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ТА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮК — ДРУГАРЯ ЙОСИП 
БРОЗ ТИ ТО ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГА
ЦИЯ НА НР БЪЛГАРИЯ, НАЧЕЛО СЪС СЕКРЕТАРЯ НА 
БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЦТ 
НА НРБ _ ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ. ЩЕ ПРИСТИГ.

НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ У НАС В НАЧА
ЛОТО НА ЮНИ Т. Г.
НЕ

ЕДНА КОМПЕТЕНТНА ОЦЕНКА

Без оглед на уклоните, 

изборите са били успешни
се прояви на самите избори, ко- 
гаго нзлезнаха .яай-масовно и глз- 

за ония кандидати, конто
всичко, което е работено и съз
давано до сега и едно отрицател
но настроение към 
ръководства. Едно такова разпо
ложение парализираше акциите 
на ръководствата на обществено- 
полнтическн организации да се 
премахнат тия уклони и да се да
ва правилна насока на предиз
борната дейност. При много хо
ра, които са разваляли полити
ческото положение, са доминира
ли взаимната омраза и преслед
ването на лични цели.

Ако всички тия явления бяха

На 9 май т.г. в Босилеград се 
състоя съвместно заседание 
изпълнителния отбор на общинс
ката конференция на ССРН, общин 
ския комитет на СКС, председа
телството на общинския синдика
лен съвет, секретариата на ОК 
на Съюза на младежта и ръко
водството на общинската борче
ска организация, на което се об
съди предизборната дейност 
обществено-полипгческите органи- 
зайци за избор на отборницн и 
народен представител. Бяха по
сочени някои от предстоящите за
дачи.

В шложението на секретаря на 
общинския комитет на СКС Си
меон Захар, нев бе разкрита съ
държателната работа на общес
твено-политическите организации, 
но и някои нежелателни явления

на
общинските суваха

ще представят интересите им В 
общинската, относно в републи
канската скупщина.

Спирайки се върху работата на 
комунистите в предизборната дей
ност, другарят Захариев изтъкна, 

комунистите нрсят най-че тъкмо
голяма отговорност за всички от
рицателни явления. Те са били 
главни носители на агитаторство- 
то и критикарсрвото. Това не мо
же да се припише на всички ко- 

изостанал.и, като чужди на на- мунисти, но н ония които не са
шия социалистически морал, и?- били включени в групите са с
борите щяха да бъдат наистина държали доста пасивно н опор-
такава акция, която сплотява си- т-юиист.ически. С други думи, ца-
дите и гради единство за успеш- рушена е акционната сплотеност
но преодоляване на всички досе- на членовете на Съюза. 1-ова се
гашни слабости, нередности и не- р почувствувало в много първич-

н уклони, които са имали отри- достатъци. Толкова повече, за- ни организаишг Изоставя^нето ир
дателно въздействие в предна- щото и за отборницн, и за пред- отворено изнасяне нр мления н^
бойната дейност ставнтел бяха издигнати канди- пршщипнална и .градивна мритв

Въпреки старанието на общин- датури на добри и съзнателни ка един дел схг * 11
ските форуми предизборната ак- 'граждани. отвело в 'Ц™‘ ‘ п‘ ™ н,, „ало '•тнвно-т да се развива в духа Апелите и забележките на от- . ежби, а други е пас|ИВНзирало...
на об^щоизвестинте прокламирани говорните фактори да се прекъс- Някои комунисти, не схващали 
принципи и програмата на об- не с агнтаторството не донесоха правилно демократичността в иа-
ш,ниския отбор на Социалнстичес- никакъв резултат. Това показа н шата избирателна система виж-
кня съюз, тая дейност до голяма гласуването за народен прелета- дат изход от сегашното полсбке^

вител в общинската скупщина на ние във връщането на стария »
отживял начин на провеждане рд 
изборите, прилагане на .централи- 
стичнб-бюрокрагичния метод.' КоД

на

Съюзната скупщина избра президент
на Републиката

др. ОЛнтя населя
на страната 

ни и & не/пише 

сетнри Шднни
степен се е провеждала под не
посредствено 
които са се създали около кан-

9 април, фактът че голямо чис
ло отборницн гласуваха само за 
по един кандидат, въпреки че то
ва не беше и желанието на из- кото и добронамерени да са, тия 
бирдтелнте, довежда до заклю
чение, че н отборницнте са били 
агитирани за кого да глдсуват.
Тоя опит се вече практикува и 
сега непосредствено пред избира-

влияние на групи.

дчдатите за народен представи
тел, Псрг влияние на това групи
ране и на разни политиканти 
предизборната активност в някои 
фази От своето развитие е въз
приемала стихиен характер. За 
тия ненормални и чужди на на- 

демократичеока

позициите насхващания са на 
бюрократизма.

Допълнявайки анализа на За
хариев, участниците в разисква
нията изтъкнаха че сега" е най- 
важно да се преодолеят досегаш
ните слабости и уклони чрез по
нататъшно н по- задълбочено от
криване на същите и на техните 
носители. Само така ще може Да 
•се поправи положението за ус
пешно извършване на бъдещи
те задачи в провеждането на ре
формата. СТ. СТАНКОВ

тана тревожат и събитията на Впи 
зкия и Средния изток.

Неотклонният и последователен 
борец за емира и равноправието 
‘между народите още .веднаж от 
трибуната на скупщината 'Призова 
всички прогресивни и демократи
чни сили ,в света да се борат за 
опитването на световния мир.

Говорейки за развитието «а Ю- 
гославия през последните две десе 
тилетия другарят Тито подчерта, 
че с националния Доход от над 
500 долара на човек от населени_ 
е.то машата страна е е състояние 
да си обезпечи' бъдещото разви
тие със собствени средства.

Важна задача занапред.

На оамото съвместно заседаниР 
на ,камарите новият състав на 
Съюзната скупщина на 1/ .чан 
1967 година избра четвърти 
за президент па Републиката д?у 
гара Йосип Броз Тито.
. Предложението на Председател 
ството л Изпълнителния съвет на 
Съюзната ко [ференция на ССРН 

група от петдесет представи.
другарят Осман На-

системашата
прояви много е допринесла 'непод
готвеността на масовите общесг-

нето за председател на новата 
Общинска скупщина.

Иначе, избнрателшге показаха 
високо политическо съзнание, прп- 
съствувайки най-чнелено и на по
литическите конференции и на 
кандидациокните събрания на из
бирателите. Техният патриотизъм

път
вени организации да се включат 
дейно в новата изборна процеду
ра. Отсъствието на тяхната от
говорна п съдържателна работа 
е тъждествена с една опаеча 
празнина, от която са се възпол
звали създадените групи, 
са давали тон и направление на 
тая дейност. С други думи, кол- 
кото по-слабо се е чувствувало 
присъствието на организираните 
политически сили, толкова по-сил
но са се чувствували разни бгоро- 
кратически и псевдо-лпберал.чстн- 
чеокн схващания и влияния, чиито 
носители са били предимно чле
нове па Съюза ма комунистите. 
Но под закрилата на тия група 
са се бързо намерили и разни 
характери от рода ма ония, кон
то обичат да ловят в мътно, до 
разни елементи, иа които нашето 
социалистическо развитие е чу
ждо.

С развитието ра предизборната 
дейност са се изострял,и отноше
нията и се е засилвало разцепле
нието можду комунистите и изби 
рателите около кандидатите аа на
роден представител, а тона пос
тепенно се е пренасяло 
реиа на изборите за отборницн 
в селата и трудовите организа
ции. Не са изостанали и съвсем 
долнопробни явления, като зака
ни, обиди и подобно.

и на
тели изложи 
рабегович.

Сеон-ята на скупщината

конто
стпоо □□□□□□□□□□□□□□□□□□
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новоизбраният председател др. 
Милентие Псятович. Слет като из
ложи основните разпоредби по из
бирането на президент на Репуб
ликата, той даде 
Ос.Ма„ Ка рабегович, 
предложи другарят Тнто да бъде 
избран за президент, изтъкна: 
.Вярвам, че предложението за 
президент иа Републиката да бъ_ 
де избран другарят Тито отговаря 
на най.искреиите тежнения на 
всички «ашн народи"..

Предложението бе шрието 
стихващи аплодисменти.

Избирането .на президента ста
на посрр.лством тайно гласуване. 
От пргисъствувашите 644 предста
вители за другаря Тито гласуваха

с | П 
□Реорганизацията на СЮК

!§ Най-големи промени 

в селските организации I
8Каза

той е да уравновесим размяната 
с чужбина, да модернизираме про 
мишлеността, засилим земеделско 
то проияводство и развием тури
зма. Успешното изтълненир иа 
задачите, произлизащи от стопаи- 
ската и обществена реформа с наш 
дълг не само п-реД нашиТр, нароч. 
ди, ио и прел света. Другарят Тн- 
то особено изтъкна важността на 
по-нататъшното укрепване на са.

В
а

думата на ДР- 
който като а

а
ш

аа
о8□ Селските организации на Съюза на комунистите са в 

центъра на вниманието на всички разговори за реоргаизира- 
нето в Съюза на комунистите, които се водят в околийските 
и общински комитети в Югоизточна Сърбия. Оценките за 
досегашната им дейност, особено когато става въпрос за вли. 
янисто им за по съвременно организиране на обществено 
производство, главно са отрицателни.

Първичните организации иа Съюза на комунистите » 
селата на бивша Нишка околия са свели работата си до орга. 
визиране на комунални акции. Подобрението на селското сто
панство и процесите 0 социалистическото преобразяваме на ц 

а селото твърде рядко се повдигат, а н когато се поведат раз- § 
п говори — заемат се мъгливи становища.

Счита се, че за тази политика на селските организации на ^ 
Съюза на комунистите до голяма степен влияе самата струк. 
тура на членовете- Десетина първични организации в окол
ността ца Ниш например нямат нито един непосредствен про
изводител. Тези организации главно съчиняват служители в 

а местните канцеларии, зсмеделскнте кооперации, просветни 
Отчета за работата ма общин- а работници и милиционери. Естествено е, че тези хора, прео-

ската скупщина през последните □ нулирани с други въпроси, са далеч от проблемите на ЗеМе*
четири години, изнасян пред по- с делието. В Лесковашко има много селски организации, които а

'Конференции на □ се наричат селски само по мястото на основаването си, а ни.
как по проблематиката, която засягат.

На събранията, които сега се провеждат по повод Тезй- 
п сите за реорганизация, се изтъква, че начинът на действу- 
о пане на селските организации влияе на включването на не- 

посо»дствените производители в Съюза на комунистите. 
Съществува например схващане, че напредничавите произво
дители не бн трбвало да се приемат в Съюза па комунистите, 
защото те уж били заинтересувани само за трупане на капи. 
тал. Такива схващания се осъждат защото вредят на влия
нието иа първичните организации на село. На тези събрания 
ощ« се посочва, че общото политическо положение на село е 
благоприятно и че приспособяването на организациите към п

п това положение може добре па се отрази върху по-нататъш- §
° пото подобрение на селското стопанство и социалистическото 
_ роеобравяванс на селото. С. С.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□сюосшосюаоасюпсюапаоааасшоаооаосюстоаосюоааоаг\оаг
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ом о V п.р л ен и е то.
Козя на р*чта му представите

лите поздравиха с бурии аплоди
сменти. . . . . . „ .

□
оа
□□642. а 2 бюлетини са невалидни.

След гласу ването предердател- 
Съювиата скупщина Милен о □п иа те-ят иа

тие Погович провъзгласи другаря 
Тито за президент.

Президентът Тито дадр. търже.

8На 16 -май Съюзцат.а скупщина 
избра и нов председател на 'Скуп
щината. Новгят предселатеп е Ми 
Ле-нтие Попов и ч, досега подгтреД- 

Съюзпата .кемферен- 
пия на ОС?РН и член на Президи. 
у,VI „а ЦК «а СЮК.

Избрани са и шестима полпред- 
седатели на скупщината и пет 
председатели на Камарите.

Ичви-ге [Почпредселатели са Фи
лип Байчтрюич, М.-юнац Впенел, 
Елажо Дж.уричич, Джавид НйМа- 
нп, Густав Влахов и Милош Жан.

О.□ □
□ а

§а
ствено изявление, .след което орис □□седатсл на □първите честитки.

Той благодари за избирането 
му, като обеща, че ще
ВСИЧКИ СВОИ усИЛКЯ И СПОсСб 'ОСП1
да оправдае оказаното м.у дове. 
рие. Също така той -засегна проб
лемите, които трябва да се разре. 
шават в бъдешР.

ТоДсеспря и на международна
та обстановка в света която оха
рактеризира като тревожна, и о_ 
съди агресията на САЩ във Ви. 
етнам. Според него събитията в 
Гърция безпокоят зарад опасно
стта от последиците, които могат 
да вредят не само на Балканите, 
но и е по-големи размери. Също

о
□□тголож л

литичеекнте
ССРН и Синдиката, на които се 
вършеше изтъкване на възможни 
кандидати, вместо да послужи 
като база за критическо разглеж
даме и преценки на досегашната 
работа на Общинската скупщина 
и за откриване на бъдеш,ите за- 
дачи на същата, на някои събра- а 
пия беше повод за критнкарство 
и безкрупулни нападения на 
общинската скупщина .и нейния 
председател. Така вместо да се 
изграждат критерии, какви хора 
тоябва да бъдат в нашите, пред
ставителни тела, нашироко се раз
виваше едни вил отричане па

оп
Оп
5□
а

8' 8 □□
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3-ПроТседатели на камарите са: 
Видое См1илеп1ски в Съюзната, 
Ви'лт Томшич е Камарата иа на. 
родите, Пртар Зечевич в Стопан
ската, Ико М|ИрКович в Социално- 
здравната и Велимир Стойтотч в 
Организационно 
камара,

□8 О□
ов- р□

□

п□ аполитическата

*



Из ОС— Босилеград

ОТЧЕТЕНА Е ПЛОДОТВОРНАТА
РАБОТА

11а 13 май т.г. и Босилеград се дотоорно сътрудничество през 
състоя шестнадесетата редовна изминалия период в успешното
сесия" на Общинската скупщина, разрешаване на ежедневните про-
ооследна в четиригодишния май- блемн на комуната. Той изтъкна, 

Отчетът за рабо- че е ,имало доста препятствия и 
недоразумения в изминалия чети- 

поднесон от председателя ригодншен период, някои от кои
то поради икономическата изос- 

едипздушно таналост са сс явявали и и таьр- 
Скупщината де остър вид, но благодарение 

отчет за на високото политическо съзна
ние н сплотеност на отборниците 
н поддръжката на избирателите, 
те са успешно разрешавани. Дру 
гарят Иванов повика всички от- 
борнпцн чийто мандат сега изти
ча да продължат със своята дей- 

аката скупщина и някои трудови пост и по-нататък за закрепване 
организации в комуната.

