ 
ство на яйца и бройлер пилета

ват по-широко
селското стопанство на своята 
територия. Оттам се стигна но 
неразвнваие на формите на съ 
дружие, до недостатъчно изпол 

Е звале на съществуващите въз- 
§ можмосуи за приспособяване 
1 на политиката ма кооперациите 
Ш към различните условия в об- 
Е шината. От друга страна кому 
Е ната посвети цялото си в нима- 
= ние на промишлеността, а изгу 

би от очи селското стопанство 
_ — втората съставка в развитп- 
Е сто на стопанството. Затова се

га се констатира, че в Димит
ровградската община не съще- 

_ ствувалп ясни концепции за раз 
Е витието на селското стопанство.

с инкубатора, които дълго време
Слабитенеизползвани.

не бяха в състоя- 
осъществят докрай пи

то една замисъл, защото огра- 
средства не бяха

стоят
кооперации
ние да

кичените им 
достатъчни, а от друга страна 

. нямаха «л достатъчно специали
сти, конто да организират съв 
ремено производство и да сло
жат основите на 
но развитие па селското 
панство.

БЕСЕДИ С ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Звонска баня трябва 

да се уреди
по-дългосроч

сто-

Затсва на територията на та 
зи- община и не съществува по- 

.сериозно и по-широко сътруд
ничество с частните произволи 
тели, а кооперациите каквито

ИВАН МИЛАНОВ, младеж:— 
Считам, че е трябвало да се от
дели нещо за изграждането на 
банята. Малко обръщаме внима 
нието й. Иначе хоратата биха ^ 
се съгласили да дават приют 
на туристите, защото ще имат 
известни приходи, обаче необхо 
димо е да се строи в банята, за- 
щото Звонци е по-далеч а съоб- Е 
щенията липсват. Младежта е 
готова да помогне за уреждане

Звонска баня (и Общината в Бабушница) .стоят 
скоро пред една. трудпоразрещима задача: как банята да стане 
баня 8 истинския смисъл на думала и ако това не може, как 
да се привлекат възможно повече туристи и гости, при усло
вията на сравнително низък комфорт млко вили и откъснатост 
от съобщгстелните връзки. Опитите от миналите години не да
доха резултат— обединяването па банята с предприятието „Чер 
ни връх”, според някои, се Оказва неизгодно за под .'ма на това 
малко, привлекателно място. Сега пък, събранията на избира
телите в звонски район са забележили, че е общинския бюджет

се преб

ие от

то.
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, земеде

лец: — Трябвало е да се огпус 
пат средства за урежданието на

обществения план на Бабушнишката комуна неи в
виждат никакви средства за украсявано и частично изграж
дане на необходими помещения.

Това обстоятелство предизвика не малко коментарии, сред 
I избирателите, конто биха желали в своя район да имат едно 
I живо туристическо място, зайчото то би било изгодно за тях 
1 -продаване на селскостопански продукти, на стаи за нощуване, 
; усановяванг па една връзка с хората от страни.

Георги
Сшефанов,
земеделецако бъде към здравната стан

ция в Бабушница. И снабдява
нето трябва да се подобри, необ 
ходима е хлебарница, магазин 
за селскостопански 
особено за продажба на мляко, 
защото нерядко хората идват по 
колибите да търсят мляко от ов 
чаретте„ Инак хората обичат да 
идват тук. Другояче не може да 
се обясни упоритостта на един 
гост, който миналата година бе 
настанен в една съвсем пропад
нала стаичка, готова да рухне.

Тъкмо затова, че се проявява 
голям интерес към въпроса, как 
во ще стане с банята, нашият 
сътрудник Момчило Андреевич 
е беседвал с хората от района, 
като е използвал следните въп 
роси: В обществения' план не е 
предвидено никакво строене в

продукти, Звонска баня, защото това е от ^ 
полза и за общината и за общес =
твото изобщо. Аз съм земеделец^ Времето ма „произвеждане на са сега, едва ли могат да въз-
и рядко отивам в Звонска баня _ всичко" мина. Интересите на върнат изгубеното си доверие
през лятото. Чувал съм обаче, щ комуната искат от селското сред частните стопани,
че ресторантът е много малък = стопацство много повече. Удреб С добри фондове комбинатът
и лошо обзаведен, че малко са ^ няването на територията меж- ще е в състояние да сваля от 
вилите в банята и че изобщо не ц ду петте кооперации, обикнове година проблемите като грн то 
е уредено. Бих искал да има ц но затворени в своите тесни ва държи сметка за условията 
много повече зеленина, пътеки, ц интереси, ме гарантира висока на отглеждането на отделните 
цветя, беседки, където да си по Е производителност, бързо и по-до култури в районите, 
чиват по-възрастните гости, за | бро използване на стопанските С оглед на поднебието и зна
тното, както чувам, тук най-чес а и естествени условия в община- чението на животновъдството

та. Затова и не е чудно, че се- стопанството ще има възмож- 
га отново сс ражда идеята да пост да работи, по-добре и по- 

БОЖКО ТАКОВ, управител § сс мине към обединяване на успешно отколкото разединени 
кооперацията в Звонци: ц кооперациите в една общност те кооперации. Комбинатът ще

Нито общината, нито ,,Черни В с кожарското предприятие може да извърши райониране
Ц „Братство", с някои цехове от на селското стопанство о общи- 
= ,,Услуга” и да сс създаде Ссл- ната, а това не е от малко зна

кОм- ченне. При това, със сериозни 
похвати ще може да се подоб
ри перодпетня състав на живот 
иовъднпя фонд, защото ще 
има условия за организиране 
на пунктове за изкуствено опло 
дяваме и друго.

Броят на овцете слабо расте

Пешър
Рангелов,
учител

| ПЕТЪР РАНГЕЛОВ, учител: 
Интересно е, когато вече няма 
обществени средства, защо „Чер 
ни връх” също не предвижда 

динар за банята.
то идват възрастни хора.

пито един 
Инак в това предприятие пред-Звонска баня; дали местното на 

селение може да съдействува 
да се увеличат мощностите за 
настаняване на гостите през се 
зона; какво могат да помогнат 
обществено-политическите орга
низации и какво е необходимо 
да бъде построено и направено 
в банята?

Сътрудникът ни е беседвал 
със земеделци, учител, младеж 
и служещ, обаче независимо от 
професията мненията им си ехо 
ждат.

Поместваме изказванията им 
поотделно.

ТАСА ТАСЕВ, земеделски сто 
панин: — Изненада ме това, че 
през годината няма да се строи 
нищо в банята. Гостите, които 
идват през сезона, сигурно ще 
очакват подобрение, а когато я 
видят каква е — ще се разоча
роват. Считам, че хората идват 
не зарад забава, но зарад леку
ване. А такива искат да бъдат 
удобно настанени. Местното на
селение може да приготви стаи 
зя нощуване, защото ще при
печели някоя пара, но всай-доб- 
Р<- ще е ако на хората около се 
дава известро насърчение да 
строят частни вили в самата 
баня. Напълно е неправилно, че 
тя е придадена към гостилци- 
чарското предприятие „Черни 
връх” и считам, че по-добре е

навиждат да си увеличат запла
тите за 29 на сто и, нормално 
би било да се помисли и по тоя 
въпрос. Ако хората в Звонци от 
ворят вратите на гостите, има 
опасност предприятието да ос
тане без гости, при условие на 
по-голяма удобност в частните 
къщи.

; \ =; = скостопански-промишлеи 
1 = биват. Считаме, че по ред прп 
в § чини на това мнение трябва да 

Щт 1 сс даде всестранна подкрепа.
ШЦ Е На първо място всичките ко 
(ИВ = операции изнасят агнета, оире- 

кашкавал и получават деви 
-м® | зи, а пито една от тях не с в 

§ състояние да ги реализира. Ако 
§ биха се обединили с „Братство"
= — ще направят една стопанска 

връх” са предвидели средства § оргаНцзация, която па всички , ШГОСАЯВНЯ Я 
за уреждането на банята. Това Ц щС гарантира най-ефикасмо ал _ пщили
сигурно щс има лошо отраже- |§ голоираие на осъществената ва- ЬЪАГЯрНЯ ОТМвН“
ние за развитието па туризма § дута Тази възможност ще да- 
в този край. Сградичките се ну §= па подтик на комбината да (оа- 
ждаят от генерална поправка, а 5 боти за подобряване на живот 
стаите от столове, закачалки и =, цовълстпото, изкупуването па 
друг инвентар. Що се касае до = млякото, агнетата, оргаиизира-

тук 1 иото уояване ма добитък за 
= увеличаване производството на 
Е млечни продукти. С една дума 
Е организацията ще бъде заннтс 

Ето, така мислят избиратели- = ресована за интензивно произ- 
те от района за проблемите на Е водство н на единия, и на д.ру

Божко Та
ков, уйра- 
вишел на 
кооперация
та в Звонци

IVIСведенията показват, че баня 
та има лечебгпт свойства, особе- 

ревматизъм. Обаче

хз
М. Бакпч

но лекува 
хората все по-малко идват, за
щото няма лекар, а те желаят 
да бъдат прегледани, когато ве- 

■ че са дошли на лекуване.
У '

Всъщност и онова, което мо
же да се направи за уреждане
то на банята без много средства, явят визите

На 13 март в София е подпи
сана югославско-българска спо 
годба за отменяване на визите 
при пътуване на югославски и 
български граждани от одна в 
друга страна.

Иван
Миланов,

младеж

па гоститечастния приют
имаме известен опит от мивече 

палите години.

сло-Ю госланоко-бъл гарскага 
годба за отменяване на визите, 

влезе в сила след ра

гня сектор.Звонска баня. Вероятно такива
мнения има в скупщината и в = ^ такива обстоятелства ко-

се действува, ако не за тоои се Ш 
зон, то попе за следващите. §

не се прави. Миналата година 
например имаше една младеж
ка бригада, но тя работи на 
пътя вместо да урежда банята. 
И тази година ще има една бри 
гада но Добре ще е ако има 
план за работа.

която щс 
тнфицнрмгето от страна на пра 
вггтелотвата на двете страни, да 

значителни облекчения
лутата, взета от износа на 
млечните произведения. Цедче 

_ тази територия може да обез- 
А. М. 1 печи само една пета от сурови

ва нови 
при пътуването.
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Из трудовите организации

ЦИЛЕ“ СЕ ЗАСИЛВА55
раноцо бруто-производство от 
400 милиона динара ще 6-ъА.е 
изпълнено, макар че е по-голямо 
от минло годишното със 10 ми
лиона динара.

В предприятието изтъкват, 
че може би не ще има нужда 
от никаквко саниране. С отсроч 
ване на отплащацето на амуите- 
тите намалена е лихвата и с 
успещна реализация предприя
тието ще може да изнамери 
собствени средства да покрие 
дефицитите от няколко десе
тина милиона динара, защото 
ще осъществи известни сред
ства и от миналогодишната не
изплатена реализация от 18 ми 
лиона динара.

Определянето ма .работни ме 
ста за работниците не е един- 

' стгената мярка, която оказа 
влияние за подобрение и увели 
ченне на производството. До 
скоро можеха да се чуят кон- 
статации. че в (производството 
па радиокутии за Електронната 
промишленост в Ниш е имало 
лоста брак. Никой обаче не е 
настоявал да установи отк-ьде 
идва това. Сега.е възтановен и 
контрол между машинното от 
деление и отделението за поли 
тиране, което показа, че до гре
шки се стига поради напръс- 
кането на фурнира при пресу 
ване. Тези грешки изпъкват 
при слабата обработка на фур 
нира. Благодарение на контро 
льора сега купувачът връща 
тв-ьрде малко кутии на попра
вка. С това се пестя? значител- 
ни средства — т. е., по-евтини 
са произведенията.
Това не е всичко. Сега е даде 

на повече инициатива на цехо 
вите отговорници и на шефа 
на производството . Дадена е 
свобода, а увеличена отговорно 
стта в изпълняването на произ 
водствените задачи.

Само за десет дни произвол 
ство един цехов отговорник е 
направил 500.000 динара иконо 
мии. За определено количество 
гроизведбния му били дадени 
5 кубически метра шпер-плоча 
Производството е завършено 
а от определения материал са 
изразходваш! само 1.40 кгубиче 
ски метра. В производството е 
употребено и всичко онова, ко 
ето досега е отхв-ьрляно като 
отпадък.

Освобождаването на иници
ативата на непосредствените 
производители е само един мо 
мент в увеличението на него

вата заинтересованост за по- 
рентабилно производство, а то 
ва нещо е оказало влияние и 
върху увеличението на лични
те доходи. През февруари и 
януари тази година средните 
лични
20.500 динара, а миналата въз 
лизаха на 17.000. За първи път 
в това. а в което и да било ди 
лштровградско 
трудова организация е избрала 
един ръководител. Понеже ни 
кой не се обадил на кокнурс 
работниците от своите редове 
избрали шеф на производство

Не ще прекалим ако кажем, 
че димитровградското столар
ско предприятие „Циле" влезе 
в тази година с вързани ръДо 
и крака — с големи дефицити, 
лоша организация на произвол 
ството, без комерциална служ
ба, с недостатъчно кадри, не- 
доразработен 
процес, недисциплиш-щзаиа ра
ботна ръка, с недостатъчно су
ровини и Ар.

Затова и имаше оправдание 
страхът ща (всички хора в общи
ната за съдбата на предприяти 
ето, от кое-] о много се очаква
ше. Промените в управлението 
така да се каже бяха последна 
мярка, с която трябваше да се 
спаси каквото може. Таз годиш 
ните производствени успехи по 
казват, че „субектившгге" сили 
тикаха предприятието в задъпе 
на улица. Така че мероприяти
ята дойдоха в последния час.

Новото ръководство не може
ше лесно да се справи с труд
ностите, които се бяха изпра
вили пред предприятието.

През първите двадесет дни 
на януари доцато „предприяти
ето беше на почивка" и с оная 
малка група специалисти се 
пристъпи към разработка на 
технологическия пооцес 
съ ще временно бяха извършени 
и всички подготовки за нор
мално производство. Затова ко 
гато работниците се завърнаха 
в предприятието всеки знаеше 
своята работа и имаше опреде 
лено работно място.

И резултатите не изостанаха. 
Само за десет дни Б януари бя 
ха произведени и реализирани 
стоки на стойност от 13 милио
на динара. До преди два дни 
пък са реализирани 47 милиона 
динара, а подготвени са стоки 
за реализация на стойност от 
10 милиона динара. На една 
германска фирма досега са до
ставени 230 кутии за музикални 
автомати (за които са сключе
ни договори Още през миналата 
година) и взети 7 милиона де
визни динара. Според темпа на 
реализация и производство 
счита се, че „Циле" до края на 
март ще реализира стоки на 
стойност от над 70 милиона ди 
нара. Ако сравним това с 80 ми

йона стоки, реализирани за ця
ло полугодие миналата година 
тогава има апгаавдание оптими
змът за успеха на отговорните 
хора е предприятието. Сег;г ве 
че няма съмнение, дали загатани

ГЛЕДАЙ КРАВА, ДРУГИ ДА Я ДОЯТ!
Много пари и труд вложиха желюшани за електрифика

цията. И не само те. И рдуги села около Димитровград' се елек- 
трифицираха въз основа на местното самооблагане, и доброво
лен труд. Това' не бяха малки жертви за тези села в ,още не
достатъчно развитата област. Но селяните се сплотяваха, обе
диняваха средства и искаха по домовете им да блесне „вечната 
светлина”. .И успехите ие изостанаха. В много домове гърмят 
радиоапарати, а в Желюша вече има и няколко телевизора.

„Ние се електрифицирахме”, казват, а в това изречение 
има не малко гордост и самодоволство.

Но, като че са правили сметка без кръ^шар. Комитетът 
по електрификация в Желюша получи сметка от ведомството 
на ,,Електродистрибуция” в Димитровград да заплати изразход 
ваната електроенергия. Тази сметка като удар порази хората в 
комитета по ел ектрификация когато видяха, че за 4,986 кило
ватчаса трябва да заплтят 195,708 динара — т. е. 1 киловат по 
40 динара. Това е за месец февруари. Хората в контета сл^.д 
като се съвзеха от „тази електричпа искра" започнаха да се 
интересуват и да правят сметки.

— ,,Елекродистрибуция” не е вложила нито динар за въ
веждането на м.режата. Не влага-' средства и за нейното под
държане. Това правим ни*. Сега сме подготвили стълбове ва 
подмяна на мрежата и „Електроди с^рггбуция” само за работата 
на специалисти пи търси по 1.000 динара 
стълб. А само за „отчитането” на киловатите — по 40 дгтара.

В отдела пи уведоАиха, -че всичко е основано йа закона.
Но не вярват па това желюшани. И как да им се обясни 

когато в Димитровград 1 киловат се заплаща по 20 динара, а в 
„Циле” като предприятие — по 32. В Ниш пък. ако не се взе- 
мат под вншчание различните облаги — по 9 дгтара един ки
ло в <ЯТ.

доходи възлизат на

технологически
предприятие

то.
Никой в предприятието не 

счита, че е направено всичко, 
което трябва. Напротив — вси 
чки считат, че детето едва сега 
е започнало да ходи. Съзнава 
се факта, че без специалисти 
няма висококачествено произ
водство а при това и трудова
та дисциплина не е на нужната 
висота. Свикнали с безоттовор 
но отношение към производст 
вените задачи работниците 
и днес „нарушават трудова 
та дисциплина” а в производ
ствения процес това е недопу
стимо. С този проблем се бори 
вече дисциплинарната коми
сия. Тя започна публично да 
изнася ония работници, които 
не изпълняват трудовите нало 
зи. Това има ефект. Но с това 
още не са заставени проявите 
на своеволно напускане на ра 
ботното място и неспазване на 
вътрешния ред във фабриката. 

Необходими са по-енергични

за едгт поставен,

като

А нгггчлигг и дггмитровградчани и с пръст не са мръднали 
когато се е довеждал токът, от далековода до мрежата с нис
ко иаггрежение.

Тази разлика желюшани никак не могат да разберат, ма
кар и да са по законопредписагтята. И не само желюшани. 
Малко чудно изглежда когато из приведенггТе данни се правят 
заключения. „Електродистрибуция” поддържа мрежата с гшеко 
напреуслаше в Димитровград сама, а домакгтствата 
много гго-малко. „И това да се плаща на производителите, па 
както и да е.гПлаща се на ония, които нямат връзка с това. 
Но затова пък електродистрибутерите имат най-високи лични 
доходи" — така се говори всред народа за това. Твърденията 
са логични и прости.

Пред комитета по електрификация изпъкна и един друг 
проблем след високата сметка. ХорсСТа не смеят да се покажат 
да наплащат изразходвания ток. Комитетът плагца още по 10 
динагра за всеки киловат за поддържането /а кожара „Братст
во" по 20. Така в действителност всяко домакинство излиза, 
че трябва да заплатгг всеки киловат по 50 динара, а кожарско
то прдепрггятие „Братство” — по 60 динара. „Кой смее да каже 
това”, изразяват страх в комитегта по електрификация.