След съдържателни разисквания 
общинската скупщина прие ОБ
ЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА СТО
ПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
БОСИЛЕГРАДСКО за период от 
1966 до 1970 година.
- На края на сесията досегашни
ят председател другарят Стойне
Иванов се заблагодар,н на всич- * нашата комунална цистсмо. 
кн отборннцн за преданото и пло

дат на същата 
тата на скупщината през 1966 го
дина,
Стойне Иванов, с известни допъл 
нения ,беше пр,ист 

Отборницнте.
«рие и едногодишния 
работата на общинския съд. От- 
борниците се съгласиха н с пред
ложените изменения и допълне- 
яия на бюджета,' ка-кто и с дру-4 
ги решения, важни за •но-нататъ- 
шната успешна работа на Общн'п

от

на акцнонното единство и за ус
пешно провеждане но курса на 
стопанската и обществената ре
форма.

От името на общсствснополитн
оргапнгаацн.ч другарят 

благодари на
ческите
Славчо Сотиров 
досегашните отборннцн н пред 
ссдателп за упорита п самоотвер
жена работа за изграждане па мерки. Оценката за тримесечието, 

колкото> и скромна, окуражава, 
да вървим по-сигурно напред.

На снимката: В халите на .,Р. 
Кончар“.

към крайните цели на реформата.
Промишлеността, въпреки зад

ръжките, ще има възможност да 
върви
щото постепенно надделява за
трудненията от новите финансови

товававвввовоовсвааввваавввваваоввввввввваввввваовавввоававаававвввавввваввввввввввввававвваввавввав

С хода на нашата икономика
през първото тримесечие можем 
да бъдем доволни. Все по-силна 
е тенденцията да се. стабилизи
рат: пазарът, цените и валутата, 
да се. тръгне с твърда

С. Ст.
сигурно и занапред, за.;

Венци на гроба на 

Любчо Баръмов
СТЬ-ПКП

Бос и л е г радИ тази година, на 13 май, Маг 
калена Баръцова с представители 
Па ЦК на Комсомола, Българска
та народна армия н ученици ог 
125-то основно училище „Любчо 
Баръмов“ и 75-то основно учи
лище от София, положи венец 
пред гроба на сина си Любчо 
Баръмов ори с. Стрезимнровци, 
Клисурсчо. Пред гроба на падна
лия герой положиха венци и пред 
ставитеди на младежта от София 
е Сурдулица. По тоя повод уче
ниците от софийските училища и 
от Клисура и Сурдулица изпъл
ниха подходяща програма за

около 400 присъствуващи граж
дани от околните села.

След програмата гостите от 
София посетиха Сурдулица.

Представителите от софийско
то 125-то основно училище „Лю
бчо Баръмов“ и представителите 
на основното училище „Иво Ло- 
ла Рибар“ от Клисура се дого
вориха всяка година да с,н правят 
разменни посещения.

Гроба на Любчо Баръмов по
сети и писателят Бончо Несю- 
ров, автор на известната книга 
„Под крилото на-партията“, посве 
тена на героя Любчо Баръмов.

На 23-май ще се избира нов председа
тел на общинската скупщина

Стоичков, преподавател в Основ
ното училище „Георги Димитров“ 
■в Босилеград.

Мнението «а Общинския коми
тет е, че от предложените дру
гари Любен Арсов би могъл най- 
успешно да отговори на тоя пост. 
Изхождайки От създаденото по
ложение, ОК смята, че другаря 
Любен Арсов има дългогодишен 
обществено-политически опит, до
бре познава проблемите на кому
ната и е бил твърде принцкпна- 
лен в предизборната активност. 
А това е толкова важно за бъ
дещата работа на общинската

рмте, отборницнте ще изберат 
председатели на Общинската ка
мара -и Камарата на трудовите 
общности.

Ръководствата на обществено- 
политическите организации тези 
дни вече проведоха заседание, на 
което покрай останалите пробле
ми разискваха и за отборниците, 
които са подходящи за нов пред
седател на общинската скупщина.

Бяха изнесени мнения, че на 
тая твърде важна длъжност мо
гат да отговорят другарите Ди
митър Янев, юрист-профес,ионален 
сътрудник е Общинския съд. Лю
бен Арсов, директор на Гимна
зията „Иван Караиванов“ и пред
седател на Общинската ■конфе
ренция на ССРН И Владимир

ж/ж 77/ж у/у ^ ^ дуа уШ-

Новоизбраните отборннцн 
бариицнте, чийто мандат 
две години ще проведат първата 
■сесия на 23 май тг. На сеси

ите се извърши верифнцира- 
не на мандата на новите отбор- 

двете камари «а общин-

II ог- 
е още

ята

цици в 
ската скупщина.

На съвместно то заседание на 
Общинската камара и Камарата 
на трудовите общности ще бъде 
избран и нов председател «а об
щинската скупщина, понеже 
тича
председател 
съвместното заседание ще бъдат 
избрани и новн членове на съве
тите. Също така, ще бъдат наи
менувани и членове на комисиите.

На отделни заседания на кама-

Л.

Заслужена награда из-
мандатът на досегашния 

Стойне Иванов. НаУправителният съвет на каучуковата промишленост „Димит
ровград“ е наградил бригадира Драголюб Йовановнч с 50.000 ста
ри динара за технически подобрения на една преса. За уеъвърше- 
нствуване на една друга преса комисията за технически подобре
ния още не е дала своето предложение, защото техникът Зарков 
не е представил документи за своите решения.

9/л */*_ г/л. г/л- г/л. т/л. г/я- У/л. т/л. т/л. у/Л- у/Л- у/Л- У/Л- у/Л- т/4- у/Л- Т/-Л- У/Л- УЛ- У/Л- % 7а

скупщина и за успешното разви
тие на комуната.

Ст. Ст.

'-Ь//-к//-к//-к//-кУ/-кУ'+/У*
Така занесен в мислите си Илия ,и не 

забеляза когато в стаята влезе жена му 
Божа.

това Баялцалнев непременно да замине в 
армията и след пристигането да се обади . 
за връзка с партията в София.

Това бяха единствените директиви.
След някой ден офицера потегли за

ята, в някой партизански отряд или и 
по-нататък ще продължи като нелегален 
да работи в София?

Затова Илия от време на време оста
вяше машината настрани, отново сс загле 
ждаше през прозореца, погледа спираше 
■на всеко лице, което тук минаваше и пак 
спомените си опираше върху миналото.

.. . Той беше станал член на Българска 
та комунистическа партия през 1938 годи- 

От тогава той си припомни за мно- 
на партийната организация

— Някой звъни — каза тя.
Илия бързо излезна в коридора и след

като спусна материалите на определеното- Ямбол, където трябваше да се обади. Тук 
място, отвори вратите. Пред него се пока- престоя няколко днн и беше команднро- 
за Георги Чанков. Влезнаха в стаята без ван за Пирот.

— Вие отивате за Пирот — казаха му 
в щаба.

Баялцалнев взе документите и за ня
колко днн пристигна в Пирот. Слезна на 
железопътната гора и се упъти пеша из 
улицата към центъра на града. Тук на 
улицата срещна една жена.

— Къде са казармите? — попита той. 
Жената обърна глава на друга страна 

и нещо промълви. Баялцалнев нищо не ра
збра. След това разбра, че .казармите са 
на другия край на града. 'Мина и Нишава 
•през моста и се упъти из главната улица, 
която 'Всъщност и беше международното 
шосе София — Белград. Из улиците се 
движеха много войници, конто му козиру
ваха. Неговото първо впечатление беше, 
че фашистката власт за няколко години 
нищо .не е направила с „превъзпитанието“ 
на пиротчаии. Из улицата чу разговор 
на сръбски език. Така 'пристигна в казар
мата. Показа документите и влезна в ща
ба. Офицер на средна възраст му прегле
да документите нещо написа и твърде слу 
жбено промъмри без да гледа в овоя 
колега:

— Вие от Ямбол?
— Да — отговори Баялцалнев — също 

така кратко?

да разговарят.
— Какво има ново — запита Чанков
— Повиквателно?! — отговори Илия, и 

му подаде малката хартийка с множество 
печати.

Чанков взе повиквателното и прочете 
■н атлас:

на.
акции

Войната го завари като партиен секретар 
Захарна фабрика. Неговия дом ог-

1ГО

III а ,кв.
тогава стана нелегална квартира на много

с^1у1уг сБОГДАН НИКОЛОВ

ПОВИКВАТЕЛНО
През 1944 година група въоръжени войници от българската фашист

ка армия избягаха от казармите по директива на БКП и в организацията н« 
командира на групата Илия Баялцалиев.

_ Фейлетона е написан въз основа на изказванията на Илия Бая„
лцалиев, дневника на Царибродскн отряд, спомени на Васил ПоЛи„ 
каров и други партийни материяли —

Беше към края на септември 1943 го
дина. В квартирата на Илия Баялцалиев на 

Стоячка № 2 в Гевгелиски квар- 
беше малко необикновено. Домакинът, 

вагрйжен седеше зад машината и бързо 
преписваше материалите, и всекл момент, 

трябваше да започне нов ред, той 
поглеждаше през прозореца на улицата, 
по която от време на време минаваха коли. 
Илия. Баялцалиев вече няколко дни се за
нимаваше с тази работа. Той трябваше да 
подготови някои материяли за 
във вестник „Искра“, който в скоро време 
трябваше да излиза в София. Той трябва
ше да изпълни тази задача, защото зна
еше, .че- при последното идване Георги Ча 
нков му каза, че с материалите трябва да 
побърза, защото някои от тях трябва да 
се изпратят до всички въ.етанически зони 
е България.

Обаче Илия не бързаше само за. това.
нови неща. От два дни

улица
тал

когато ■— Значи, в Ямбол! Нищо все едно.
Няколко минути в стаята пък беше ти

шина. Божа остави на масата сладкото 
с две чаши вода и излезна в кухнята.

— Мене интересува сега- — започна раз
говора Илия — какво ще стане с мен: в 
казармата ли, в гората ,или нелегален в 
София?

— Първото — каза Чанков. — По ре
шение .на нашата партия всички комуни
сти трябва да отиват в армията. На нас 
ни е нужно оръжие ,и армията. Настъп
ват решителни дни за борба против фа
шизма .. .

Илия Баялцалиев беше запасен офнцир 
и добър котспиратор. Партийната органи
зация очакваше много от него. След при
стигането на повиквателното бе осведомен 
партийния комитет 'на Гевгелийскн 
тал

дейци на българското комунистическо двн 
жение. Тук в същата стая където сега 
подготвяше ‘партийните материали ста- 

разиокваиня по важн.ч партий- 
решення, тук се подготвяха планове 

партийни акции в София.
При него са ндвади Славчо Радомир

ски, Виолета Якова, една от атентаторите 
на генерал Луков и участничка заедно 
■със Славчо Радомирски в направения 
ботаж на кожухарската фабрика „Илин
ден“.

ваха много
нипечатане
за някои

— Е, там е друго, тук е същинска вой
на, всеки ден акции, пътуване, има и жер
тви ... нищо не става със тези шумкари 
мамка им ...

След като изтърси няколко благосло
вии но адрес на шумкарите. и неразбрано
то население, даде разпореждане ил ново
пристигналия офицер.

— Ще имате доста работа — добави 
■накрая — вие като командир на минохвър
гачното отделение ще отивате често в ак
ция Сега използваме много по-често мино
хвъргачките.

са-

По късно Идия получава директива 
чрез Здравко Кралев, който бил 
БКП на Трети район, че в неговия дом 
трябва да се даде приют на Йорданка 
Чанкова, Лиляна Димитрова, Георги Чан- 
ков, Тодор Живков и други видни комунн- 

българското революционо движе-

член на
него :измъчваха 
получиповиквателно да замине в армия
та. И той очакваше с нетърпение друга
рите, които идваха в неговата къща, ко- 

_ служеше и като комунистическа явка. 
Той очакваше какво партийно разпореж- 

ще получи. Дали ще зам,ине в арми-

•квар-
едим от най дейните партийни кварта

ли в Софтя. И там ръководството беше за
ято сти на 

ние... (СЛЕДВА)дане

БРАТСТВО • 19 МАЙ 1»в7
Страница 2



В светлината на тезиситв за актуалните задачи РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛИТЕ

Последици от ежбите 

в кожара „Братство“
НУЖДАЕСЕЛО СЕНОКОС СЕ 

ОТ ХИГИЕНИЧНА ООДА
Ще се чака лн дотам в селото 
да се появи някоя епидемична 
болест.

Нашето село няма хигиенична 
вода. Двете чешми в селото, ог 
които се снабдяваме с вода 
кога не са изпитани, за да се ви
ди дали водата е за пиене. Една 
от чешмите се замърсява при 
дъждовно време. Хората счита
ха, че в канал влиза вода от ба- 
рата и се опитаха да намерят 
повредата на водопровода. Но у- 
силията бяха напразни, 
водопроводните тръби на 
чешма са поставяни още преди 
освобождението от турците. За
това хората «е успяха да наме
рят мястото, където е развалена 
водопроводната тръба. Напразни 
бяха 300-те трудодни.

Преди известно време на чеш
мата пак потече мътна вода. Ние 
сс питаме как може да се поз
воли едно село да пие нехигие
нична вода. Даже има хора ог 
общината, които са службено за
дължени да изпитат водата? Да 
видят каква вода пият хората.

Прел11 яа говорим за събрани
ето «а първичната партийна орга
низация в кожара „Братство“ в 
Желюша по въпроса за тезисите
— Актуални задачи в провежда, 
нето на реформата и задачите на 
Съюза на комунистите в Сърбия
— необходимо е да се направят 
мака.р и груби сравнения на въз* 
можностнте и осъщественото в 
смисъл какво е получила фабри
ката от реконструкцията и до ка
ква етапен се. използват мощнос
тите й. Естествено, имам предвид 
моментите, коцто действуват в 
условията на реформата и увели
чават трудностите, в които колек
тивът е западнал и след преселва 
нето в новите помещения.

С изграждането на новите поме 
щения и оборудването им в Жел.