мерки, а те сигурно ще послед 
ват. Предприятието трябва да 
се спасява от лошите работни 
ци. И покрай това., че начални 
те успехи са добри необходи
мо е и занапред организирано 
да се подобрява производство 
то, а това е невъзможно без 
кадри специално без комерци 
ална служба. А тя не съществу 
ва. Обявеният конкурс 
заключен. Тук нещо бавно „въ 
рви”
няма директор, 
шеф на продажбата, завеждащ 
за проучване на пазара и ин
женери и техници. Общинска
та скупщина е длъжна час по- 
скоро да помогне на предприя 
тието кадрово да се заздрави, 
защото от това зависи 
началните успехи ще дадат тла 
с-ьк на развитието - му по-ната
тък.

плащат

не е

макар че предприятието 
комерциален,» .

Ако е отделението за дистрибуция на електроенергия и 
наистина са постъпили по закона, в кого малцина се разбират,гггк ггзйг;
глежда. ■ ■

колко

М. Бакич

казвал при него и водеха дълги разговори. Пар
тизанинът Павел го изпращаше поняко
га в Пирот и в София по конспиративни 
работи. Рангел редовно слушаше нови
ните на „Свободна Югославия” и Моск
ва, викаше и някои селяни да слушат с 
него, а за по-важните събития, предаде
ни по радиото правеше афиши и ги пра
щаше в другите села чрез куриерите на 
Павел. Българската власт рядко идва
ше в селото. Ако и пристигнеше някой 
от Пирот, връщаше се същия ден. Спо
ред някои указания те се съмнявали, че 
им'ал връзкс-1 с партизаните, обаче липс
ваха доказателства. Селото беше единно 
и на страната на освободителното дви
жение и нямаше опасност Рангелов да 
бъде предаден от някой селянин.

__ Ти, другарю Радоваяе —
Родопски — си интересен човек, много 
си смел, а и голям см конопиратор. Аз 

комунист, много свет съм ми- 
съм хора с различни по- 

настгроения, но такъв, като 
. Кол

ЬЕАИМИР КОСТИЧ-ЬАБЖ

В а В ВоРВХЖ В
иж югаакжва&мФе

ПЖРФИ37ШСКМ еУРРЯКИ'

съм стар 
нал. срещнал
литически
тебе, вярвам, не съм срещнал досега 
кото можах да видя, ти не си беден, каз

към богатите хора вват принадлежиш
селото, имаш три деца, а пак си се на
гърбил с една много трудна и отговорна 
длъжност. Нали сега в Сърбия разстрел
ват само заради това, че си привърже
ник на партизаните, а виж, то си и пред 
седател отгоре. Ако неприятелят би 

' узнал за твоята работа, отиде ти къща-

5 наказание, „за да не трови с комуни
зъм1 своите хора в родния край”.

Скоро обаче селяните се увериха в 
добрината му: за разлика от другите, 
български кметове,

— Нека да остане при тебе, докато 
свърши войната. — Сега вече не ми тряб 
ва — моята лична карта е карабината 
— каза Родопски.

Този момък бе разпореден във вто
ра чета, където беше Балкански. Мно
го бързо свикна с партизанския живот. 
Беше скромен, добър другар и крайно 
смел боец. Само 15 дни след пристигане
то му в отряда му дадохме лека картеч
ница, която много обичаше. Застанехме 
ли някъде на почивка, той оваляше кар- 
течн!ицата да я чисто.

учители и други, 
каквито имаше по всички села, окупира
ни от българите, Рангел бе отказал да 
приеме оръжие. Когато му било предло
жено, той казал, че съвестта

та.
другарю Родопски, отвър

не нашето се-— А ти,
нал Чаиаев”, знаеш ли.

Москва? В такова село е мно 
бъдеш конспиративен пред- 

оовободигелен комитет.

му е чиста, 
и оръжие не му трябва. При това той 
нищо не беше донесъл освен

През половината на 1944 годила 
околните села (Синя глава, Стол, Блато) 
се появиха въоръжени 
дешли през границата от Сърбия. В се
лото се пронесоха слухове, че в поятите 
и близката гора овчарите виждали въо
ръжени, брадясли хора с корони на кал
паците си. На овчарите казвали, че при
надлежат към кралската войска и се ин
тересували какво става в селото, идват 
ли партизани и др. Селяните ги приеха 
студено, защото от по-рано партизаните 
им бяха разяснили 
дражев/истите.

в
ло е малка 
го лесно да 
седател на

На другата вечер Родопски действи- 
думите на Чапаев: два 

местни

радиоапа
рат и книги. Това за селяните значеше, 
че е беднмк като тях, а тогава едва 
може да бъде лош.

групи четници,
ли

телно се уверил в 
десетина въоржъони селяни 
партизани — минали в колена по съсед 

отивали на акция. Ро

Но отначало и той бил недоверчив 
към селяните. Отдалече ги разпитвал за 
партизаните, за четниците, поради кое
то. селяните си направиха заключение, 
че е руоофил. Мъчеше ги мисълта, за
що тогава се интересува за дражевисти- 
те. Чак идването на партизанина Павел, 
който обхождаше тази територия и раз
говорът му с учителя Рангелов разясни 
въпроса. Хората бяха го видели 
беше зарадвал на пристигането 
гизанина. и това разби съмненията 
окончателно.

ТРАГИЧНАТА УЧАСТ НА УЧИТЕЛЯ 
РАНГЕЛ РАНГЕЛОВната уличка, като

наблюдавал колоната и бил въо- 
„Радвам се, че сте сплотени.

полза не са- 
и за победата

допети 
душевен:
Това. което го правите е от

В края на 1941 година отвъд демар- 
кационната линия, в село Пасяч, при
стигна български учител. Бяха го из
пратили българските фашисти да учи 
сръбски деца на български език. Каз
ваше се Рангел Рангелов, роден в село 
Козлодуй, в околността ва Лом, в то
гавашна Оряховска

народ, но 
Фашизма. А ние. партизаните, ще 

за тази победа” казал

мо на вашия 
над за какво се борят 

Но никой не беше 
спокоен. Рангел също го обезпокояваше 
вестта за четниците. Затова той извести 
Навел

дадем и живота си 
Родопски на Чаттаев.

Една вечер поез средата на март в 
пристигна партизанска гру- 

беше на

как се
на пар- и потърси инерукции какво да 

предприеме. „Трябва да 
вестяваше го Павел — да не повлияят 
на селото, а и ти трябва да внимаваш 
да не те изненадат. Днес ще ти изпратя 
пушка и патрони, а ето то и моят пие- 
олет за всеки
другарите от отряда да изпратят една 
партизанска чета да изгони тези гадове 
от терена.

имБ'лсгповец 
па да

околия. Българс
кият учител бе посрещнат от селяните на 
Пасяч много студено — българин е, кой 
го знае защо е дошъл, може да е шпио
нин, как ше учи децата ни, когато не 
знае нито една сръбска дума — приказ
ваха селяните. Някои дори обмисляха 
да го убият и да известят фашистката 
власт, че са го убили партизаните. Дру
ги настояваха да се изчака, защото мо
же да е добър човекът, щом като са го

настоиш — изсъбере хвана. Селото 
Бързо се разпространи вестта: „На 

жмгви са ото ги в учи-
Тогава децата започнаха да идват 

на училище редовно, не „заболяваха” 
често, както това беше в другите села, а 
Рангел наскоро поиска от децата 
мерят сръбски книги и понякога 
четат и в тях, за да не забравят 
си. Селяните го бяха обикнали. Пазеха 
го много старателно. Скоро му подме- 
ниха из п ята л ата вратня, на която спеше 
с хубав дървен креват, дадоха му 
черги, хванеха го безплатно, викаха го 
по сватби и служби, на кръщавки. Ко
гато идваха партизаните,

кпак.
шите пристигнаха, 
лшнето. видяхме как техните

към Бела паланка.” Родопс- 
радваше като малко дете. Изтича

патрули
заминаха да на- 

да по- 
езика

случай. Ще поговоря ски се
до училището и запрегоъща партизани
те. Беше
партизанин. Веднага му дадоха пушка и 
той замина с тях. На заминаване ст се- 

просто най-сърдечно със сто-

начеоил впъзката, ставаше

Но онова, от което най-много се стра
хуваха и партизаните, и селяните, се 
случи на 23 септември 1943 година при
вечер.

лото се
пя кина и семейството му като му преда
де малко пакетче, в което беше личната

новиизпратили да служи в тая пустиня, на 
край света. Никой обаче не знаеше, че 
този млад човек беше изпратен тук по (В следващия брой: Балкански и Ломс

ки стават членове на Партията)
му карта. отбиваха се
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Пътеписни бележки
На здравни шеми

аМъчно ми е за моста Алкохолът и оршнизмъш 

на чоЬека
• • •99

Днес е пеггьк... Ден, който се 
су? другите дни на 
Не само по това, че

ПЪЛНИ

помага... Болестта само се по- 
премести и пак върти. Няма 
лек за тази болест. Щом време 
то трябва да се промени баба
та не затваря очи по Ияла нощ

улицата
граждането на автопътя стана 
подходяща за разходки. Онези, 
които обичат да видят, че все 
пак Димитровград е още

която ив-след
различава 
седмицата.
тезгяфите на пазар са

туршии, ябълки кар- 
чеснев лук. Не и

След внасянето на някои алкохолни питиета в стомкьха 
всмукването на алкохола започва още в този орган, въпреки 
че, най-голямата му част (към 80 па сто) се ресор бира едва в 
началото на тънкото черво. Еатествено, след 15 минути поло
вината от внесения алкохол е ресобирана, а след 40 минути в 
кръвта навлиза по-голямото количество от него. Известно е, не 
на пълен стомах алкохолът по-трудно действува поради това, 
че част от него се абсорбира в храна/та и по-трудно се раз
пространява по тък&нта.

Какво количество алкохол ще достигне в различните 
органи на нашето тяло зависи с/т това колко \кръв достига до 
тях. По-новитеизследвания показват, че 10 минути след употре
бата на алкохол настъпва равновесие между неговото количест
во и количество на кръвта в тъканта на мозъка, черния дроб 
и бъбрцеите•.

пиперки, 
тофи и 
по това, че из улиците блеят 
овце с агнета и пъстреят но
сиите на девойките от всички 
райони на общината...

Петък от отдавна е събитие 
в Димитровград. Тук се сре
щат приятели, разменят се про 
дукти,. уговарят свадби и посе 
щения. На петък идват желез
ничари от всичките гари до 
Ниш ,и служещи по служебна 
работа”, които преди да завъР 
шат държавните работи изпол
зват „случая” да си купят аг
не и кошница яйца...

Гърми пазарът... Пъдни кРШ 
ници поемат от пазара във всич 
ки посоки на града и кщм га
рата...

—Много скъпи яйцата стрин

Според изследвания, количество на алкохола по-малко от 
10 на сто едва ли може да повлияе, върху 'подвижността (мото- 
литета) на ютомаха и тънкото черво. По-голямо количество (над 
15 па сто) спира движението на тези органи и по-нататъшното 
излъчване на стомашен сок при силно дразнение на стомаш
ната ципа. Ако внасянето на алкохол в стомаха се повтаря,■ 
тогава настъпва възпаление на стомашната ципа (гастрит), съп
роводено със слабо излъчване на хлороводородна киселина в 
стомашния сок. Според най-новите гсзследвцция хроничното вна
сяне на алкохол най-често е причина за хроничен гастрит.

ке?
— Да скъпи са, но е скъп и 

кибритът — всичко поскъпна...
Някои, особено онези, които и 

дват отстрани и не питат за це 
ната.

Плодове на пазара
Мнозгсна са потвърдили, че рак вгорните части за смиля не (хра 
нопровод, стомах и червото) получават ония, които пият. Това 
особено важи и за рак в хронопровода. Алкохолът (твърде вред
но действува и на панкреаспата жлеза и затова алкохолиците 
често заболяват от възпаление па панкреаса, което има за по
следица слабо излъчване на панкреасеп сок, необходим за пра
вилното храносмилап.е

От голямо значение е и фактът, че на здрав черен дроб 
алкохолът действува открито само ако се внася постоянно в по ■ 
големи количество. Иначе алкохолът дзйствува вредно на чер
ния дроб и посредствено. Вследствие гастрита алкохоликът за
губва апетит и не внася в организма достатъчно количество 
защитни белтъчини (аминокиселини), които защищават черния 
дроб от мазнинпа дегенерация. Затова черния дроб у такива 
хора пропада. Покрай това алкохолът допълва известна част 
калории, която алкохоликът би трябвало да получава от хра
ната. Поради това се стига до отслабване, а често пъти, се стига 
и до тежки заболявапия на чдрния дроб.

Значи може да се каже, че алкохолът вредно действува 
вътрешни органи. Покрай {това вредно влияе върху 

панкреаспата жлеза, върху ,мозъка 'и полНите жлези

главната магистрала Ниш — 
София излизат пред мотела и 
тук хем се любуват на хубавата 
гледка що се открива към гра 
да, хем се любуват на новия 
път и автомобилите с различни 
регистрации ,които се хлъзгат 
по белия ггьт на запад и на из
ток...

В този ден всеки гледа да се 
позадържи на улицата. Някон 
това го правят, когато отиват, 
а някои, когато се връщат от 
работа. Някои и през работно 
то време. Учениците по-рано 
тРъгват на училище, а онези, 
които учат преди обед дълго 
време се разхождат на улица
та... В петък тук всички са на

виждам боли я много, боли до 
умирачка... А сами сме — една 
Дъщеря в Загреб .другата в Бе 
лград. Зетят от Загреб се обаж 
да. Добър човек. Майор.., И 
Рада се обажда от Белград, се 
та нейният мъ* е в Алжир, до 
бре са, имат пари, квартири, те 
левнзори .но ние сме . сами с 
бабата... Ревматизмът когато 
я стегне тя само за децата го
вори. Вадих корена .ор трева
та „брей”, който има корен по 
един метър и копая копая, по 
няколко часа. по цял ден да из 
лекувам бабата но нищо, боле 
стта само се измести и боли до 
умирачка...

Недалеч от нас седи баба с

...И аз имам внуче, Ацко се 
казва, и зет майор. Много до- 
бъР човек е той, но ние с баба 
та сме сами...

Сливовата по трети път е на 
масата.

***

По улицата, край магазините 
—Пълно с хора... За това благо 
прияствува и времето.., Слън
цето ка-ро че ли е спряло нал

Скриване зад авторитети
В Босилеградско не отско 

ро живурка едно отрицател 
ио явление. Ръководителите 
на стопанските и другите ор 
гаиизации обичат да дой
дат при председателя на Об 
1динската скупщин^или рри 
секретаря на партийния ко
митет и при едно пов-ьрхност 
но изложение на нещата да 
търсят мнение или съвет.

Ако това беше по някой 
крупен въпрос, може да се 
оправдае. Но когато се ид
ва за най-обикновени рабо 
ти тогава положителното се 
губи, защото е сигурно, че 
в колектива могат да бъдат 
разрешени и по-крупни от о 
бикновени въпроси, защото- 
в края на краищта, органи
зацията е и компетентна и 
длъжна да разрешава въпро 
сите си.

Може това идване за съ
вети да бъде и положително 
— иска' се мнението, след 
като в колектива е обсъж
дан даден въпрос.

па практика ооаче 
дещо с-ъвсем >гротивополо- 
жно. При председателя или 
при секретаря най-често се 
идва с преднамереност — ис 
ка се съвет или лгпслае за 
покриване на субективни ре 
тения и замисли, търси се 
обикновено казано, узаконя 

намерения.

на всички 
стомаха и
— най-много вреда нанася на черния дроб,

крак
А в двете гостилници на пре 

дприятието „Балкан” заседават 
сегашното и

дете.

Д-р л. с.
две поколения 
това, което си отива. В ,,Гали- 

■ ното” седят пенсионерите и о- 
нези, които я очакват. Отсре
ща в „Пивницата” също е препъ 
лнено. Много младежи и жени

Босилеград— Но за мостът сърцето ме 
боли. Нашата река, Лукавишка 
та много е луда. Дойде за е- 
дин час направи пустош и отте 
че. След това ние оставаме без 
мос-гове... Мъчно ми е за хора 
та когато гледам как газят ре
ката... Ацко, дядовото ми ■ пи
ше да му пазя Въдицата, защо 
то през лятото щял да Лбйде.

Отсреща дслита свирнята на 
акордеона и гълчавата на тия 
пред вратите, музиката от ви
сокоговорителите и съобщение 
то за гостуването на „Будилни 
ка" на ВИБ...

Днес тук е петък.., Ден кой 
то се различава от всички оста 
нали когато тук ще бъде тихо. 
без събития.

насядали до масите, някои за 
станали прави до вратата чак 
до бордюрата на тротоара. Из
дигат се на пръсти, слушат. 
Най-добре са онези, които сед
ят край първите маси и съв
сем спокойно слушат и гледат 
певицата ,която изпълнява про 
грамата.

— Славко. Славко, сине, — 
вика една жена — веднага из- 
лезни, отиваме си...

. — Отивайте, аз работя в дру
га смяна, ще се видим в петък 
— отговаря той, без да откъс
ва поглед от певицата...

— Жоки — обажда се друг

31П1Н0 ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНЯТА
Земеделската кооперация „На 

нредък” в Босилеград неотдав- 
71а започна зимно пръскане на 
овощните дръвчета по всички 
села в района. По почин на 
кои овощари кооперацията про 
вежда пръскането на овощия- 
та на селските стопани срещу 
мпгималпо заплащане, или обез 
печава на земеделските стопани 
безплатни химикалии и пръска 
чкн. Пръскането на овошките е 

в селата Райчилов-

ци и Ресен, а в останалите се 
провежда сега.

На тази акция по опазването 
на овошките предхождаше се
риозна подготовка, организира
на от кооперацията. Специалис
тите при кооперацията устрои
ха по селата беседи с тема как 
трябва да се проведе пръскане 

каква е ползата от него. То

ня-

то и
зи ггример обаче още не са въз
приели всичките кооперации в 
Босилеград ско.

завършено 
ци, Бресница. Паралово, Груин- В. В.— аз отдавна чакам...

— Жоки, моля ти се. аз съм 
дал бележката отдавна .отивам 
на работа, ще закъснея...

Опитахме се д а влезнем да 
седнем поне на последната ма
са, но напразно... Една група 
младежи ни затвориха пътя. 
Оркестърът започна. Певицата

масата и лекичко се 
към микрофона, при- 

с погледите на слу

Богдан Николовстава

стана от 
отправи 
дружавана 
шателите.