Но при сегашното положение е 
невъзможно да се мисли за такова 
■производство. Оборотните <|РеД- 
ства, които не са повече 46 
милиона динара не стигат ни за 
планираното производство, коеТо 
изисква най-малко още сто ми
лиона динара. Освен това с три
ма техници и четири висококвали
фицирани работници не може и 
ЯУма да става за съвременна ор- 
ганизация на труда и специализа
ция н при най-благоприятни усло
вия на производството и пласира
нето. Специалистите 
могат да внедрят нова технология 
и организация на труда, Да про
учват пазара, да дадат парична 
оценка на индивидуалния труд, 
без което не мож*> да има успех в 
елмо съвременно предприятие. А

еволяето и насочване към такова 
производство, което се търси на 
пазарите.

На едно от следващите заседа
ния първичната организация ще 
сР позаннмае с членовете ой, кои
то са допринесли за отклоняване- 
на колектива и организацията от 
най-съществените проблеми на

ни-
• Замфир ВЛАДИМИРОВ

По въпроса за нехигиеничната 
вода в село Сенокос 
вестник писа още миналата годи
на. Трудно е хората да намерят 
къде са развалени водопроводни
те тръби, защото няма план на 
същите. Затова е нужно чрез ме
сната общност да се обърнете 
към общината в Димитровград 
да ви помогне около, изпитване 
на водата и донесе решение за 
изграждане «а нова чешма. За
това да се заинтересува и отбор- 
вика в селото и да запознае 
съответните органи в Общината. 
Сигурно е, че може да се наме
ри решение за построяване на 
нова чешма, още повече, че сел
яните правиха опнт още преди 7 
години да решат въпроса с во
дата в селото.

ОТ РЕДАКЦИЯТА

•нашият

защото 
тази

■производството и отношенията във 
фабриката.

М. Б.
единствено

„Димитровград“ 

преговаря 

с чехите
М':

Миналата седмица каучуковата 
* промишленост „Димитровград“ са 

посетили един от директорите на 
„Техноекспорт“ от Прата, пред
ставител -на фабриката за -каучу
кови изделия „Руди ЖиЙе“ от 
Готвалдово и представител на 
най-голямата чехека фабрика за 
производство на съоръжения’ за 
каучукова промишленост. Посе- 
шението е продължение на пре
ди време започнатите разговори 
на димитровградската каучукова 
промишленост с чехекнте произ
водители, за сътрудничество в 
реконструирането и модернизира
нето на димитровградската фаб
рика и за размина на произведе
нията от гума межХу двете кау
чуково-промишлени предприятия.

Този път е решеио през май 
във димитровградската фабрика 
да пристигне една група специа
листи, която да даде конкретни 
предложения за реализиране на 
сегашните и предишните разго
вори.

Гостите обиколиха и разгледа
ха всички цехове на димитров
градското. -п р едп р ият.чс.

Небрежни ветеринарни
чак »де. Щях Ща закарам вола 

БбсилепраД, но той едвам кретА- 
ше и беше немислимо да го измъ-

Щреди известно време, 
бях на лечение в босклеградския 
здравен дом, дойде жена 
Горна Лисни а и ми съобщи че е 
болет един от воловете ки. Казах 
на жената веднага да повика ве
теринарния. за да «е умре (Доби
чето. Но във ветеринарната стан 
ция само обещали, че ще цратят 
човек да види, какво трябва на жи 
вотното и с това сР свършило.
Жена ми отново дойде при мене и 
аз бях принуден да изляза от бол
ницата, за да отида в станцията и 
да пи помоля да отидат и прегле
дат добичето. Но пак се свърши 
•работата с празно обещание. Тога 
ва отидох в село. повиках съседи 
те и «купом успяхме да доведем 
болното животно до центъра на се 
лото. Тук чаках ветеринарния це
ли ОСЕМ ДНИ. а през това вре
ме дадох за телефонни разговори 
1,800 динара и пад никой де дой-

ГЛ- г/ж т/л г/ж *г/л:у/4. у/4 г/л */* ух# +/л. г/л. т/л. -*/а ш/л -г/я

докато

ми от
чвам

Имах щастие. Волът оздравя и 
без тяхна помощ « не претърпях 
надвисналата загуба, която мъч
но >се поправя в селако семейство, 
когато умре впрегатно добиче.

Само това никак не оправдава 
във ветеринарнатаслужещите 

станция, конто изглежда, не дека 
ха да дойдат. Нали те са длъжни 
да обръщат голямо внимание на 
здравето на животните в кому
ната.

Георги Б. Томов,
земеделец Горна Либина

Старите помещения ва Братство Бележка на редакцията: 
Интересно е какво биха отгово

рили ръководните лица от вете
ринарната станция?

юша всъщност е никнала нова фа 
брика. Направени бяха много про 
мИГи-ЦГ условията за производ
ство, като с това се откриха пъти 
ща за по-нататъшно модернизира
не и производствена специализа
ция. Но въпреки ТрЗи усъвършен.
•ствуваиия на условията на произ 
водството хората ои останаха съ
щите, а тъкмо в това лежи не
щастието за фабриката. Нова фа- «репи фабриката, 
брака, а у хората застарели ‘раз
бирания, навици и отношение към 
производството и взаимни отно
шения, които никак не съответ. 
ствуват на отношенията между 
промишлени социалистически ра
ботници.

Увеличаване на производствена 
та мощност на фабриката не дове 
дР до увеличение кито на работ
ната ръка, нито ни общия доход 
от продукцията. Тази година об
щият доход се планира да възле
зе на около половин милиард ди
нара, а производствената мощност 
на фабриката позволява да се о. 
същества общ доход за близо два 
милиарда динара. Сега там са за
ети към 60 'работници, а би могло 
да работят около 150.

от правилното разрешаване на гор 
ннте условия зависи дали ще бъ
дат Установени добри човешкиот 
ношения в предприятието„ 
са залог за успешна работа, самоу 
Правнтелна десцнплина и под. Ма 
кар че са преодолени обективните 
кризи, които преживя фабриката, 
остават още праблеми, които тряб 
ва да се ликвидират, за да се у-

М. Б.
които

Отменено наказанието 

на Мирко Златанович[Неотдавнашното събрание На 
първнчиатд организация на СК 
показа, че в отношенията между 
хората има схващания и навици, 
които никак не ползва-г на пред
приятието. Еди и работник, член 
на ОК дори е казал, „нездравите 
отношения в предприятието произ 
лнзат на първо място от нездрави 
те отношения в самата партийна 
организация". Разискванията и по 
твърдяха тази негова констата
ция.

С оглед на Тезисите на събрани 
сто бе изтъкнато, Че и членовете 
на партийната организация ба се 
занимавали с одумване, критикар 
егво, интриги, групиране, а не с и. 
дейно-политическите Проблеми, ко 
ито се налагат от съвремието нн. 
Вместо да насърчават колектива 
към единство и преодоляване на 
трудностите, да се борят за по- 
висока производителност на тру
да, .делопитоог, укрепване на са
моуправлението и справедливо 
разпределение на труда, за съгла 
«улане на отношенията между про 
•нзводственициТе и управленчес- 
ките служби, някои члр.нове- на 
СК, без оглед на интересите на 
предприятието нападат .директора 
и някои хора в предприятието и 
пречат за нормална работа и про 
дукция. Организацията обаче Не е 
намерила сили да се справи « о- 
ния, които вредят на отношенията 
между хората и парализират все
ки почин за измъкване на пред
приятието от трудностите. Затова 
не е чу1дно, Че има явачплък, сво
еволие, че ръководителите на гру-

влч п членовете на общинския ко
митет по време на изборите за 
Републиканско вече, когато той 
агитирал за себе си. Комисията 
:не е дошла до никакви конкрет
ни данни за такова вмешателство 
в предизборната агитация. Коми
сията също така дошла до за
ключение в разговор с Златано- 
вич, те той признава и схваща 
своите слабости ,н че наказание
то укор ще влияе и на другите 
хора от ръководствата.

Другаря Мирко Златанович за
яви, че н това решение на Кон
тролната комисия ше обжалва, 
защото счита че не отговаря на

комисия при Отолискня комитет, 
след като прегледа документите 
н лично разговаря с някои чле
нове на Общинския комитет и 
Мирко Златановци, отмени нака
занието. Другаря Мирко Злата- 
НОВ1Р1 бе наказан с укор.

Околийската комисия счита, че 
между ръководещите хора на 
Бабушнишка околия е имало не
здрави отношения от дълги го
лини. След IV пленум Общин
ския комитет на своите заседания 
от 8 и 13 септември 1967 година 
след разглеждане на тезн меж- 
дусобшн отношения рошил за 
изключване на Мирко Златано
вци- За такова остро наказание 
на Златанович са приписани и пя 
кон отношения между Злпташо-

Качто писа нашият вестник 
Мирко Златанович, народен пред
ставител за Бабутшгшко и Ди
митровградско «а 13 септември 
миналата година бе наказан с 
партийно наказание — изключва
не от СК. В решението на об
щинския комитет на СК сс каз
ваше, че Мирко Златанович се 
наказва с най-строго наказание 
поради лошо отношение към ня
кои членове на Общинския коми
тет и „поради вмешателство в 
работата на самоуправителннте 
органи на стопанските предприя
тия в Бабуши.мца, с което пре
чил на тяхната работа".

След това Мирко Златанович 
обжалва това решение на Об
щинския комитет и Контролната

направените грешки.
О^улш.у.риа бееш Б. НИКОЛОВ

НАСКОРО „ЗОНА 

ЗАМФИРОВА“
ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Точно тъй го наричат — атомен 

център. Там се изработват метал
ните части за „футбола на маса" 
и уредът за изхвърляне на топки
те, който е -значително усъвършен 
струвам. Изглежда, че това е и 
пай-голямата тайна па предприе., 
тнето и може бн за това машинния 
отдел са нарекли „атомен център"

Но тайната е» е Тайна, «яма Да 
ви кажел! в какво се състои тя. В 
машинния отдел се произвеждат 
почти всички метални части за 
това произведение, от което пред
приятието очаква да му донесе пе_ 
чалбл, с които да се освободи от 
налегналите го мес1Годни.

Впрочем работите вървят към 
добро. Досега вече са продадени' 
28 „футбола на маса“ от конто 
четири на гвардейския дом в Бел
град. Капаха ни, че па този фут
бол има интерес п редица военни 
подделення м един вече притежа
вал армейският лом в Ниш. Црна. 
та на един брой е 250.000 динара, 
а появата па произведението на 
неотдавнашния панаир в Белград 
вече е дала ‘резултати — даните- 
оесупаноста към това произведе. 
нчгс па „Циле" е пораснала

„АТОМНИЯТ ЦЕНТЪР“ 

НА „ЦИЛЕ“Димитровградският 
театър „Христо Ботев“ понастоя
щем -готви пиесата от Степни Сре- 
мац — „Зона Замфнрова".

Постановчик ва драмата е ИС- 
ТАТКО СТАНУЛОВ, а главните 
роли изпълняват: КОЛИЦА РАН
ГЕЛ ОВА (леля Дока), ПЕТЪР 
МИТОВ (хаджи Замфир), ЛИЛЯ
НА МИКОВА (Зона Замфирова), 
МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ (Ма- 
нула.ч), ЦВЕТАНКА ВОИИОВИЧ 
(Васка) и пр.

Изпълняващите роли лица въз
лизат вад 30 души, ,което затруд
нява провеждането на репетици
ите, ио самодейците считат, че 
пиеската ще бъде представена до 
средата на юни. Безспорно, под
готвянето й, освен като проверка 
ча театралните възможности на 
повече самодейци, ще бъде пот
върждение на вече възобновява
щата се театрална самодейност.

Ст. Н.

самодеен

«•-* :,Ь

жа че- - "• Ь:йШ.
V,

4Г■7

& (ГШЩ-ШШ*пите не смея-г да контролират ра. 
ботннците и под.

Като констатира тези лоши про
яви, събранието па 
Организация остро Осъди носите
лите на сектантствот.о и изтъкна

п
**

Е»
V?

първичната ^.Д-7 7?

&ПТ1като «еотложни задачи: довеж
дането на специалисти, търсенето 
на възможност за увеличаване на 
оборотните средбтва, макар и от 
фонда лични доходи, заостряме на 
мертаите за установяване на дис
циплината, за ликвидиране на сво

3

Работник от машипння отдел М. В.
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ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА Г

районните прегледи ТРЕВОЖАТ
{Димитровградска 

Цхроникапобеди сборен отбор нп Висок с 
2:0. По футбол Долни Висок по
беди Гориш Висок съшо с 2:0.

МИНАЛАТА НЕДЕЛЯ СЕ ПРОВЕДОХА ОЩЕ 4 РАЙОННИ 
ПРЕГЛЕДА ЗА ИЗВОР НА ФЕСТИВАЛНИ ТОЧКИ. ПОДГО
ТОВКИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА ОБАЧЕ 
ПОКАЗВАТ, ЧЕ СА ПОД МИНАЛОГОДИШНОТО РАВНИ
ЩЕ. ЕТО ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ-

м. о

• Райошкнп преглед в Долна Нев. 
ля излъчи най-Яобритр за фести- 
рала и Димитровград. Между 'ДРУ 
гнте ще се представят — дует Пе 
права—'Тодорова е песента „Рож- 
деидеиска месен", акордеони-стъ-г 
Миладин Георгиев те лашьлни 
две хора, а Златка Рангелови и 
Янка Ненова — „Цонке ле, чуш-

Райопн.нят преглед в Желюшв, 
който се състоя -на 14 май т.г. 
главно измина йод знака на 
'спортни състезания и то: по ръч
на топка, малък футбол и- волей
бол. Състезаващите се села Жс- 
лющп, Бачево, Градини, Лукава- 
ца, Сливница, Гдии дол и Пис
кащия не бяха се сериозно под
готвили, така че районният пре
глед бе обедней откъм съдържа
ние и качествено слабо изпълнен.

В -п-редобедннте часове сс про
ведоха спортни състезания по 
■ръчна топка, стрелчество, малък 
футбол п волейбол. Състезаваха 
се главно отборите та Желюшп, 
Гони дол, Лукашща, Сливница, 
докато другите села имаха едни 
отбор или наблюдаваха. В много 
дисциплини Желюшп бе победи
телят — ръчна топка, волейбол, 
малък футбол. Сериозна съпро
тива им оказаха само отборите 
■по ръчна топка От Гони дол и 
Лукавица и смесенният отбор но 
волейбол на Бачево и Градини.