__ Нищо, каза приятел-ь-Т ми
да минем отсреща...

ване ма лоши 
След каго не успеят да про 
карат някоя своя замисъл в 
предприятието, най-отговор
ните заемат мнение 
ре” и тогава излизат 
хората р предприятието с 
фразата: „Така е казал пре 
дседателят на1 общината, и- 
ли секретарят на партийния 
комитет”.

Пръскачките стоят аевзползвави
„ОТГО-

пред
курс за квалифициране дат преподавателите 

строителни работници. Към 
30 младежи от района посеща
ват курса. Обучението провеж-

от основ
ното училище н двама специа
листи по строителство. Курсът 
ще приключи на 1 април.

ДОЛНА ЛИСИНЛ — В селото 
събрание ма ССРН.

опрал
насе състоя 

Разисква се за зимното пръс
кане на овощната. Хората нзра 

мнение, че земеделската 
кооперация не е проявила нуж 
иото старание за тази акция. 
Химикалите и пръскачките сто 
ят неизползвани вече два месе
ца. Събранието предложи да 
се набапит още химикалии и 

след една беседа

тихичко,
ЕдвамИ там: пълно, ио

без песни, 
място до масата на 

и иего-
без музика,
намерихме
бай-Геро от Лукавица 
вия приятел...

— Мъчно ми е
бай Геро, за Лукавишкия 

никой се не три

зиха

КАНДИДАТИ
При това положение вина 

ги е възможно неуспехът и- 
ли застоят да бъдат приписа

ни в грях на1 тези нолгд»*»-»еС 
ки ръководители, а стопан
ският ръководител си оста
ва . чист зад гърба 
авторитети”.

Тези явления вредят двой 
но —

за моста
казва
жиСТза' нсго.Г° Години вече гово- 

изграждане.., пръскачки и 
за пръскането да се пристъпи 
към работа.

за неговото
И тоя мост до училищсто^отда„а тези
вна не съществува.

не само за моста, ио за 
което става около мос- 

Сега тоя жи-

* * *
ГОРНА РЪЖАНА — Жизнен 

проблем иа населението от ръ- 
жански район са съобщителни 

Тези дни, след об-

ми ена работата в пред- 
приятието в икономически 
смисъл, иа политическите
Ръководители, които, естест 
вено, не могат за всеки слу-, 
чай и при повърхностно об
яснение 
магг

всичко
та и училището, 
вот вече го няма, няма го и мс 
ста. Затуй хората газят река
та...

те връзки, 
стойии разисквания, организа
цията на ССРН .реши да бъле 
поправен и разппчвен чрез ме- 

самооблагапе пътят Ао
елна сливова бе остаОще по 

воня на масата...
И без вола сме. иа един бу 

в махалата пият пода и до 
битък-ьт и хората. И газим ре-

иа нещата да взе- 
най-правилното отиоше стно

Горна Лисипа. Населението се 
надява, че Общинската скупщи 
иа ще отпусне пзршз и необхо
димите алатн.

ние.
_ ВС'ЬЩИост биха тези постъпки 
„„ «игли ла бъдат нарече 

с Името „шантажи”, за 
..' ° првАИамереиостта иа 
«Пъпката е такава

Чяттгите сс изпразниха..,
М-г чно ми е за всичко.., Ба 

ба^а има ревматизъм, страшен 
певматизъм. Волих я при ле
кар вадих ксюепи — нищо нс

* * *
БИСТЪР — Центърът за ква 

лифициранс ма строителните ра 
ботници от Враня тук е органи

В. В. - 1’пггим всички иа този малък стол?



ВРАТСТВ0'6

Кой трябва да помогне 

развитието на спорта?
VN

е

Висша (домашна) сила I
• Ие можем да не се съгласим е 
думите на председателя на ,д. 
сен Балкански”. Миша Арандже 
ловим, че е за учудване защо уц 
раната е принудена да ходатай- 
ствува„ и да се застъпва по рд3 
лични 'канали дори и за хора с 
всички квалификации. Сега 
равана ка клуба 'прави последен

писмена
молба до работническите-съвещ 
на някои предприятия да прце_ 
мат на работа футболистите Ка 
сим Чехамч. Сзободан Манов и 
Цветно Георгиев.

От разрешаването на този въ
прос в крайна сметка зависи и ус 
пеха на отбора в състезанията в 
Околийската футболна дивизия.

В есенния кръг той зае едина 
десето място между четиринаде 
саг футболни отбора от околия-

ката скупщина с обещала двой
но повече средства в сравнение 
с миналата година. Ако се осъ 
ществи това обещание, 
Балкански” ще бъде в много по- 
добро материално положение, от 
колксто миналата година.

Миналата година на молбата 
на „Асен Балкански” за помощ 
от някой предприятия е отгово 
рила само „Свобода” с една гар 
минора дресове. и чорапи. Оста 
палите предприятия комбинат 
„Димитровград”, ;,Братство” и 
„7-юли” отговорили устно, че 
нямат средства за такива цели. 
Разбира се -никой не тър-

9 Явна тайна е, че за развитие 
то на спорта, особено на футбо 
ла, покрай редовните средства, 
които в обществените планове 
предвиждат общините, заделят 
средства и предприятията. Ние 
все още не разполагаме с данни 
колко средства димитровград
ска община предвижда за тази 
година за рагавититео на спорта 
и физическата култура, но ще 
си послужим с данните на Ниш 
ко община. В тазгодишния обще 
ствен план са предвидени общо 
60.000.000 динара, цт което само 
за футболния отбор „Раднмчки” 
25 милиона динара. Миналата го

Зная един директор, който е страх и трепет за хората* 1 
който рабоГгят в неговото предприятие. Щам се по-каже на вра- т 
тата на някой цех хората се сковават от страх, забраиягг да ■ 
приказват. На заседанията в предприятието думата му беше 2 
първа и последна. Щом той 
роса от дневния ред всички одобряваха, вдигаха спокойно ръце * 
и гласуваха. "

Бях когато един работшгк се опита да се противопостави 5 
ка мнението ату. ш

— Аз не съм съгласен с мнението на другаря директор ■ 
— каза той. — Мисля, че по-добре ще бъде ако...

— Какво има ти да мислиш — каза той и удари с юмрук в 
п_о масата — аз съм платен да мисля за това предприятие, а ти [ 
рабо-пп и мълчи. . .

Случаят бе поставен пред работническия съвет. Предее- ■ 
дателят надълго и нашироко говори за социалистическата де- а 
мокрацпя и самоуправлението, но когато директорът сви очи ■ 
и удари по мйсатй, той веднага промени курса. . . а

—Аз исках да кажа — продължи председателя, — че та- в 
кива явления съществуват, но не и в нашето предприятие... 9

■ .. .— Да, да това няма в нашето предприятие — одобряваха в 
членовете на работническия съвет...

. . Друг път се опитаха да приказват на едно партийно за- в 
седание за своеволията на директора. Нищо. Директорът стана ■ 
и със -/.--рог тон се наложи на всички ксафгаисти...

Д1 накрая, в предприятието започна да се шушне, че зад в 
декректора стои един много важен другар „отгоре”. Никой ве- * 
чене Искаше да се противопоставя на директора, а каквото ще а 
каже, всички тласкаха и одобряваха.

Един. ден. се случи нещо, което и стана повод за тази и 
злободневна.

В нашия район, където квартг-ируваше и моят директо-р, ® 
ое провеждаше едно събрание на ССРН. Видях го, когато седна в 
в .цървите .редове.н когато заразглеква по един важен въпрос. ® 
Той’ взе думата м както то *зн$я от предприятието, започна да в 
противоречи на вга-гчко казано по този въпрос. Хората мълчаха. ° 

Изведнъж се вдигна една женска ръка. ,
— Другари — каза тя, — аз не съм съгласна с мнението и 

на тоя другар. Как може той да се налага със своето напра- ,® 
емлно м*нение.

Ние неколцина от нашето предприятие очаквахме скан- в 
дал. Обаче случи се нещо, което никой не очакваше. Директо- в 

' рът стана и покорно — е мек глас започна:
— Дщ.напълно съм съгласен е мнението на другарката. д 

Тя единствено правилно разисква и затова предлагам да гласу- □ 
заме за нейното предложение.. . я

Всички се питаха коя е тази жакп. Някси мислеха, че е 
.. това е висшата сила, която единствено влияе ка нашия ди- и 

Ректор. На излизане узнахме, че това била НЕГОВАТА СЪП- а 
РУГА. . . '■ а

„Асен

вземаше догмата, за да осветли въп- в

Уп-в
опит да се обърне с

в

превър-ои средства за да

в

Д.в та.

ДИМИТРОВГРАД

КакЬо сшаЬа 

с униЬерсал-
ния на/азин?

а

в

Според по-рано сключения Ао 
гевор между фонда за жилищ 
но строителство и търговското 
предприятие „Врачг.р” от Бел- 

Найден Киров 
да започне

..... . ..

■* ' - ■ :

е
град на улица 

- наскоро трябва 
строеж на една жилшцно-дело- 
ва сграда, чнятс проектосметна 
стойност възлиза на ,7? шшю 

динара. Според изготвения 
от проектанското бюро ,,Двата*' 
проект обектът трябва да и- 

магазмн са самообслужване, 
универсален магазин, кафе-ре- 
стсрант снег-бар и 16 апарте-

В

. Меле кг от миналогодишен мач па,„А. Балкански’’
■з

нане „Асен Балкански” в някакъв 
полупрефелюналек отбор, ко са 
мо за нормална работа, от която 
зависи и постигането на по-доб
ри .резултати.