Атлетическите състезания не се

•на журито Никола Денков накра 
т.ко ни запозна със съдържание
то на програмата. Той изтъкна:

• — Програмата в Каменица е 
по-слаба от лапи. Участиуиат пре 
димно ученици докато младежта 
е слабо застъпена. Липсва масо
вост и разнообразие. Между по-

КУСА ВРАНА ГОТОВА ДА СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА

Кусоваранци са изразили готовност да Доведат ток а селото 
си. Очаква се до края на годината 120-те дома в Куса врана да 
въведат електричество, тъй като вече са се съгласили да заплатят 
за разходите по довеждането на ток по 120.000 стари динара

От неотдавна геометрите на общинската скупщина в Димит
ровград правят трасето на бъдещия трйкилометров електропровод, 
който трябва да тръгне от село Нашушковица. След като бъдат 
завършени тези работи ще се изготвят проектосметни документации, 

които ще се уточни сумата, която всяко домакин-въз основа -на 
ство ще трябва да заплати за разходите.

Носител ла този почин е Местилата организация иа ССРН
' М. Б.н селото.

ограбен Магазинът на „ангропромет-

Миналата седмица е брм ограбен магазинът на „Ангропро
мет“ в Димитровград. Неизвестни лица през нощта са изкъртили 
решетките на прозореца и са задигнали, според изказване на пер
сонала, 800.000 стари динара, към 36 часовници, по-голя.мо коли
чества ножчета за бръснене, чанти и други стоки. Ин-вентариза-

ще покаже каква е стойността на за-
М. В

цията, която сега се прави 
дигнатите стоки.

проведоха понеже нямаше къде 
нужните спортни КЪМ ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ ПРОХОДИМОт.е. липсваха 

обекти.
Културно-забав-ната 

районния преглед се състоя в за
лата на Културния дом. Тук глав
но'бяха изпълнени народим пе
сни, които между другото твър
де малко имат допир с нашия, 
шопски народен мелос, и чието 
■изпълнение бе сравнително сла
бо. Липсата на музикални съста
ви от народни инструмент,», кон
то да съпровождат изпълненията 
показаха до коя степен културна
та част в прегледа е пренебрег
ната.

Общо

част на
„Г-радпя“ от Димитровград вече ппнлъошва една част - от 

строителните работи на пътя от Суково до Трънско Одоровци. 
Пътят вече е употребим за возила. Предприятието сега строи 
подпорните стени при село Власи, с които трябва да се спре свли
чането на земята.

Жслюшкият отбор по ръчна топка

ПОПРАВКА НА УЛИЦА „ПЕТЪР ТАСЕВ“добрите номера се числят: пес- ко червена“. . . Теяка Йосн1фова 
ните „Айде. айде да бегаме“.. в те изпълни песента „Марко ноещ

това, Светлана Герова-Гордана Танцовият състав при основното 
Заркова, дует с песента „Я сам училище в Долна-Невеля. с ръково 
момче са села ..Хубаво се дител Денко Младенов, ще изгъл.
представи Иван Геров, който из- Г “ ко^песни" Х°Ра' 3 Л°РЪТ 
пълни няколко хора на тръба, 
кавал и окарнна, а единствена
та девойка-изпълнителка беше 
Ценка Делчева от Камен,ица, ко
ято изпълни песента „В селото 
съм майко -най-красива“..

Проведе се състезание по во
лейбол. Младежта от Сенокос

Започна поправката на улицата „Петър Тасев- в Димитров
град. Предвижда се асфалтирането на улицата да се завърши до 
10 юни т.г. За поправката на улицата ще се изразходват към 7 
милиона динара, които са осигурили предприятието „Димитровград“ 
(5 мил. динара) и общинската скупщина.

Улицата се строи от „Градня“.

районният преглед в 
.Желюща не оправда очакванията 
и зарад лошата организация и с 
бедната сн програма.

М. Б.
УСт. И. М.

Камен и иа: На прегледа в Смиловци

ПО-СЛАБО ОТ ЛАНИ МАЛКО ИЗВОРНИ МЕЛОДИИI

И резултатите от районния пре 
състоял се па 14 май вглед

Каменица не са особени. Член

Общо впечатление е, че райо
нният преглед, който се състоя 
па 14 май в Смиловци, тази го
дина е по слаб ат миналата го
дина. На първо място — л.ипсва

Освен

>>'•*' ''Г-■ - т тт
Щ I„ ■ •. - .

А- I ?
& { .4-,-

V; нзворност в програмата, 
това програмата съчиняват 
предимно ученици, докато мла-й Босилеградска

хроника
дежта е недостатъчно застъпена. 
Изключение в това

младежта от село Мъз-
2У- отношен и е

прави
гош, която постигна завидни ус*N ш: пех,и на спортното поле.

е стереотипна и 
така да кажем старомодна, 
са внесени никакви новини, конто 
да развълнуват. Както и преди- 
участвуват хор, рецитации, народ 
ат песни и.хора. Липсва разнооб

Програматаи Нешй

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА

Деня на победата над фашизма, 9 май, беше отбелязан с 
гернп огньове по височините около града. Тая акция проведоха 
младежките активи съвместно с младежите-гранггчари от ЮНА.

На 9 май в Босилеград се състоя футболна среща между от
борите на граничарите и градската младеж, която завърши с ре
зултат 4:3 в полза на отбора на армейците.

разпе и нздържаност на точ^чте, 
изпълнения.ла- така, че от много 

конто слушахме и гледахме, едва 
ли десетина ще бъдат взети за 
финалните тържества на празн.и- 
ка на младостта в Димитровград 
на 25 н 26 май.

От хоровите изпълнения на хо-, 
ра при основното училище в 
Смиловци журито изтъква като 
по-добри
„Слънце майско“, а от рецита
циите — Титова реч в -изпълне
ние на Графинна

Физкултурно упражнение ца прегледа в Смиловци

Смиловци „Крепни щастлива“ е 
също една от пз-добрпте реци
тации.

От народните пести по-добре 
бяха ' изпълнени 
ДонкР престилка“, коягб изпъл- 
■йпха - Ат1,чца Игова п Лиляна И- 
ванова от Висзчко Одоровци, И-

ванка Спасенова 
изпълни с успех песента 
старом бунару“ и ако има мал
ко по-добър съпровод — тя си
гурно ще пее и на фестивала з 
Димитровград. Обърнаха внима
ние и двете близначета Славния 
н Славка Савови от Смиловци с 
изпълнение на песента „Аз съм 
момче от село“, но дали тази пе
сен ще бъде взета предцид не е 
сигурно, тъй кцто с нея конку
рират всички райони. Суса Ко
лева от Смиловци изпълни пе
сента „Защо си ме майко роди
ла“, Ма-рика Тончева „Сиви со
кол“ и др. а Цветан Ташков из
пълни две хора «а кавал.

Танцовият състав при основно
то училище в Смиловци изпълни 
„Пайдушкото“ ,и „Моравац“.

В спортната част на програма
та «ай-добри успехи постигнаха 
младежите от село Мъзгош. Тесс 
класираха на първо място по 
полейбол и ръчна топка. М. А.

от Смиловци 
„Наг

ВЕСНА КОБИЛА Е ПРОХОДИМА
„С Маршал Тито“, „ЗатчалаСлед повече от пет месеци застой, поради големите снежни 

-преспи, автомобилното шосе през Бесна кобила е пак проходимо. 
-Първите камиони ,и автобуси минаха планината на 9 май. Застоят 
щеше още да продължи, ако работниците от Транспортното пред
приятие сами не разчистиха пътя с акция проведена на 8 май. С 

възстановени автобусите линии на „Бесна кобила“ от Боси-

Иванова от

Доверие в спестовните влоговетова са 
леград за Враня и Скопие.

Според финансовите Документи 
на коопйрация „Сточар“ в Димит 
ровпрад -на 31 март т. г. .спестява, 
нийта на частните производители 
при -кооперацията са възлизали на 
повече 66 милиона стари динара. 
Ви1Сочацц| ,са имали иа спестовни 
книжки близо 46,5 милиона дина
ра, пога-новчани над 8,5 ,милиона, 
емнловчани към 7 и Димитровград 
чани с охолните села малко -пове
че от 700 хиляди дина-ра.

Спестовните влогове при коопе
рацията п-роизлизат главно от п,ро 
дадрни агнрта през тог.ч сезон и 
частично от продажба?? на чругч 
селскостопански продукти. Проид

водителите обаче още не -са внес. 
ли всичките получени пари и се 
очаква спестовните влогове да на 
раснат Сега, кога-ю вече са наба
вени нужните за Пролетната сеит_ 
бе семена и торове.

До-ва, че във Висок има най-мНо 
го спестовни глогове се обяснява 
с отдалечеността на района’от'по 
трезителн-ите центрове, за-рад кое 
то спесТинте пари веднага се -виас 
ят на книжки при кооперацията, 
-вм-есто да Се пазят у дома. Естес
твено ползата е двойна — коопе- 
раин-ята е кредитно го.-енлна, а хо 
г " 1 сн получват съответна лихва 
з?. г тожените пари.

ИЗКУПВАНЕ НА АГНЕТА В ДОЛНО ТЛЪМИНО

Докато Босилеградеката земеделската кооперация до края 
беше изкупила над 2.200, а Горнолисииската над 4.500 

Долнотлъминската кооперация започна да изкупва агнета
изнесла 1.000 агнета, а в

..на ап-рил
апнета,
след 1 май. Само за една седмица тя е 
скоро време ще -изкупи още 3 хиляди броя. 

През март и април плащаха по 800 и 600 Стариагнетата се 
тегло, сега цената нм е спаднала на 

. С. Ст.
динара -килограм живо 
500—550 стари динара.

М. Б.
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Представителите и пътят. Не, 
и това е измама.

В нашата стаичка — не знам да 
ли хотелска или някоя друга — 
пет легла, едно шише с вода и 
цъфнала кайсия под прозореца.

— Право там опи певицата. Не 
зная дали това е истина или ня
кой се е пошегувал. Нощта бе 
прохладна и горе по склоновете 
търсех спомените за 
Затцого боите избледняват, а ру
сото момиче като че още гтр,нттка 
по Бесна кобила, толкова здраво, 
силно и жизнерадостно като иде
ите, които сега слушам и запис
вам, © журналисНичкия си бе
лежник.
Преподавателят но музика и сън 
ругата му, която всяка сутрин пре 
хвърля баира, за да държи ча
сове на малчуганите в Белут, ни 
вика на кафе. Кафето е само из 
раз на гостоприемство, а тук всм 
ч.ки хора са гостоприемни. Всич
ки са готови да ти дадат при
ют, да те магостят. Отивам с не 
го на Кафе. Записал съм «ай-до- 
брия рецепт на света, по-точно 
пих най доброто кафе; по пътя 
си мислех, и то не със злоба, как 
старият учител е измислил ре
цепт за кафе. а не за жилище, 
но живее, така да се ка
же, в бдрачка. Но ето, чув
ствувам се задължен да вн 
разкажа за рецепта. В студена 
вода се слага съвсем малко сол. 
Косато водата 'се стопли, слага 
се кафе и захар. Всичко се раз
бърка и се получава кафе по всн 
чки предписания на чревоугодни 
ците. Ето, за 'пръв път тук уз
нах, че и кафето било откритие 
(на чревоугодниците.

Бих могъл много да ви раз
казвам за градчето край Драго
вищица. Но в душата си не съм 
съгласен с онова в началото — 
за тежкия живот, защото и та
къв животът може да бъде ху
бав. А в това вярват боснлеграа 
чани и добре е че вярват, защо
то миньорите не само са възсед 
нали Бесна кобила, но вече се 
поздравяват с „благополучно“.

Да бъда нскрен — в автобуса 
до Округлица не ме напускаше 
мисълта за тези миньори и тях
ното „благополучно“.

Две девойки махаха с ръце ог 
един прозорец в Божица. Авто
бусът обаче така подрипна, че ме 
видях на кого махат. Може би 
на пътниците, може би на пътя, 
■който съвсем би изменил този 
край.

V/

Световият 

ключ за данъ
чната брава

младостта.
Щом :в общинската скупщина 

в Димитровград поспрат да да
ват позволителни за отваряне на 
частни кръчми, заинтересованите 
страни се нахвърлят върху общи
ната. А когато получат позволн- 

доволно потриват ръце, 
„ще

И на това подчн-

• ГГ . ■
г телно, 

като че 
падне пара“.

У искат да кажат:
. >1

нят всичко.
Повод за тази бележка е слу- 

Свето Милосавлевич и
г
К*\ чаят на

неговото заведение „Интернацио
нал код ,руже“, а всяка роза ос
вен хубавия цвят има и скр.игн
тръни.

Минал а годишният предварите
лни ъ к на Свето е възлизал 

779.367 стари динара. След 
прегледали книгите, данъ- 

бил определен на 441.525 ди- 
Така изчислили данъчните

лен
на
като 
кът 
нара.
оргамн. Но Свето този данък пла
тил едвам тази година н то след 
като данъчните МУ запечатали 
виното и ракията и му връщали 
от тази Стока според плащането 
на данъка. Сега при данъчните 
стоят още 680 литри ракия . . .

Но Свето и след това не про
менил отношението си към обще
ствените задължения. Тази годи
на предварителното облагане въз
лиза на 1,2 милиона динара, т.е. 
300.000 за първото тримесечие. 
Той обаче досега не е внесъл ни- 
то динар. Него не го интересува, 
че и на общината са нужни пари 
за бюджета с който ои обезпе
чава нормална работа. Като по 
правило забравят да си платят 
данъка ло-заможните данъкоплат
ци, а общината никой и не п,ита. 
че касата й е празна, или че не 
е събрала данъка от хората.

Свето й нему подобия не ги е 
грижа. Те се държат като пос
ледни сиромаси. Но за това 
сят вината и данъчните, които 
леко гледат на тези, които не 
си издължават сметките с обще
ството. Иначе как да се обясни 
това, че Светилата ракия е била 
на търг едвам на 11 май, а той 
не си е платил данъка за пър-

Боснлеград — старинни фасади

>сКаш. реивртаж

ГРАДЧЕТО ДО БИСТРАТА РЕКА
Никога не съм помислял, че 

пак ще видя това градче на брега 
на бързата река, която разказва 
-за трудния живот от Власина все 

. долу до устието. Докато асфал
тът съска под новите гуми, ми
слите ми прелитат към доживяно 
то преди гол,мнн. Тогава пътувах 
към „немирната“ граница. Беше 
нощ и в полутъмното градче ше 
пнеше прекрасни думи една сту
дентка, струва ми се попова дъ
щеря, а може- бм и на друг. И 
макар че краските се губят, ру
сото момиче като че ли още пр.ч 
пка по Весна кобила, здраво, сил 
но у жизнерадостно, като идеите, 
конто сега слушам и записвам в 
журналистическия си бележник.

Такъв Босилеград не очаквах.
Времето ката че лн е спряло, 

и тук цъфти, и пролетта е изка
рала на улицата хубаво облечен 
свят, а мене ми е криво, че ни го 
една бръснарница не е отворена
и че хората в градчето изведнъж творите носят щастие, те са ко
са позатваряли всички тези ме- пачи на злато, а боенлеградчани 
ста, където човек може да се ще имат сво.ч миньори и тогава' 
нагхрнказва, да се разпита и о- ^ 
сведоми. Нали бръснарите са зна . 
тни хора? Нали човек ог друго ! 
място не бива да отиде необръс ! Нашенци за себе си и родния край 
нат при председателя. В подсъз I 
■нанието си се боех от срещата ;
-със спомените А не биваше да ■
се боя, защото времето е напра- ■ 
вило своето. Човешката душа не ■ 
е като частнияткръчмар на ъгъла, ■ 
който затваря заведението с пъп ■ 
вкя мрак, а казват бил и дирек- ■ 
тор, ,н ръководител, и какво ли 
не друго, но започнал като кръч ■ 
мар и така ще свърши.

Разхождах се из улицата гго ;
-единствения тротоар в градчето
край бързата река, която долу =
при моста постоянно бълбука. А 
после чух и за-що реката е тол
кова немирна.

Тук живее най-добрата пъс
търва на света. А пъстървата по 
живее в тиха вода. Не, тя може 
да живее, но тогава не е никак

асфалтното платно ще стигне до 
лу до градчето, а печалбарите, 
пръснати по целия свят ще дой 
дат да посетят своите 
мобилп.

Ето н мене ме е обхванал ме- 
стническият оптимизъм, а не тря
бваше. В 'ресторанта, сравнител
но хубав и модерен, гледам пен 
снонери, може би не всички са 
такива, как 
карти, и още някакви игри, кои
то аз не зная. Аз пих евтин кон
як и се чудех на услужливия 
млад келнер, че толкова евтино 
дава питиетата, а той ми отв
ръща: „кой тук ще плати пове
че? Тук никой не идва.“ А кога
то-някой се весне, тогава се раз
строи целият ред на спането в 
хотела и. не са изключели изне
нади

Агнешкото е 6 динара кило
грам. Но това кара към съпоста
вяния, а аз искам да разкажа 
истината за градчето край Дра
говищица.

повече и да не вулгаризирам ис
тината за тази проклета връзка 
на градчето от бързата река с 
останалия свят.

Когато в моята улица слушам 
как хората негодуват заради ед
на дупка на асфалта, тогава... 
Но да не говорим вече за пътя. 
Въодушеви ме оптимизмът на бо 
силеградчанн. Те гледат горе, в 
планината, където се развихря 
битка за път, за туристи, за жк 
вот.Председателят се сърди на 
съгражданке, защото му праве
ли забележка, че „продал“ пла
нината, Голямо чудо, като че пла 
нината надстина може да се про 
даде. Знаят боенлеградчани, че 
това не може, но имаше преднз 
барни разговори, а тогава, боже 
мой, маже всичко да се напрнказ 
ва при тази наша демокрацийка. 
Пр.чказва се, че миньорите почти 
възседнали Бесна кобила. Страш 
но е името на планината, но ми

с авго-

нграят домино и

но

вото тримесечие т.г.
В техни ръце е и данъчната 

брава, за която Свето е намерил 
ключ — да не плаща данъка ои, 
докато данъчните не си спомнят 
и не направят загаси. М. БакичСлободан Симич

шацАиИна'1М1мти (■I ■
■

бив от 36 мц. Тези 'резултати го_ 5 
ворят. че производството на пше- 5 
ннца в Димитровградско по ни- 3 
кой начин не трябва да се прене- ! 
брега а.

тТ В това може да се уверим, ако ; 
7- направим едно сравнение с общи. ■ 

- ката Блаце. която има почти ед- • 
какви условия както и Димитров ■ 
градско. В Блаце добивът е ста- ; 
билизи.ран на 25 дгц по ха.

Ь Подобно р положението и по * 
| производството на царевица, да. 3 

. 8 же и по-лошо. ПрРз миналата го 3
В общи черти нашата камара е \ <й‘,- . -.-'•ч ' . лина кооперацията е имала в коо. ,

3 Димитровград работи като специ- постигнала задоволителни резул. перация сам0 - ха за нроизводст- ,
3 лаиатсътрудник за иолевъдство та ти макар, че още трябва ,да се 4 V?'- . - в0 ,,а ца-рев.ща. Преди 7—о годи. ■
3 при Стопанската камара „ Ниш направи, за да бъдем напълно -, - , Щ ШяЯНЕН ,|П димитровградските кооперации »

Преди идавнето на тази длъжност доволни . . . Ж $ ЩЯШ "Мали до 300 хектара е коопе.
{ е работил като агроном в земеДсл Отговаряйки па втория въпрос ■■ ' 'Щ^Ш| Рация за производство -на цареви. ,
3 ската кооперация „Нишава“ в Ди. другаря Маноилов изтъкна, че на .' - ' ца- .
3 митровг.рад от 1958 до 1961 го- територията ,ца бившата Нишка / -е-ДЙ — Може ли да посочите причи 3
3 дина Предвид на това. че е ра. околия най-добри полевъдни ра_ йу . (ОЛ ците за намаление на произвоДст- 3

— Защо не викате туристи? 3 ботил в Димитровградско и сега йони са Алекскиад. Житораджа. к вото ,,а пшеница? "
Знаете ли какво все може да се 3 има службени контакти Със1 озо- Мерошииа. Волевац. а след това ^ -»* \ _ тгп,,„ от _п . ' „ е 3
направи с пъстървата? И така ■ ите колеги „ Димитроград обър- се спря върху земеделското иро. 2- . \,1, 4 * - - А кри шиите_е ,
ноставяах м.чого въпроси. ■ нахме се към непо да пи отговори изводстпо в Димитровградско. Кц епециалпет започва отначало. ■

А събеседникът ми, също жур 3 на следните въпроси; -— Макар че служебно иР съм Агрономът Маноилов Като че ли свегьт затточва от не- ;
налист, ме подсеща за изхабения 3 — Какви задачи има Стопанска задължен, развитието па димтт. говото вдванр.. Макар, че е земе-
^.,.В/1ас-ииа ло Босилеград път. 3 та камара? ровпрадското сал.ско стопанство „асъвчват Обаче деленото производство, .както и ;Четиридесет кнлометара се мина- Ц — Кои са най-добрите полевъд. ,следя с голям интерес, защото'С1ъм тат"- ноито пасършац чгоаш р ■
ват за същото време, колкого 3 ни райони п Нишка околия? лимитровградчаппн. Димитров, през .последните години праизвоД- Прн всяко проиУводство опитът г»
350 на друго място. Да, точно, ; — В какво е'положение земедер градско като планински район е <Г.'"° 0 1'ал1а'''!'ва- тр® «Г „П рае .важаи роля, ие може да се ;
казвам, ,но все пак не ми е ясно 3 ското производство в Димитров. вече приело животновъдството за „ п пппгпяп кятя пбнш.гя отхвърли иещо. което се проучва."

40 «плометра никак не 3 граДС(ко „ сравнение с .подобни главен отрасъл .и „ това направле 400 ха площ под пшеница няколко години и поктже .като пРп ;могат да се асфалтират. Го ме 3 общини на бившата околия? „ие Трябва да се работи, макар има ха под ишеница. .е атботя лп т-ттип 5 77 .. ,1т- ф от това около 700 ха с впсокодобн емлшво и Да се -започне •; нови о- 3е раоота до т,стървата. По дя- „ Другаря Маниолов ни даде след че в последно дреме се ,гопорешР „оптопе Но яко ппоглелим „■ т» ■<
волите с нея. После ми лазаха, ; „„те отговори: за „кризи“ в овцевъдството. Та шс вшим че е " ' •Извес,,° е че “ Д*?м"тров' 5
че заради този проклет път не се 3 _ Стопанската камара се при- кмва и подобни „кризи“ ще съще- градско се е правил опит с висп- 3
силогоалеко'смпп' ЮдестНОТО б0‘ ! жи да подобрение ка нашето сто. ствуват и го-иататък, докато ие йд (964 година са били засети 18Гха кодобивната пшеница абоданца. |)ко Тързвах , з пътя ТпТи сме' ’ панство. ■ Аз’ като сътрудажк за реши въпроса с Т Фсз 1965 годиш - 174° през 1966 Постигнаха Сс .добри резултати. 3
циатищ обаче «нки ' „ Т • полевъдст во например, ъоовди- "а качесТвсна и евтина храна. г^дИ]|а сам0 39 ха,

,ем;'Гт 5 .ГГЯЖС^ ,с в Стара планина, ■ ИНте организации и преработва, вото ,в Димитровградско нР тряб. -1 с д щ
но ттч С<- ° кози ,|ЪтОКМ ималл, ■ теЯ1[ите црховр. С една дума цел. ва .да останат подценени някои намалява, а това има огромно
сирече всмчкнГЗВеЖД.аЛ°гХУ “° ■ та ма «амарата е да внедрява във други отрасли Добри добиви да. влияние в производството па пше
бре стояли ноГЛГ,..ГЛ” 5 ПсИЧКМ области на патето сто- ва пргаизводстпото на слънчоглед |1ИЦа в Димнтровгрддско е стаби
учили И" къ ди’ Л‘-,1Л * панство най-^ъвремепните пости- макар че в това направление

Може б.ч този специалист мое Е жеК1ия "а науката и Да ,ги прилага са рошени отношенията
послъгал; отде ла знам набере- • 1,3 нгшите ко|1коеТ11" условия, кои Праиоводнтслнте и коперацнята.
вият а му. Аз съм солидарен с бо - т° ОТг0,|!аРяг на качеството на Зем
силеградчанн. Пътяг е жизчена ар 
терия. Без ного може 
стои на място, а това 
живуркане. Но да

ш: ми..-. ^
. V- -

НАМАЛЯВА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПШЕНИЦА 

В ДИМИТРОВТРАДСНО

• ■Л1аноци/1 Л1аи&ил&&: у*
..:%ш .

■цт-
■ну. V

^4
А Л;я

я-'Л I;;. ф; •■
■;

“

Ма поил Маноилов. агроном1 от

а

ва.
а

2я и

2
П

:

я

за конто го-ворнх напред. След то ■
Оба 3

че не мога да не кажа. чР пронз- 3 
вот.стгаото ма 1малинн е южните 3 
краища наобЩ|Ц1ната има голямо бъ 3 
чеще. Нашите хора с удоволствие 5 

лизиран 'Добив от 21 мц от ха. пр1,смат ||(>110то в земеделското! 
Най_>гоЛрМИ добиви бяха постигна [1рО|1„.П0ДсТВ0 „ затова могат да ;

не
между

ти гюез гпо.1.!водствен1ите години 
Вих се спрял малко върху про. ... 1чед г;п н 1960/61 Пое 1 климатическите услоиия и извоДсТвото на пшеница. Извест. 1958/09. 1909/61) и 1960/6 . р

по ни е. че са постигнати резул- тези години бе стабилизиран До-

■се ечакпат резултати.
3 ята,

я

Богдан Николов ■да ■ други илиянии.се я
ястоене е 

не приказвам
я

|\ □
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БОСИЛЕГРАД Срещи с хората

Гимназията ще приеме 

към 120 ученици ЗА ПЕТРУН 

ДАЛЕЧЕ
\

Изхождайки от материално-фи
нансовите и кадрови възможно
сти, гимназията „Иван Караива
нов“ в Босилеград що приеме ог 
100 до 120 дови ученика в първи 
клод през учебната 1967/68 по
липа. ,

Такова •рошения е взел Съве
тът . на трудовата общност па 
гпййаанята въз основа на фак- 
,та|' че.'за пр.иемане на по-гзлямо 
.Ч|Кло ученици, относно паралел
ки', няма обезпечени финансови 
средства, пито съответни ц под
ходящи учебни помещения. Кад- клас на петте осмогодншин учн- 
ровия въпрос е добре решен и ог - лнчца в Боснлеградско има към 
тая страна няма особени спъцкцр 240 ученика. Това говори, че в 
за приемане на Повече ученици. 'Гимназията ще има места за по-

Гимназията наскоро ще разпи
ше конкурс в който ще бъдат из

ние н образование па преподава
телите. От топа може да се за
ключи, че писмените работи по ■ 
двата предмета ще бъдат рабо
тени едновремено във всички гим
назии п учителски школи в СР
.Сърбия; • . , .

Най-вероятпо 
те изпити. в 
гимназията ще се започне през 
втората половина ща юнн, т.е. след 
приключването със абитуриент
ските изпити.

Тази учебна година в осми

По лицето му се четеше безкрай^ 
па радост, че с някой е сгоделил 
мъката ой.

—■ Оттам. Ей зад планините ,,. 
от Горна Ръжена, ако си чул... 
Не е далече, час. час и полови, 
па. . А какво мъка. казваш? 
Да знаеш, че е мъка. Седем гоДИ- 
нм вече се боря за правото си ., . 
Ходих и в Маршалата. И те хора
та писаха, ио не помогна. Идва 
до глухи уши и слеги очи. Аз съ,м 
болен, по изумял, неспособен и 
занемогъл. а тр м на божя-к 
правят, и на подбив ме вземат... 
Дадат ми акт. че искът ми бил не 
основателен. Аз го обжалвам и 
тяхното падне ... и пак отнача, 
ло. . . И то не година, не дее... 
За какво право с»е боря? — 
таш. Дълга е моята приказка.,. 
През окупацията ме мобилизира
ха в българската .фашистка поис
ка. В София разбрах какво зна
чи това и избягах. Пеш се върнах 
в моя край. Тук узнах за парти
заните — говореше се, че в Босна 
голям бой се водил и аз отидох 
и се приключих към народната 
войска. Големи сражения ставаха 
там, край Дрина. В планина Ро- 
мания Мр удари мина, улучиха нс 
четниците, кой ли, не знам 
сле другарите ме занесли в 
вия, п болница и там дочаках вой
ната. Никой не вярвашешр, че Ще 
ос*гаЛ1а жив... И ето, днес съм 
и „м.ръднал" отгоре,защотосъм Ис 
кал борчрека инвалида, 
право, което съм си спечелил 
борбата за сегашната свобода ..