дина на футболния отбор „Асен 
Балкански” са дадени около 700 
хиляди динара. Разбира се, мате 
риалките възможности на Ниш 
ка община са далеч по-големи в 
сравнение с наиугге, обаче ие мо 
лее да се каже, че са използва
ни всички възможности за оси
гуряване, на повече средства. Ка 
кто ни осведоми председателят 
на „Асен Балкански” Миша Ара 
нджелегич тази година Общите

ма

мента.
Обаче сега, когато фондътза 

жилищно строителство трябва 
да обяви търг за строенето, въ 
зннкват трудности около оси- 

' гуряванетб на инвеститори. Ао 
сбезпечегш 85 милиона

ТРИМА ФУТБОЛИСТИ БЕЗ
РАБОТА
Още от миналата година упра 

вата на „Асен Балкански” нас
тоява и прави усилия да намер
ят работа на триьф футболисти. 
В случая се касае за квалифмци 
рани хора конто и да не са фут
болисти _н,е_ би трябвало да се на 
мират на списъка на Завода за 
заемане на работна ръка. Най- 
популярният футболист в Дими 
тровгрд Касим Чехаич е висо
коквалифициран майстор за под 
държане на машини и уреди. Са 
мо зарад „Асен Балкански” и 
димитровградската публика той, 
е напуснал бившето си предпрм 
ятие и неговото идване в Дими 
тровград сега зависи от открива 
него на едно такова работно мя 
сто. Неубедителни са досегашни 
те отговори, че такъв високо
квалифициран работник не е ну 
жен - впито «а едно предприятие.

— Ех, — казаха работниците от моя цех, к-о-гато йм раз- ® 
правих за случилото се — защо тя ке е заета в нашето пред- а 
приятие, за да я изберем за председател на работническия ®

Богдан Николов всъвет.

сега са
динара, като фондът за жили
щно строителство отпуска 30 
милиона, ..Врачар” —- 44 мили
она и търговското предприятие 
,.7-к>лл” 15 милиона динара. За 
предвидения кафе-ресторант 

. снег-бар и за предвидените 16 
апартамента засега няма инве-

ХОРАТА ОКОЛО НАС

Старостта не му пречи 

даНбъде активен ститорн.
Както сме осведомени от от 

говорните служби в Общинска 
та скупщина тези трудности на 
лагат строителството да се раз 
вива в няколко етапи. Именно, 
ще се обяви търг само за стро 
ене-го на таканаречената пъРва 
ламела, която обхваща магазин 
за самообслужване, универса
лен магазин и 6 апартамента.

Забелязал че го следим, той 
ни заобяснява: „Привикнах да 
бъда сам. А и повече всред хо
рата, по събрания, на работа. 
Ето, рабагя във всички органи
зации в селото. Председател 
съм на организацията на Социа 
листическия съюз, на мировия 
съвет, на Червен кръсгг, член 
съм на комитета по електрифи
цирането, общински отбориик, и 
разбира се. зетгеделоки стопа
нин.

Прекъснахме го, за да ни ка 
же нещо за работата на Социа
листическия съюз тук.

—А бе, понастоящем електри
фицирането и изборите са пър 
вата ни грижа. Започнахме ра
бота по електрифицирането още 
преди една година, съсредоточи 
хме воички сили, за да завър
шим и това. Но егго, има още ра 
бота. Трансформаторът е вече 
готов, стълбовете също. Събира 
ме пари да купим жица и вече 
имаме към 200.000 динара. Още 
ни трябва, но здраве да е, ще 
съберем.

Този жизнеспособен старик 
може много нещо да каже и за 
работата на мировия съвет, кой 
то и в това босилегралско село 
си има голяма работа. Нади сме 
хора, ггоекдраме се, за мера. за 
кокошки, за свине — все нещо 
има за караница. А той всеки 
ден трябва да ходи из селогго, 
да помирява или да „съди”...

— Добре познавам съселяните 
си. Зная кой какъв е. а хората 
са различни. Щом някои се пое 
карат за синор, дръвче или за 
направена шета, аз вече зная 
виновника. Познаваме се в село

Казва се Иван. Да го наречем 
Иван от Груинци, защото е от 
там, и е известен. Нерядко сме 
слушали за него, а и постоянно 
го срещаме по събранията в Бо 
силеград. Решихме да видим то 
зи човек в дома му, на мястото.

Къщата — обикновена, селс
ка къща, приветлива, чиста. Бе 
ше застанал до печката й си го

зина в селото, макар че крамо
лите са били много стари. Слу
шат го хората, зарад старостта 
му, зарад справедливостта, за
щото той .не ходи по колата на 

^■никого.
Питахме стареца, как успява 

да работи при толкова задълже 
ния, и той ни отговори, че труд 
ности. от задължения няма ако 
хората обичат,да работят и ако 
се стремят да помогнат на хора
та около себе си. Ето, той вече 
20 години работи в организации 
те и казва, че ще продължи до 
като краката го държат.

Искахме да ои побеседваме о 
ще малко поне, но от портата 
вече го викаха в селото.
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Опасна небрежност
Неотдавна в Здравния дом в 

Босилеград бяха ваксинирани 
децата от града и околните се
ла. По време на ваксинирането 
беше студено, но хората от 
Здравния дом ие счетоха, че е 
необходимо чакалнята да б-ьде 
затоплена, макар че имаше май 
ки и малки деца, които зарад 
ваксинирането бяха изминали 
и по десетина километра.

Подът в чакалнята е бетонен 
н не е трудно да се представи 
колко студено е в нея.

Узнахме, че това е „правило” 
в Здравния дом. Чакалнята ни 
кога не се отоплява и болните 
чакат в студеното помещение 
все докато не б-ьлат прегледани.

Ако това беше друго заведе
ние където може да се проте
стира или да се излезе след про 
теста и да се отиде в друго, ра 
ботата щеше да 6-ьДе лесна. А 
тук ваксинирането е законно 
задължение а болния не може 
да бъде прегледан от завеж
дащ читателището например. 
Значи щат-не щат ще стоят на 
студено.

Но нима това не говори за 
небрежността на хората от 
3/,равния дом.

В. Веленов

Формиран е щаб 

на трудовите 
бригади

Генади Стоимен°в 
с. Груинци

В „Кин-стан“ 
ое плаща и водата»*

По инициатива на Общинския 
комитет на Сък>за на младеж
та в Димитровград е формиран 
щаб на трудовите бригади със
тоящ се от пет члена. Щабът 
ще има задачата да съгласува 
работата между различните тру 
дови бригади — местни, околИй 
ски и съюзни и инвеститорите. 
Новоформираният щаб е напра 
вил общ план за работа през 
тази година. В плана се пред
вижда във всички предприятия 
да се образуват трудови брйга 
ди. които, покрай акциите в 
кръга на своето предприятие, 
ще участвуват ,с по най-малко 
два дни в акииите от местен 
характер.

В босилеградския ресторант 
„Кин-Стан", когато потьРснТе 
вода, сервитьорката ще ви пре 
дупреди, че тук водата се пла
ща. Ако реагирате, можете Да 
бъдете и напсувани от нея. 3 
след туй може да ви каже. не 
водата на -.Драговищица е без- 
платна.

Тя е новак в предприятт16'11”' 
но това не й пречи да вземе 
някой динар повече от всек» 
гост.

Има се впечатление, че Аи' 
ректорът и другите в предПр® 

виждат” тези

Дядо Иван от Груинци

твеше обед. В миг ние го изне 
надахме, но той като че долови 
тава и «и обясни:

— Самичък съм. Цели десет 
години вече. Жена ми почина, а 
децата хванаха света, Белград, 
Скопие... Виждаше се- че е сви 
клал да бъде сам. Правеше бър 
зи, резки движения из стаята, 
въпреки 75-те години.

то. ягиего „не 
боли”.Може би -именно затуй 

ива-н от Груинци е цзмирил мно
дядо

В-
♦
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&Годишно събрание на Културно - иросвешщща 
общносШ е Димитровград

от босилеградската гимназияАнкета с учениците :дТ.V
V-

Какво мислят учениците за умствения
и физически труд За издигане на 

кадрите в културата
I.

— Искам да бъда аптекар. То 
ва е хубава професия за жена-

В своя отговор един ученик 
казва, че работникът изкарва 
своите принадлежности о по-го 
леми усилия. След това служе
щият не е изложен на опаснос
ти както работника.

Петимата ученици определили 
се за работници казват, че по-до 
бре с труд да се изкарват прина 
длежноетите, защото от титли 
не се живее.

анонимна анкета сПроведохме
паралелка на трети клас 

гимназия с.една
на босилеградската

узнаем за коя профеоия
В неделя, на 14 т. м. в Дими 

тровград се състоя годишно-от
четно събрание на Културно- 
просветната общност. На събра 
нието присъствуваха 32 делега
ти от културио-тхросветните уч
реждения и дружества. Доклад 
за досегашната дейност на Кул 
турно-просветнага общност про 
чете досегашния ггредседаел на 
КПО другаря Любчо Голубовмч. 
След това се разисква върху по 
вдигнатите въпроси в доклада. 
Над една трета от делегатите вз

та. та” % подготовките за предстоя 
щил фестивал.

Както в доклада, а също така 
и от страна на делегатите бе по 
сгавено най-енергично се по
веде сметка за авторите
та на Културно-просветната об 
щност и хората, които работят в 
нея. Някои изтъкнаха, че някои 
културни вггьроси се разрешават 
вън от Културно-просветната о 
бщност. За самоуправлението в 
културата най-голяма пречка е 
неправилното финансиране на

Какво, служащ 
или работник?