Обедното майско слънце итрипн- 
ча и гони всичко на сянка.

От прашния и нажежен път е 
морна стъпка се отби в местната 
канцелария малко ^обикновен чо 
век. В ръката сн дърокеше сТволе 
ста тояга, вероятно намерена нз 
пътя.. Ръката и пръстите, н кра
кът от същата сбрана трепереха 
пол.уюхвапати.- Лицето му бе на
шарено от пот и дълбоки бе- 
лсзш Те бяха изкривили окото и 
челюстта му, която постоянно, ед
вам забележимо се въртеше ляно, 
-дясно, като че е изколила някак
ва ос в нея. Дрехите — почти пар
цал ...

—Здравей, съветнико. — поз
драви той завеждащия канцелари 
ята, като широко се усмихна.

— Здравей Петре, — отвърна 
завеждащият на вероятно- ста. 
рия познат. — Какво те пони ма. 
сам сега?

— Не доброто, съветнико мой. 
не ... С трепереща ръка той из- 
мъкна поскъсано парче стар вест
ник. разгъна го и му подаде един 
лист. изписан с пишеща машина.

„Съветникът" зачете ;и завъртя 
с глава, давайки вид. че и той не 
е съгласен с написаното от об-

— Много ти благодаря, съвет 
лико мой. Аз на-к ще го обжал
вам. Нали само това мк остава.

С трепереща ръка той Огъна на 
писания лист, уви го в изхабеното- 
парче вестник и излезе иа праш
ния ПЪт.

•С контузена стъпка, осланяйки 
се на тоягата, Петрун Петруноз 
от Горна Ръжана отново пое да- 
иска своето право...

•След повече от месец го срещ
нах в „Кин Стаи“. Беше Денят на 
въстанието. На ревРра на износе
ното, но чисто сако бе прикрепил 
няколко военни отличия. На лице- - 
то му грер.ше усмивка. Други ми- 
казаха, че не изпускал да бъде на 
тържества, когато се възкресяват - 
спомените от войната.

— Здравей, боецо как стигна • 
дотук — поздравих го пръв.

— 'Пеш от Горна Ръжана. Не е 
далече — отговори той със своя
та широка усмивка.

— Е, какво етапа о жалбата?-
— попитах без да чакам.

Усмивката му угасне, а лицето
се загуби в дълбоките белези и- 
изкривеното око и челюст.

— Пак е паднало решението, но 
трябва да търся още свидетели-
— каза като за себе си той.

Почувствувах се виновен, че му
развалих празничното настроение- 
и го оставих треперещ и мълча-

е, че с прнемнп- 
босилегралскатн

,•;

ловни ата учешщи завършили ос- 
ново образование на територията 
на босилеградската община. Но 
къ.м това число трябш) да доба
вим н учениците от осмогодиш- 
ните училища в Клисура и Бо- 
жица, конто в голяма част ще 
пекат да се запишат в босиле- 
градската гимназия. Това говори
че гимназията в Босилеград и таза приемния изпит да годииа ме 1ЦС д„ ‘можс да

бъдат изготвени от Републикан- приеме всички кандидати.
окня завод за основно образова- Ст. СТАНКОВ

пи-
тъкнатн условията и начина на 
провеждане 
Както и досега, кандидатите ще 
държат писмен и устен ;изпит по 
сърбохърватски език и математи
ка. Очаква се темата ио сърбо
хърватски език и задачите по ма
тематика

приемен изпит.на

По
Любо.

щннекня служещ.
— Е. мой човек, ашгма какво, 

ще го обжалваме — каза той на
края.

От слъзливите. воднисти 
на посетителя се пусна усмивка, 
едновременно и молба, и пренлин

своето
вочи

Посоча свидетели, тукашни хора, 
‘а компетентните и не ги щит ат, 
ннто вярват на техните пока
зания. А моите другари по борба 
са от Западна Сърбия, но кой 
знае къде са, л имената вече съм 
забравил ... В Любовия пък няма 
болнична архива .. . Никой не нЗ- 
дава диплома за моето страдание, 
а компоетентните може би това ис 
кат. Но, ти приятелю, ела при ме
не дома, ще ти разкажа още, и 
Ще те нагостя с каквото мога . . .

ляв . .. .
Не много отдавна го видях 

пред общината.
— Как С1И Перо? — п,итах го.
— Остави, леша работа. Трябва 

Западна Сърбия да

яне.
— Ти ои ми останал . . . ето. 

затова дойдох при тебе.
А завеждащият канцеларията, 

като избърса запотените си ръце 
от панталона, взе писалката и за
почна да пише жалба от името на 
необикновения клиент.

да отида в 
намеря моите бойни Другар“ за
Изплатели. . .

— А пари за гът, имаш ли?
— Ех, ше . вървя пеш . _. <не 

далеч» — каза той с някаква чуд
на решимост.

о е-
— Откъде те гони мъката по та 

зн горещина? — използвах момен 
та да попитам пришелеца П. ЙелисавчичНаши села — НашушковиЦа

т/л. т/а.т/л:уул.у/а-у/л.у/л.у/л1У/л1т/л^т/л.у/л-т/а.у/л.у/л.г/л.г/Жу/л.х/а.у/х.г/л.у/л.уУл.х ЯДЕЯ38 3:у/ж. у/Я-У/а. У/

I Първата чета от тридесет-души, с войвода Панайот- 
Хитов и знаменосец Васил Левски, минала иезабеляза- 

Дунава при Тутракан на 28 април,
Стара планина и без по-големи сражения се прехвър- 

през сръбската граница блнзу до Княжевац. То- 
събитие било съобщено с шифрирана телеграма от 

началника на Княжевацки окръг Йоцо Наумовнч до 
министъра на външните работи Никола Хриетнч на 4 
август 1867 година: „Са карауле „Иванзве ливаде“ 
доби сад писмо под подписом „войвода П. Хитев“. 
Он у писму каже, да )е дошао из Бугарске на нашу 
границу са 23 момка, и моли, да и\ позовем, да мени 
до!)у, па бе ми онда за све рапортирати. Молим за 
скоро упутство, ]ер чека]у на граници.“ Министърът 
на вътрешните работи отговорил още същия ден: „Ако 
бега]у у Србщу, прямите щ, али без оружща; а ако- 
беду опет одма да се е раба] у, нека рапортира]у од]'е 
на граници шта нмаду. Чува]те се фукаре и преваре- 
турака и бугара у садаше време." Както се вижда, 
министърът се страхувал от провокация, която би мо
гла да предизвика нежелани усложнения с турското- 
правителство. Четата била приета много любезно 
Йоцо Наумовнч, един ранен въстаник настанен в бол
ница, а останалите се разпръснали в разни градове- 
във вътрешността на Сърбия. Панайот Хитов получил 
14 дукати месечна заплата от сръбското правителство 

,и участвувал сетне в някои лолитичекн и въстаннче-

д-р Джордже ИГНЯТОВИЧа стигнала д:>но
8 Белград-политически и културен център на 

българите преди едно столетие
8 лил а

ва3а
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да се направи с турците. „Србщи сад нстом наста]е 
време, да ради. Србщи задатагч мора бити; да око 
-себе сабере све ерпеке зем.ъе, што су под Турском, 
па колико се узможе, и оне што су под Аустр.щом." 
Сърбия не може да се отрече от тази задача. Докато 
тя не се осъществи, сърбекиятнарод щесенамира в по
стоянна неизвестност, която ще става 
новремешно с увеличаването на силите му. Правител
ство, което би останало равнодушно към народните 
тежнения да се образува силна сръбска държава, 

да се радва на симпатиите на сръбския народ. 
Тук Кръст.ич цитира един разговор с Атанасий Ннко- 
лич в дома на известния сръбски политически деец 
Лазар Арсаниевич-Баталака, а именно че „Гарашанину 
(су) долаз.или неки Бугари, ко]и на томе раде, да се 
Бугарска ослободи, и састати у )едну државу са Ср- 
бщом, а да се та држава, ко]0] би и Далмаища и 
Хрватска на] после припала, празове Дугословенска“.

В някои български исторически съчинения погреш
но се твърди, че -княз Михаил, като постигнал оттег
лянето на турците от сръбските к-рвпостн, изгонил 
българските младежи от Втората легия, правителство
то разтурило доброволческите чети и изменило на спо
разумението с Добродетелната дружина. Тук има едно 
явно недоразумение. Преди всичко, горните събития са 
станали след оттеглянето на турците от белградска
та и останалите крепости и те нямат никаква връзка 
с придобиването на крепостите. Напротив, най-оживена 
дейност имаме след това историческо събитие.

По отношение на организирането на въстаническм 
чети, Добродетелната дружина е трябвало да действу
ва в пълно съгласие със сръбското правителство и да 
очаква часа за общо и съвместно въстание. Гарашанин 
смятал, че с малки отделни чети не може да се постигне 
нищо сериозно, освен дето се дава повод и оправдание 
за турското правителство да тероризира българския 
народ и така да се осуетява всяка обмислена акция 
за подготовка на въстание. Освен това, такива дейст
вия водели, по I егово мнение, и до разпиляване на и 
така скромните сили. За бъдещите чети, както и за 
въстаниците в България е трябвало да се доставят 
големи количества оръжие. Гарашанин предложил на 
руското правителство през май 1867 година да подгот
ви склад с оръжие на границата сн с Румъния. Дока- 
то очаквал отговор на искането си, приет,ипнало съоб
щение, че една българска чета, организирана в Румъния, 
нахлула в Бълтария. Гарашанин уведоми Доброде
телната дружина да обадят на войводата на четата 
по никакъв начин да не вдигат въстание преди да по
лучат знак от Сърбия. Вместо това Добродетелната 
дружина попитала Гарашанина към средата на месец 
юли да изпрати ли подкрепления на първата чета. От
говорът бил, че такива акции водят само към напраз
но прахосване на силите преди общото въстание.

2 Новината за постигнатото споразумение между 
княз Михаил и Добродетелната дружина бързо ста
нала известна на общественото мнение. Това е могло да 
стане само чрез някой чужд разузнавателен канал, но н 
от дописките на Каравелов до вестник „Г-олос". Ето 
какво пише той по този въпрос: „Как-го повечето сърби, 
така и българите мислят да съединят в едно цяло 
сърбите и българите; всяко племе ще има свои закони, 
език, литература, училища и др.; върховната власт ще 
бъде обща: тя ще се състои от парламент, избран и 
от двата народа, според населението, а парламентът 
ще бъде възглавяван от княз Михаил, който ще има 
право самичък да назначава най-висшите управители 
на южнославянската държава." Както виждаме, Ка
равелов доста добре в осведомен за постигнатото спо
разумение.

Един пример илоюстрира горното твърдение. Нико
ла Кръстич, известен сръбски общественик, споменава 
в записките си за едно писмо, изпратено от гоопожи- 
ца Макензи, в което тя изказва желанието си книгата, 
нап.исаиа от нея и госпожица Ирби за пътешествието 

по славянските земи на Балканския полуостров, да 
бъде поднесена на Илия Гарашанин, тъй като в ег- 
нографическата 
им труд, автор(ките на практ.ика са осъществили нде- 

югославяиството. Макензи споменава и све
дението, подучено от секретаря на английското посол
ство в Цариград за „царското" посрещане иа княз Ми
хаил; английският дипломат изказал боязън „Срби 
(да) не постану охоли п-рема Бугарима сад, кад су 
у среЬи“, т.е. след получаването на сръбските крепости, 

до тогава под туряха власт. Гарашанин, 
твърде недоверчив, казал на Кръст.ич да 
на госпожица Макензи „што се тиче споразум-

има
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5
8И - все по-голяма ед-2
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: няма
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ски акции.
Втората чета от 35 души с войвода Филип Тогю 

се натъкнала на турски войски при Свищов към края 
на месец май и била разбита. Останалите четници се- 
оттеглили в Стара планина, дето се крила до 20 юли 
Тогава Филип с чет.ирн момчета се присъединил къч 
четата на Хитов и с него минал в Сърбия. И двете- 
чети имали задача да узнаят настроението на българ
ския народ за въстание.

Й

им

Тези чети, пък дори и слуховете само, че такива се- 
събкралн в Стара планина, предизвикали съответни 
мерки. Митхад паша събрал два баталиона от запаса 
и задържал артилерията и един баталион, който при
стигнал от Белград. Великият везир пък писал на ру
мънския «няз Карл „против та]нн одбора, ко]'и се са- 
ставл>а]у у Румуни]и» у намери, да Бугарску побуне". 
А с цел да се осуети едно движение в България, турско
то правителство полагало усилия да разреши българ
ския черковен

карта, публикувана в литературния

ята си заЧ
♦
Ч*ч*ч* намиращи се 

иначе 
писмо 
леша с
о томе брига, да 
ст.нч отговорил на английската писателка, че между 
сърби и българи има съгласие, че „Срби нису ради 
господарнтн над Бугарима; и да б.и се неточно питаше 
на]боЛ)е решило, кад би Србща добила под свО]у уп- 
раву Боону и Херцеговину и Стару Србщу; па кад се 
и Бутарско/ дала автономща; ]'ер 'би се тим такав ред 
државнн завео, кощ би био доста ]ак, да противстане 
свако] сграно] држави, ко)а би рада била, да 'тим 
земл>ама влада“.

Опразването на сръбските крепости от турците н.н- 
кой в Сърбия (ни турското правителство, впрочем) не 
е разбрал као придобивка, след която ще престане 
всяко по-нататъшно действие за подготвяне на осво
бодителна война. Без съмнение Никола Кръстич е из
разил едно общо настроение като е записал в дневни- 

24 април (6 май), същия ден, когато турският 
гарнизон окончателно напуснал- калемегдаиската кре
пост че с това не е направено всичко, което трябва

Ч напише въпрос, т.е. искането на незав,исчма 
българска черква от цариградския патриарх. За бъл
гарските чети разпитвал Ристича и френският посол в- 
Цардград Буре, който бил на мнение „да се ради, да 
се побуни Бугарска, али да се небе успети“.

На тридесети май Ристич съобщил на Гарашанин, 
че „,и од Бугарске не дехлазе девлету (турокото пра- 
вителство-Иг) весели гласи", )ер „чете су се за цело^ 
по]‘авиле_по Балкану и вей почишу нападати на тур- 
ока села“. Сръбският дипломат донасял и за слухо
вете, че Митхад паша хванал някои бунтовници и вед
нага ги обесил и че Портата, на направените упреци 
защо се убиват хора без съд, отговорила, че пашата 
има такава власт от султана за поддържане на реда 
и спокойствието. Р.истнч донесъл ,и за разговора си с- 
Буре по въпроса за българските чети. .Френският из

хвърлял вината върху „чужда ръка". На забележ
ката на неговия

*ч
Бугарима“, че „таково посто}и, и да се

се споразумеше то не поквари". Кръ-
*ч*ч*ч*ч
ч*ч*
ч*ч*ч* солЧ
♦ сръбски колега, че ничия ръка не 

може да вдигне на въстание някой народ, ако не съ
ществува

ч* недоволство, което може да се използва,. 
Буре се съгласил, но прибавил, че „имал доказател
ства“ за твърдението

ка сн на*
[Ч| билаработакаква тааи
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живота на СЮМ(Из
ИЗБРАН НОВ СРЕДНО

ШКОЛСКИ КОМИТЕТ
На 12 май т.г. младежите на 

«митровградската гимназия „Йо
на Броз Тито“ проведоха редов- 

СИ годишно-отчетна изборна коч- 
на За разлика от

тазл година за пръв4 път 
системата на делеги-

чета т.е. материалите, върху кои
то по-късно се разисква на го
дишната конференция.

Конференцията бе запозната' с
постигнатите резултати през теку
щата учебна година и с пред
стоящите задачи «а младежите. 
В разискванията най-много бе 
зано за дисциплината, 
идеологическо

ференция. 
досега

прилага
т.е. вместо всички младежи 

присъствуват
■ конференция, тях застъпваха из
брани делегати. Явно, по тоя на- 
Ч.Ш1 е подобрена деловата страна 
на конференцията, но „Отнело“ се 

,е и правото на другите младежи 
Да кажат своята дума за рабо
тата на досегашния комитет. Без
спорно, до това „отнемане“ ня
маше да дойде ак3 всички мла
дежи предварително бяха се за
познали и разисквали върху от-

се
каране на годишната успеха, 

политическа ра
бота — въпроси, които най-много 
интересуват средношколците.

Накрая бе избран нов средно
школски младежки комитет ог 15 
души, като две места в него бя-

да

ха запазени за представители на 
първия клас, който ще ги избе
ре след започването 
учебна година.

на новата 
Ст. Н

В чесг на Празника на младостта

ПО ПЪТИЩАТА НА 

СВОБОДАТА
(Ст. Николов)Димитровградски строители

В края на учебната година
ра способни да продължат изгра
ждането на страмата. добра про
изводители и само^правители. А 
„пропуснатите" ученици, излезли 
без достатъчно знания и опит. ще

през годината трябва да се отбие 
училището, обаче мнозина това 

правя-,- само щогато годината вече 
приключва. А тогава е късно. И 

че те обикновено ни каз-

До края на учебната година ос„ 
тават броени дни.

Ония, които завършават основно 
училищр имат само още петна
десетина учебни дни. Още малко 
време остава да се поправи каж- 
вото може ,в успеха и на осмокла
сниците. а на другите ученици.

В края на учебната година пре
подавателите често са изложени 
на тормоз. Макар през годината 
да са у,строеии повече родитело- 
учителски срещи — по пет за вся 
Ка паралелка — все пак има хора, 
които ,в края на учебната година 
пречат в работата. Това са обик
новено хора. конто по-рядко (ид
ват на ро.днтело-учителските Сре
щи. или изобщо не са прескочили 
училищния праг. Именно, сега те 
идват да видят бележките на уче
ниците си търсят ходатайства н 
приятелски връзки и прочее.

Преподавателите по начало не 
са Против това родителите да се 
интеоеоуват за успеха на децата 
си. Всеки родител поне един път

На 21 и 22 май в чест на 25 
май, рождения ден на другаря Тк- 
то, се организира голям поход на 
планинарите „По пътищата на 

■ свободата“, в който ще учасгву- 
планлнари от 20 градове у

Вечерта «а 21 май в П сега ново 
и Драговита ще бъдат устроени 
лагерни огньове. В Драговита 
пред планинарите за народноос- 
вободителното движение спомени 
ще изнесе Живко Виденов, а в 
Поганово—Велимир Костич-Баеж 
и Сърба Златкович.

На следващия ден, 22 май, 
планннар.ите ще се слеят в Пога
ново и през Барйе, Било, Верзар, 
ще се опуснат в Лукавица, а от
там през Лукавишка рудина и 
Мъртвнна — ще слезнат в Ди
митровград на площад „Освобож
дение“.

На площад „Освобождение“ ще 
бъде устроено тържество, на ко
ето планинарите —■ участници в 
похода ще поздрави председате
лят на Общинската скупщина в 
Димитровград Димитър Манов.

На участниците в похода „По 
пътищата на свободата“ ще бъ
дат раздадени значки и специал
ни (грамоти. М. АНДОНОВ

в

макар.
ват 
нас.

Походът на планинарите по пътя 
на „Нишавскн отряд“, който ще съ 
чиняват четите: „Асен Балканс
ки“, „Момчил Войвода“, „Мио- 
драг Манчич-Лука-няц“, „Момчи- 
ло Милутинович“, „Васил Ива- 
нов-Циле“ ще пристигнат на 21 
май в Суково, където ще им се 
приключи и група от 50 димит
ровградски планинарн. След кра
тък престой на гара Суково през 
■Суково — Ялботнна — Власи, ще 
пристигнат на Погановски мана- 

•стнр. Там групата ще се разде-

БЕЗ ХОД АТ А14СТВО
станат бр<>ме за училищата, в кои 
то ще продължат образованието

Кирил Трайков
ват:“. . . па моето дете чете До
ма. бистро е“ не могат да влияят 
върху мнението на колектива. И- 
м-а и някои отживели схващания, 
„че учителите са платени ,да учат 
децата, а родителите не са длъж
ни да се грижат за успеха. . ." 
Има и такива, които идват а мол 
ба: „Де тека мине ако може. па 
няма да го пращам в друго учи
лище“ и прочее.

•Считаме че всички тези опити 
са в разрез с обществената роля 
на училището. Нашето (социали
стическо училище трябва да въз
питава и издига здрави кадри, хо-

си

Екскурзия на 
гимназистите

В края на миналата седмица 
учениците от IV клас-—природо- 
математнчески смер направиха 
двудневна екскурзия до Скопие. 
Гимназистите посетиха повече фа
брики и заводи в Спокне и окол
ността. С това те получиха до
пълнителни познания по предме
тите ф.изика и химия, което е би-

едната трупа пла-ли >на две 
винари ще тръгне от Погановски 
манастир за Драговита а дру
гата щ$ пристигне в Поганово.

ВДЕПЕНЕЕу/а: у/ау/а: у/А^ У/А^у/ау/ау/Ж' У/а: у/а: У/Х: У/а‘ ' у ДДДДДДУ/А ^Г/Х^/АТРХ Ъ/А Д у/ж у/а у/а у/а у/^Е

омладинци критикували княз Михаил и сръбското пра
вителство за измяна на освободителното дело.

Въпреки 'неблагоприятния отзвук на горните съби
тия, сръбското правителство продължило да поддър
жа връзки с Добродетелната дружина, но същите 
постепенно отслабвали. Тача в едно писмо на Сръбско- 
то народно надлежателство от 27 октомври 1868 годи
на, т.е. на сръбското правителство, се казва, че от
делни събития, от какаото и да било неприятно естес- 
ство никога не бнха могли да нарушат „наша братска 
нскренна отношенща, нит» да угуше наша душевленща 
за общтенародно дело и за сродни] Болгарски) на
род". По-нататък се изказва надежда, че неприятнос
тите, конто са могли да станат от отделни лица „не 
би могли дати основног повода к озлобленщу на цели 
народ Орбскщ н на нас саме, или к презренн]у и са- 
мога нашег обштенародног предпрщатща“. Смъртта на 
княз Михаил, жертва на - съзаклятничеоко покушание, 
прекъснала очевидното му възвръщане към предиш
ната политшса на военни приготовления, пък и опитите 
за подобрение на отношенията с Добродетелната дру
жина.

От всички договори, които княз Михаил сключил 
с балканските страни, Гърция, Черна Гора и Румъния, 
само споразумението с Добродетелната дружина е има
ло (югославянекн характер. Както казахме, субективни
те н обективните условия не са били благоприятни за 
осъществяването па тази поляка, особено пък убий
ството на княз Михаил предизвиква промяна във вън
шната политика към отлагане па замислените акции 
за по-благоприятни времена. Но това не значи, че Ми- ^ 
хо.иловата политика на балканско сътрудничество няма 
онова значение, което н днес историческата наука й при
знава. Ако Михаило и Гарашанин, пък н водачите на 
Добродетелната дружина, не са имали съвсем ясна 
представа как трябва да изглежда бъдещата общност 

. па южните славяни, ако не са обръщали внимание па 
факта, че на договорите дават сила народните маси и 
не отделни личности, идеята за разбирателство и съ- 
труднпчество между балканските народи изобщо и § 
между южните славяни частно, тяхното сътруднице 
ство при осъществяването на общи цели и днес може 
да бъде полезна н да вдъхновява като част от наше
то общо историческо наследство, още повече че днес и 
България н Югославия имат една обща цел — строи
телството на социализма и комунизма.

Правителството се старало да потули възможно 
по-скоро това събитие. То не желаело да влоши отно
шенията си с многобройната българска емиграция в 
Сърбия; от друга страна н да нзбепне усложення с 
турското правителство. Затова опитът па четата па 
Еремия Петров бил гледан като събиране на въоръ
жени хора без одобрение; много по-строго била нака
зани чиновниците — с глоба и уволнение. Когато на
чалникът на Княжевацки окръг Йоцо Наумовнч съоб
щил с телеграма на министъра на вътрешните работи 
Никола Христич за съществуването на български ко
митет в Белград и за участието на Каравелов в ста
налото събитие, за събирането на доброволни дарения 
(митрополит Михаил дал 1000 гроша, събрани били 
за кратко време 150 дукати-Иг) той получил още съ
щия ден следния отговор: „Не треба тражити при 
испиту, какови су гди бугарскн одборц, и ко ]е новаца 
давао, него само о томе, ко ]'е шил>ао и пропуштао 
сада, да се оруж]у, спреме, окупе и у Турску пре1)у. 
Даде не треба ийи.“ А на въпроса на Наумовнч да 
повика ли на отговор-пост ония, които са минали в 
Турция и там запалили турски караул, -полученият 
говор пак бил кратък: „Нетреба испитнватн, шта су 
у Турско] починнди, ]ер нема тужбе. Испите чините 
кратко, само о главиим вопросима."

Няма съмение, че ггри тези исторически събития 
е .имало несъвпадение между субективните желания и 
намерения на сръбското правителство и добродетелна
та дружина и обективните условия за осъществяване
то им. Конссрватбрската политика на Гарашашш, аб- 
слоют.нзма на княз Михаил сигурно са пречели на раз
витието па освободителното движение. От друга стра
на ни Добродетелната дружина 
по-сериозни връзки с българок.ите народни маси. Тя 
е била организация, предвождана от богати търговци, 
които преди всичко гледали търговските си интереси. 
Дори в една клаузула на постигнатото споразумение 
било казано, че в случай на материални загуби, пос
ледните трябва да -бъдат поет.и от сръбското прави
телство. Органпизпраното на вътрешни комитети в 
България било наистина добре замислено. Препиоката 
между сръбското -правителство и Добродетелната дру
жина била водена от името на измислено „Бугароко 
народно надлежател>ство“ и „Српско народно падле- 
жател.сгво", съотвеио на сръбски и български език 
чрез сръбската дипломатическа агенция в Букурещ. 
Доколкото преписката бн попаднала въ-в вражески 
ръце, то никой ие би бил компрометиран. И двата 'Ко
митети имали свой печат със споменатите названия. 
Според напътствията от Белград, Добродетелната дру
жина е имала за задача да основе ■ 'подкомитети във 
■всички български градове, с които да поддържа връз
ка. Всеки подкомитет е имал отделен шифър, парол 
и знаци, показавщи степепа на доверие. Но в действи
телност в това отношение ие било постигнато почти

■отвън; да става въпрос за сръбски или гръцки чети.. 
Буре би смятал това като нещо сериозно, но българс- 

четн, според него, били комедия, а също одобря
вал бесилките на Митхад паша.

Четата на Еремия Петров и Иван Ангелов-Кулин, 
в организирането на която взел участие и българският

на 1867 година в Бел

ките

2
комитет, основан ттрез лятото 

■град с участието на Любен Каравелов, след опита й 
на 20 юли да мине при Заеча-р в България и вдигне 
въстание, също предизвикала дипломатически услож
нения. Наскоро след този опит, още на 27 юли, Милан 
Богичевич, заместник на отсъствуващия Йован Рис- 
тич, донесъл -на Гарашапин, че генерал Игнатиев, ру
ски посол в Цариград, му казал, че близо до сръбска
та граница, според несигурни сведения, станал конф
ликт между българи и турци, в който паднали над 

По този повод, Игнатиев го попитал 
„да л’ )е то почетак?“. Въпросът за

*
*
*

В
V
*
*триста турци. 

като на шега: 
четата на Еремия Петров стигнал дори до великия ве
зир Али паша. Гараша-нии писал на Богичевич на 4 
август да съобщи на везира, че четата е разтурена а 
много от четниците заловени; 
забележка: „то ]е прва“. Четата на Петров два пъти 
направила опит да мине в България и затова турски
те погранични (власти са смятали, че става въпрос за 
две чети. Богичевич се направил, че не чул, защзто 
не знаел имало лн е още чети. Един разговор на Бо- 

■гичевий с австрийския посол в Цариград барон Про- 
кеш след убийството на Цветко Павлович и Никола 
Войводов ясно показва тогавашното 
австрийската дипломация. Тези двама революционери, 
сърбин и българин, пътували с австрийския параход 
„Германия“ за Србия с революционни задачи. В Сви
щов турската
консул, се опитала да ги свали от кораба. В -престрел
ката и двамата геройски загинали. В Сърбия настаза 
всеобщо възмущение; дори се очаквало всеки момент 
да избухне война между Сърбия и Турция. Барон Про- 
кеш с заплашителен тон казал на Богичевич: „Пазите 
да се не преварите, ]'ер се можете у што заплести, од 
куда нейете лако нза!)и“. Ни френският посол Буре, 
за когото Богичевич съобщава, че се „вратно као ве- 
йи) туркофил, но што }е био кал ]е у Париз отишао“, 
не е бил настроен по-благооклонно от австрийския 
му колега.