цел да
ще се определят младите и как 
во* мнение имат за умстве
ния'и физически труд. В огг-ово

От анкетираните ученици 5 и- 
скат да бъдат работници, 15 слу 
жащи и 7 неопределени.

— По-добре работник, отколко 
то служетц, защото работникът 
е пряко свързан с производство 
то, докато служещият не е.

— По-добре е човек да бъде 
добър работник отколкото лош 
служещ, който седи в канцела
рията, пие кафе, телефонира, 
чете вестници и чака да чзмвще 
работното време — пише една 
ученичка.

Обаче има и други мнения.
— Обичам да бъда служащ, 

понеже тази работа повече се 
пони. отюолкото работата на ра
ботника — казва един ученик.

рите на 27 ученика може да се 
констатира, че 13 (и най-вече) 
ученици желаят да бъдат про
фесори и преподаватели, 5 лека 
ри, 3 инженери, 1 обществено- 
политически работник, 1 фарма „ 
цевт, 1 офицер и двама още ня 
мат определение.

Както се вижда, най-много У- 
ченици от босилеградската там 
назия желаят да бъдат професо 
ри.в ъггреки малките заплати в 
сравнение • с другите служ 

По мнение на ученици
те работата в просветата е най- 
хуманна и най-интересна.

— Желаем да възпитавам но 
вите генерации, които ще дой
дат след нас — казва един уче
ник в своя отговор.
На въпроса з>'цо са се определи 
ли за таем професия, учениците 
изказват различни мнения. Тези, 
коигго искат да бъдат професо
ри. казват между другото и за
рад това, че просветните рабог 
нипи имат «ай-много свободно 
време.

Различно мнение 

по въпроса за пре
димствата па служа
щите над работниците

На въпроса, дали учителите 
правят разлика между ученици 
те синове на работници и тези 
на служащи учениците се разде 
лиха на две.

— Не така рязко, обаче съще 
ствува такова м;нение. Децата 
на служащите считат, че са не 
що по-висше ат учениците от 
селата — е написала една уче
ничка.

— Правят разлика само по об 
леклото. Децата на служащите 
са малко по-добре облечени до 
като децата от село по-слабо и 
това ги разделя, макар, че обле 
клото не прави човек — написа . 
ла е една ученичка.

• би.

По-добре служащи, 
макар ■ с по-низки 

заплати
По този въпрос повечето от уче 
ниците се изказаха, че обичат 
да бъдат служащи 
възнаграждения отколкото рабо 
тници с високи прсшадлежнос-

с по-низки

ти.

Правят ли разлика 
преподавателнтте 

между вас?

Годишното отчетно събрание на Културно-просветната общност 
бс слабо посетеноДимиШровгра д

еха участие в разискването. Кон 
ферцяцията всъщност представ 
яваше един трудов договор за 
бъдещата работа на полето 
кмлтурата и за отстраняване на 
досегашните грешки в тази об
ласт.

На събранието се говори 
афирмация на културната дей
ност за 'издигане на новч кад 
ри в областта на културата. Ня 
кои от участвуващите в разиск
ванията искаха да се признае 
обществената дейност на хората 
-— самодейни в театъра и фол
клорния ансамбъл.

културните дружества и учреж 
дения. Даде се предложение Об 
тцинската скупщина през тая го 
дина да предвиди по-големи сре 
дства за фонда на културата, 
който през миналата година не 
е работил.

Конференция но просветните роботници на
По този въпрос почти полови 

ната от учениците се изказаха, 
че и преподавателите правят 
разлика между учениците от се 
ло и тези от града.

На 12 и 13 т. м. в Димитров
град се състоя общинска кон
ференция на просветните работ

тема „Изграждане на статутите 
и система на разпределение в 
просветата". за Някои изразиха съмнение за 

бъдещата работа в тази област— Преподавателите нямат пое 
тоянно мнение за даден ученик, 
въпреки неговите знания. Същес 
твува субективна оценка върху 
качеството на учениците от ст
рана на преподавателите — каз 
ва един ученик.

провеждане на поставените 
задачи пред Културно-просвет
ната общност, защото съществу 
ва известно недоразумение в ра 
ботата на тази масова оргакти 
заччя. Нито един общински ръ
ководител не е прмсъетвувал на 
конференцията въпреки навре
ме предадените покани.

и

Останалите ученици също та 
ка се изказват, че много препо ; яед културно-масовите макпфе 

- давателп се влияят п-ри оценява 
нето на учениците от произхода 
па ученика. За един и съш отго 
вор че сто пъти се дават и деб 
ра и слаба бележка.
При друг ученик за същия отго 
вор, често пъти преподаватели
те се мислят дали да пишат ела 
ба бележка, ако ученика, разби 
ра се, тела друг произход.

Между отговорите има и таки 
ва: ..Съществува разлика, но 
нс и явно”.

Отново се поставиха иа дневен

■тгашп;. като „Срещи па селз- Б. Ник.

Филм „Козара“ на село
Центърът за култура и заба

ва в Димитровград 
филм „Козара” и вече през пду 
щата седмица ще се прожекти
ра и много села на общината.

зации в селата следва да създа 
да? условия за добро прожектп 
рак? на филмите като обзаве
дат кооперативните домове с ну 
жнпя инвентар.

е откупил

С това ще започне да работи 
подвижното кино на Центъра за 
култура и забава, е което топ 

няколко

Тази акция на Центъра за 
култура и забава за кинофика- 
ция на селата ще има огромно

Нл ссдммя въпрос ,по кой про 
дмет е пай,добре организирано
обучението учениците едииоду- ■ разполага още преди

години. Нататък ще бъдат пропросветните работосици от ДимитровградОт нопферепцияга на значение за подобрението на 
културния и забавен 
селото.

шно дадоха отговор, 
провежда най:добре по биоло- |, жектира.чи п други филми. Об 

В. Велинов

че то се
живот на 

Б. Ник.
Г1о всички теми се води твър 

де интересно и оживено разиск 
вани.

Ма конференцията сс разиск 
на и за някои явления в про
светата в общината, работата 
на активите и синдикалните ор 
ганизации. С общо участие иа 
всички просветни работници сс 
поставиха някои конкретни въ 
проси из областта на разпреде

лението и възнаграждението в 
училищата.

ници. На конференцията при- 
всички просветни гия. щеетвопо-полшичоксте органисъствуваха

работници, председателят иа 
общината Стоян Наков и 
го представители на обществе- 
но-политическите организации.

На конференцията говори 
доктор Данило Маркович на те 
ма „За социалистическия 
рал". Савка Стефанова препода 
вател от гимназията „Просвета 
та и културата в светлината на 
VIII конгрес" и игралния пред
ставител Дратослав Войчнч на

\1ПО-

МО-

/
Б. Нигс.

ЗВУЧНИЯТ ВЕСТНИК 

„ДУМА НА МЛАДИТЕ“ 

ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ
*

Звучният вестник „Дума иа мла 
дите”, които през миналата го- 
дина имаше богата и разнооб
разна програма, която се препра 
даваше чрез радиоуредбата па 
Центъра за култура и забава 
започна със своята работа.

Е тази учебна година излезиа 
ха само два броя ка този вест
ник или 32 от основаването му. 
Беше направена известна пауза 
по технически причини.,Слуша

телите ще могат да чуят стари
те рубрики по вестника.

Тази трибуна иа младите от
гамкпзията се оказа твърде по 
лезгю за културното издигане 
1X1 младите. В нея' учаепзуват по
край средношколската младеж 
и младежи-работници. До сега 
най-акт,ав/го участвуваха млади 
те работници Иван Костов, Бо 
рис Миланов.

Пан Йопаног.ич:Любмца Асенова Кичена на невеста
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(К&следиЬ Стр&нщь»
който бил началник на Делиус и завеж
дал германската разузнавателна служба 
за целия Балканоки полуостров.”

— Както вюкдаш, гестаповците да
ват съвети на Багря нов, дали да приеме 
поста или не.. . — забеляза 
затварайки дневника на Филов. — И на
истина веднага подир срещата си с тоя 
Х|инзс, любовникът на Евдокия приема 
предложението да стане министър-пред
седател. Фактът, че той е получил бла
гословията на немците, говори много,.. 
Преди всичко за това, че е искал да се 
разположи здраво върху два стола.

Приятелят ми помълча, ровейки се 
някое време в разшифровката. Накрая 
каза:

кретарят да спечели напълно неговото 
доверие.Б А ведно с фиктивните доклади, сек
ретарят Д. Д. предаваше на своята рези-. 
дентура и други, истински, които се све
ряваха за всехси случай със сведенията 
получени лично от „доверения” на Багря 
чов капитан Й-ов и двама 

— Ст-ев и В-ев.

Е
Влаевски,А

Е от минист
ритеЖ Дълго време продължи тази игра,
вдъхновявана от илюзията на министър- 
председателя да запази чрез хитри хо
дове своя цар от „мат”, за да може в 
един момент сам да спечели трудната 
партия.-Тъй като играеха едва ли не 
всеки срещу всеки, работата яе веднъж 
достигаше до комични положения, до- 
като най-сетне, на 31 август 1944 година, 
Багрянов, изпаднал в силен „цайтнот", 

приближаването на съветските 
Кирил един

ЩИ ,11Й бШ® &к
ъ . —, А за по-сетнешното развитие на 

нещата ще гтрибегием пак към бележ
ника „Сампа”./..Т ш поглеждайки отИ отново зачете, 
време на време към мен, навярно за да 
се увери, че разбирам добре всичко.