*
*

последният направил от- N
♦
*
*
*
*
*

настроение на ч
♦

8не е имала някакви
•полиция, с участието на австрийския 8

2
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Правителството в Белград наказало чиновниците 

в пограничните окръзи за небдителност и немарливост, 
докато водачите на четата Еремия Петров и Иван Ку- 
лин били наказани със шест и четири месеца затвор. 
Благосклонното отношение на наказаните чиновници 
към българските 'въстаници се в.нжда и от записките 
на Никола Кръстич, комуто Коста Цу-кий, един от из
вестните полически дейци, казал, че „полици]ски чи
новници иа граници бугарско] има]у нзреком заповесг, 
да не подпомажу устанак бугарски, ]ер му шце вре
ме, «.ще организоващ довояно, па йе остати без ре
зултата, а народ у-вал>у]е у зло; па ти чиновници не 
могу да се отресу сво]нх личних осейаша, вей иду на 
руку томе, да се Турци уби]а]у; што нейе остати без 
освете ту-рске". Независимо от съображенията на сръб
ското правителство, горният пример ярко свидетелствува 
за настроението па народните маси, пък дори и на 
официални лица, към едно въстание в България.

3
2
I
2

«
2
2нищо; вътрешната организация останала само хубава 

.идея. Четите на Хитов и Филип Тотю 
има 2показали, че

революционно настроение, обаче няма оръжие и 
Но и външнополитическите■съответна организация. Iусловия не били благоприятни. Разтурянето на Вто

рата легия, изгонването на Каравелов от Белград, от
лагащото на освободителната война за неопределено 

недоволство и в Сърбия, сред 
Сръбските

2време, предизвикала 
либералната опозиция, и във Войводина.
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I ЧУДОВИЩЕ В ЛЬОК НЕС

Приказката за чудното голямо животно, обитаващо шотланд
ското езеро Льок Нес е стара няколко века. От 1833 година обаче 
за чудовището от това езеро се говори повече,

В последно врсме са направени многобройни снимки, които по
казват, че в езерото съществува нещо — предмет или животно. 
Учените отхвърлят възможността тук да живее някакъв екземпляр 
на отдавна изчезнали животни, предтечи на днешните, обаче иемал. 
ко хора се занимават с разрешаването на загадката.

------------ ----------------------------------------------------------

ОТед-СсШсисеск-а
нелепа бряг е строе.я път, като са у по. 

требваш» големи количества вя. 
рив Гърмежите и раздвижаване- 
то на почвата вероятно са обезко- 
н ли животните и оттогава ио-Чрсто 
кадия ат /на повърхността.

Във Форт Огастьс, градче на 
брега на езерото, живее един от най 
-старите хора, които «а виждали 
чудовището. Казва се Алекс Към. 
дбел. Тсй разправя, че животното 
има дребна глава на шията, црили 
чаща на леб^До-ва и вдигната към 
два /метра над водата. Дебелото 
черно тяло на чудовището е дълго 
най-малко десет метра. Старият 
рибар е /виждал чудовището ня
колко пъти

Тим Динсдъл е събрал разкази
те на стотина очевидци в една кни 
га „Моюструмът от Льок Нес", в 
която може да се прочете и след. 
ното; „Три гьобици изплуваха от 
водата, която се вълнуваше ,и пе
неше": Или — „главата е също 
толкова ,-обела, колзеото и шията. 
Устата са широки към тридесети
на сантиметра. Прилича на гърба 
на слон и е два метра дебело и 
пет дълго. . . Обликът му е като- 
на тор/педо. Движи се със ско
рост ШрсТдесетина километра в 
час. . . изпуска звук като мотор
на лодка. . .“

Езерото сега е под постоянно 
наблюдение. Техническите доста, 
жения в областта на фотография. 
Та, акустиката и електрониката са 
.мобилизирани тук да разкрия^. за
гадката на езерото Льок Нес. Че. 
тири големи камери, поставени на 
брега- на езерото всекидневно сни
мат повърхността на водата, гото- 
ви-да забележат и най.храткотрай 
/ното появяване ка чудовището. 
Но все пан тези съвършени уреДи 
още нищо не са забележили. 
Знае се обаче, че до сега са по
харчени над 30 хиляди фунти за 
ггроучавания.

Но ако един ден тези уреди от
крият чудовището, което гоняко. 
га е изненадвало случайните гос
ти на брега, човечеството ще забе. 
лежи още една победа в своето- 
познаване на природата.

лен обект и са добавили, че това 
същество се е движело 16 Мм в 
час, и е широко най-малко,два ме
тра а дебело — 1,5 метра.

В ЕЗЕРОТО МОГАТ ДА ЖИ
ВЕЯТ ПЛЕЗИОЗАВРИ

През 1960 г. са била направени 
снимки, които едвам през 1966 го. 
дина бяха окончателно публику
вани в Англия, Тази филм За чу
довището е /направил Тим Динс
дъл, инженер, който срга е едни 
от .съветниците в групата на из
следователите па езерото. През 
април 1960 година той обикалял 
каменистия брдг на езерото. Тога
ва на около 1 .‘100 метра от бре
га забелязал ка« един 
предмет излиза от водата. Динс
дъл веднага 'Взел камерата и за- 
'с/пол движението на чудния пред. 
■Мет.
към бр/рги, а /после променил по
соката, лпнжсйК/и се зигзагообра
зно и оставяйки след себе си гъс
та пяна.

Фотоокскертите, които са ироуч 
пали снимките, са заявили, че Не 
отава въпрос за /никакъв плавате

В едни от петите класове на училището „Науката е слънце“ 
учецич счупил прозорец в химическия кабинет...
Учителят по химия другарят Атомов, съобщава за стана

лото иа класната учителка. Устройва се събрание на класовата 
общност...

един

Чертежите и моделите на огро.м 
лото Чудовище от Льок Нес, на
правени сг/оред фотографиите и 
разказването на повечр от 100 о- 
чевидци, показват жнвотно с чуден 
изглед. На някои то прилича на 
плезиозавър, 
рода на влечугите от времето на 
динозаврите. Ако се окаже /вярно, 
Това би било цяла сензация, защо 
то тези влечуги са обитавали зем 

от 70 милиона

— Ученици, вашето високо съзнание не трябва да изневери 
гоз,м път. Вие знаете как трябва да се вази народното имущество? 
Моля ви се веднага да се обади ученикът, който е счупил про
зореца ... заяви тя пред класа.

Всички ученици мълчаха.
След .конференцията дежурният учен.чк съобщи на класната, 

че прозорец е счупил ученика Янко Янков, № 35, син на работника 
от дърводелското предприятие „Дъб". Веднага се формира коми
сия от трима учители да изпита случая. Беше осведомен и днрек-

соеткащ

едно животно от
А „предметът“ се движел

торът на училището.
— Все още има ученици, -соито не пазят народното иму

щество — каза класната учителка пред класа — затова учителс
кия съвет реши да се /накаже ученика Янко Янков от същия клас 
с намаление на поведението с две единици н заплати счупения

я-га преди /повече
ГОДИНИ. „

Други естественици предпола. 
гат, че това е някакъв чуден и не
известен вид морски охлюв от ро- 

мекотелнте. По него са забе 
лява ни гърбици, броят на които 
не е установен, зарад различните 
твърдриия на очевидците.

Някои са склони да приемат, Че 
се касае за някакво преобразено 
животно стоящо между кита л 
акулата.

Как такова животно е могло 
да се настани в Льок Нес? Обяс
нението е, че към края ка ледни- 
ковата епоха Льок Нес било мор
ски залив. После ледът се изто- 
г.ил, земята се натрупала по ка
менистите склонове и заливът бил 
отделрн от морето, като се обра-

прозорец.
В училището беше прочетена наредбата за нпзндан.че за ос

таналите ученици, .на младежката организация бе препоръчано да 
говори на своите членове за държанието на учениците в училището.

да /иа

Изминаха няколко дни от това събитие и учениците оГ съ
щия клас съобш,11ха «а клаоната., че прозореца не е счупен 01 уче
ника Янко Янков, но от ученика Петър Петров.

— Нека стане ученика! — каза класната,
В третия чин стана ученика Петър Петров, № 18, син 

партийния секретар. Класната това съобщи и на .директора 
училището.

— Моят мъж умря веднага след 
сватбата. .

— Бедният .. .

на
на

Пе се мъчил
След това бе прочетено съобщение във всички класове на 

училището: „Учителския съвет повторно разгледа случая със счу
пения прозорец в химическия кабинет и дойде до заключение, че 
той е счупен по невнимание от ученика Петър Петров, който 
правилно отношение към народното имущество и затова се посочва 
като пример пред останалите ученици ..."

Класната учителка след това говори пред учецицнтс:
— Един счупен прозорец няма никакво влияние за поведе

нието на ученика. Кой от нас в миналото не е чупил прозорци. 
Велики хора израстват само от средата на ония млади хора, които 
през младоста нещо чупят и по този начин насърчават нашето 
производство ...

В края на учебната година ученика Петър Петров бе наг
раден със специална грамота от Стъкларската фабрика, класната 
учителка бе наградена за специални заслуги в социалистическото 
възпитание на подрастващото поколение, а директорът на учили
щето бе предложен за член на Общинския комитет...

П.итате какво е станало с ученика Янко Янков? Топ остана 
на поправителен по химия! Питахме и преподавателя по химия: 
защо?

дълго. ☆
— Един господин влиза в пари

жки бар и /поръчва на келнера:
— Моля едно уис1ки!
— Вие сте достатъчно пиян. НР 

знате ли, че всека година алко
холът убива 50.000 французи?!

— Много важно1 Ао съм бел
гиец!

Мъжът се връща от /команди
ровка.

Любовникът се скрива в /гарде
роба. В .къщата избухва /пожар. 
Пристигат пожарникарите.

Глас от гардероба:
— Спасете мебелите! Спасете ме 

белите!

има.

зувало езеро.
Дълбокото езеро, богато с р:иба, 

е /могло да бъде идеално място за 
колонията на чудовища. Пр/и та
кива условия приспособяването за 
живот в сладките води е било 
съвсем възможно. Днес повърхно 
ста на езерото е 30 метра над мор 
ското равнище, и то е едно ог 
най-дълбоките езера в Европа. 
Дължината му е към 40 км, а ши
рочината — 2 км. Водата никога 
не замръзва, а на дъното се под
държа постоянна и благопрнятна 
температура.

☆

☆— Нека учи през лятото. На Янко са нужни знания. Дру- 
могат и без тях . . . КАКВО РАЗКАЗВА 

СТАРИЯ РИБАР?
отговори /преподавателят по химия. 

Богдан НИКОЛОВ
гите В .кабарето един посетител /раз

бира, че е изгубил портмонето 
си. Качва се на сцената и обявява:

— Прр,ди малко изгубих портмд 
мето си със сто хнлвди драхми 
Давам пет хиляди на този, който 
ми го предаде.

В този момент се чува глас:
— Аз давам десет хиляди.

Макар че легендите за чудови
щето са стари няколпо века, от 
1933 година за него най-много се 
прнказа. Тогава по каменистияВ ЮГОСЛАВИЯ

ВСЕ ПО-ВИСОКИ ХОРА
*

— Моля, донесете м/и един б/ив- 
тек. но да бъде от по-добро месо 
леко препечен, да не е твърд и .Да 
е от мла/до теле/пце.

— А каква да бъде 
група иа телето 
келнерът.

н по-тежко от предишните поко
ления. Всъщност /някои наши об
ласти и по-рано са били известни 
по това. че хората са високи. О- 
собено това важи за населението 
от Динарската област V нас, 
ето е /известно /като едно от най- 
високите в света. Сега обаче се 
показва и това че градската мла 
деж е значително /по-висока от 
своите /др/угари от село. Днес на- 

височината от 180 см. е

Изследваиията н.а Военномеди
цинската академия в Белпрад. из
вършвани над младежи, дошли да 
отбиват военната с/и повиност. по 
казаат, че младите хора у нас ста 
ват все по-високи макар че раз
ликите в .ръста по отделните ра
йони са 'значителни.

Установено е. че най-голям но
мер облекло е /необ/хадим за вой
ници от околността на Сплит 
Измерванията /показват, че сред
ният ръст на осем-надеоетогодиш- 
ни младежи от този край достига 
175,07 см докато най-нисък ръст 
имат младежите от Охридския 
край в Македония — 164.73 см. 
Младежите от Охридско .също са 
и. най-леки и о /най-малък обем на 
гърдите — средно тегло 55.03 кг 
и обем :н:а /гърдите 80.48 см. В 
ва огношрние първи са младежите 
от околността на Горица в Слове
ния със средно тегло. 64,85 кг до- 

най-голям обем /на гърдите 
младежите от К/ран. също в

кръвната 
— питако- моля Една от многото снимки на чудовището

☆
то носел в ръце шубата. Пред. 
двореца Суворов събличал впиела, 
си, обличал шубата и едва тога
ва влизал в двореца. На учуде
ните погледи на позчатн Суворов 
отговарял:

АНЕКДОТГ/радада/нин купил от един Мебе 
лен /магазин стол 
ден се оплаква на 
столът се счупил.

— Тъй ли — възкликнал про
давачът — вероятно някой е сед
нал на него!

н оше същия 
продавача, чепример

обикновена височина /за /младежи- 
а/бнту р/иенти и студенти в градо
вете. ,докато селската младеж ри а 
ч/ително изостава. Но учените не 

състояние да дадат обясне-

Веднъж Екатерина Велика ви
дяла, че генералисимус Алексан
дър Васнлевнч Суворов се раз
хожда в лют мраз, облечен само 
в тънък шинел и му подарила 
топла самурена шуба.

Суворов не носел шубата, но 
когато трябвало да се яви в дво
реца, го съпровождал слуга, кой-

са в
/ше.защо се получава така, особе
но когато се знае 
на живот са /подобрени нР само в 
града, но и на село. а те са ва
жен /фактор за развитието на чо
века. П. С.

☆ — Не смея да противореча на 
императрицата, защото шубата е 
винаги с мене. Но ходя облечен 

защото войникът не

— Ако след работа /вляза с при 
ятелн в бара жена ми след това 
не /разговаря с мРнР три Дни.

— А ти влизаш ли често?.
— П/рез той дни

че условията

то- в шинел,
трябва да се изнежва. ''
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като 
имат
Словения — 88.96 см.

Ант/ропомет/ричиите /измервания 
извършвани през /последното де
сетилетие, показват, че и в Юго
славия. както и другаде младото 
поколение е значително по-в/исоко
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