„Още на другия ден, след като Багря- 
новия кабинет, за негов се

бе назначен куцият Д. Д- 
Преди това Д. Д. работеше в Народ- 

банка и бе замесен в една крайно
на баккно-

поради 
войски, предаде на князСАМИ А“ който по наши прсдполо- 

не само водената оф
1944 г. Очакване па разстрела пред от
рязаните глави иа своите другари.

таен доклад, 
жения илюстрира

политика, но и цялото му полити-
ев

нов състави 
кретар

чето 
често верую.стана желан гост в Двореца, а впослед

ствие и министър. Като богат земевла
делец, Багрянов се бе опитал да влезе в 
Земеделския съюз и да образува собст
вено крило, но не беше успял.

От Доктора научих, че когато бил
кабинет, той

При новата ни среща моят приятел
един Съдържанието на този документ ин

тересуваше извънредно много и Доктор, 
и мен,
ме да го научим...”

Влаевски започна разговора по ната
сполучлива фалшификация 

която знахеме само
твърде странен начин:

—Няколко думи за любовта! — подх
върли той усмихнат.. — Любовта, която 

играе първостепенна роля не

но за съжаление ние не можах-аз и Ц-ски, а
впоследствие за нея научи и Докторът. 
И когато Багрянов стана министър-пред 
седател, не друг, а Докторът му внуши 
да назначи за свой секретар Д. Д-, кой
то навремето, притиснат до стената, бе 
обещал да сътрудничи на „Ел Би

Но Багрянов, предупреден навярно 
от Евдокия, почнал зорко да наблюдава 
секретаря си и скоро успял да го залови 
в момент, когато стенографирал един не-

__ Затова пък ние го притежаваме!
без известна гордост Влаевс

ки, прибирайки разшифровката. — И 
аз ей сега ще ви го прочета ... Този до. 
кумент е образец на подлостта, двули-

на политическия 
— забеляза геяе-

понякога
самЬ на „невидимия фронт” н» шпиона
жа, но и в сферите на висшата дип-

поканев да влезе в новия —- каза неси високо самочувствие от-с присъщото 
върнал: „Този път или мш г иотъ р - пред
седател, или нищо!”

За нас не беше тайна, че у Багрянов 
има англофилска ориентация, а също, че 
той държеше и на германците, й аз ми
сля, че това е неговата най-голяма гре
шка. Защото на всички беше ясно, че

яомация...
Придържайки се към правилната си 

последно време предпочетохтактика в 
да не задавам никакви въпроси.

__ Ив неотдавнашната наша исто
рия — продължи той — прищевките на 
любовта са решавали важни неща, свър 
зани със съдбата на народа ни- • •

— Ако не се изясните, има опасност да 
яе разбера смисъла на вашите думи — 
казах все пак ао.

чието и вероломството 
въжеиграч Багрянов!

__ И не само това. От него личи
той е имал за

ралът. 
високото 
себе си.

мнение, което 
Надявайки се да над- 

няколхото чуждисамо
които са действували у 

на големи-и, 
. Раз-

нехитри
разузнавания,

но и правителстватаБАГРЯНОВ-ЛЮБОЕНИКЪТ 

НА КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ
час.
опитни в дипломацията държави.. 

в края на краищата
охарактеризира

поговорка: „Хи-

грози! —•__ Не. такава опасност не ви
Влаевски. Обратно, вие дори 
случаи разбирате неща, кои- 

имал намерение да ви 
случаят е съвсем

неговата
бира се,
съдба би могла да се

с хубавата българска
двата крака”..-

позасмя се са-
в повечето

мото съвсем не съм 
разкривам. . . А тук

Един човек получи възможност да
трата сврака с

__ Изгарям от нетърпение да проче
та тоя документ, който е останал съкро- 

изпечени шпиони
ясен.
си играе със съдбата на българския на- 

благодарение на любовните си 
връзки с бившата княгиня Евдокия. . 
Тук няма нищо неясно, нали?

__ да — кимнах аз.
любимец на Амура?

вена мечта за такива
Делиус и собственика на

гов поверителен разговор върху индиго.
Като първокласен актьор Багрянов 

разиграл пред своя секретар един ис
тински театрален етюд, заявявайки на
края с развълнуван глас, че искрено съ
жалява, загдето Д. Д. ще увисне на въ
жето, както всички други, заловени в 
държавна измяна. Все пак „смилен” от 
сълзите на своя секретар, министър- 
председателят обещал да потули рабо
тата, ако Д. Д. му разкаже чистосърдеч
но истината. Секретарят, разбира се, при 
знал всичко: че е сътрудник на „Ел Би” 
и че бил инструктиран да придава на по
менатата резидентура стенограми от вси
чки по-важни разговори на министър- 
председателя, изказвания на отделни 
мит:Метри, сведения за срещите на Багря 
нов с Двореца, с чуждестранните лега-

род само войната е съвсем загубена. Очевидно, 
проявявайки непростима за един поли- 
тих недалновидност, и той се хранеше с 
Гьобелсовите илюзии.”

На това място Влаевски престана да 
чете рашнифровкатя.

— Тук агентът е съвършено прав! 
.— каза той. — Това още повече личи от 
бележките на Филов, които ще ви про
чета:

като Доктор 
„Сампа”.

__ Ето го - . Аз мисля, че щом чита-
вашата бъдеща книга се за- 

не ще им бъдат

— Освен това:
кой е този ___ У1 това ще узнаете. Неизвестният

бележника „Сампа” е пое 
човек и неговите поли- 

жонгльорства немалко страни-

телите на
познаят с него, на тях 
необходими повече описания за самия 

най-точни щрихи е
собственик на
<ветил на този Багрянов. Той сам с 

обрисувал себе си.. -тически 
ци-.. Ще започна отначало: зачетох доклада:

на България 
Лично

Нетърпеливо 
До Княз Кирил, регент„24 май (1944 г. — б. авт.), сряда. 

Приехме (ние — регентите — б. авт.) в 
Чам Кория Багрянов, който бе приел да 
състави кабинета, но поиска да си поми
сли до утре. Той е на становището: ни
каква подлост СДрЯМО

РАЗШИФРОВКА ОСМА
на май 1944„През втората половина

настъплението на руситегодина, когато 
бе станало вече неудържимо, регентите 
Богдан Филов и княз Кирил решиха, че 
е необходима промяна в кабинета. Това 
аз узнах от Доктора1, който държеше не
посредствена връзка с мен след отпъту
ването на Диокисий. Точно по това вре 
ме се бе получила от русите нота, с ко- 

отновр да бъде открито

5386
31 августг 1944 година

Ваше Височество,
Както винаги верен докрай на дина- 

Вам, считам за необходи-

германците и е 
външна политика. Смята,за сегашната 

че трябва да се направят промени в сто 
панеката област, за да се спечели дове-

стията и лично 
мо да Ви изложа моето гледище върху 
положението на страната и на короната 
в настоящия Момент. Понеже моят док-

гоопода регенти,
този ДоК"

и с министрите, а така също и все-рието на населението.. .
28 май, неделя. Сутринта приех Бе- 

керле и го ориентирах по кризата, като 
го уверих, че няма да има промени във 
външната политика.

чии
кнапевни информации за хората, коитоято те искаха 

съветското консулство. По настояване на 
немците, новото правителство трябваше 
да води още по-дясна политика и да па
рира всеки опит за проникване на кому
низма на Балканския полуостров.

го посещават. лад засяга и другите 
считам за уместно да отправя 
лад лично Вам, а предоставям на Взе Д 
им го съобщите, доколкото считате за

Щом научл всичко това, Багрянов, 
който ням|аше доверие в полицията, из
викал при себе си капитана от разузна
ването Й-ов — негов близък приятел — 
и двамата почнали да изготвят за „Ел 
Би” фиктивни донесения от заседания
та на Министерокия съвет и изказвания
та на Багрянов по отношение на немци-

Той гледа с недоверие на Багрянов и 
съобщи, че преди известно време го 

посетил професор Стаяишев, който от 
името на Багрянов му предложил един 
фантастичен план за излизането на Бъл 
гария от войната, със съгласието на гер
манците. Стапишов искал посредничест
вото на Бекерле, за да отиде Багрянов 
в Германия и да разговаря върху този 
план с меродавните лица.

31 май, сряда. Багрянов ми каза, че 
Бекерле бил повикал Ста-

пр-авилно.
а! Общо положение.
То ми се струва извънредно 

объркано, ако осветя по следния 
основните му елементи.

ми
Затова мнозина останаха изненада

ли когато изборът «а бъдещ министър- 
председател падна върху Иван Багря
нов. Изглежда, че при този избор реши
телна роля е изиграл Дворецът и най- 
вече княгиня Евдокия. Багрянов открай 
време играеше ролята на приближен на 
Двореца. Бивш запасен офицер, той бе 
■направил брак по сметка и притежава
ше богат чифлик. Дъновистът Багрянов 
се беше сближил с княгиня Евдокия и 
бидейки дългогодишен неин любовник.

тежко и 
начин-

те.
Как ли би се изненадал „хитрият” 

Багрянов, ако някой по това време му 
беше казал истината такава, каквато тя 
бе в действителност? Защото всъщност 
„Ел Би” бе направило клопка на първия 
министър, за да може по този начин се-

1 Доктор — псевдоним на завежда
в Билгв-щия германското разузнаване 

рия, Делиус. (Б. авт.)за тази вечер 
пишев на разговор. А самият Багрянов 
щял да се срещне с някои си Хинзе, 2) Ел-Би — Гестапото
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