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ИЗБУХНА ВОЙНА НА 

АРАБСНО-ИЗРАЕНСКАТА ГРАНИЦА
ОьЬптстЕо От 5 юни на Средния изток се разгаря пожарът на вой

ната. Израел нападна ОбеДипената арабска република в 7 ча
са сутринта по цялата дължина на границата. Израелски са
молети преди това бомбардираха позициите на фронта и ба
зите в околността на Кайро, Суец и други места в Египет. 
Няколко часа сЛед нападението паИзраел започнаха 
действия въоръжените сили на Сирия и Йордан и започна 
придвижването на военните сили на Ирак. От останалите 
страни с арабско население Кувейт е обявил война на Израел, 
а войските на Саудитска Арабия са получили заповед да ми
нат в Йордан, за да се борят срещу Израел. Военната авант
юра на Израел предизвика Остра реакция в Пелия свят, 
срещу Израел като агресор и срещу САЩ и Великобрита
ния, >които в дните преди започване на действията открито 
поддържаха израелската военщина.

военни
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Българска партийно а

правителствена делегация в Белград □
□
□

ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС И НОВ ПОДТИК 

КЪМ ПО-ИНТЕНЗИВНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО МЕЖДУ НАШИТЕ СТРАНИ

□
□
□
□
□
5 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СФРЮ 

НАЙ-ЕНЕРГИЧНО ОСЪЖДА 

АГРЕСИЯТА НА ИЗРАЕЛ

о
□
□
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■искреннте приятелски чувства на 
приятелство и симпатии, които 
югославските народи нмат към 
братС1кня български народ

Желая ви скъ.пи наши гости да 
се чувствувате като у дома си. 
Още веднъж — Добре ни дошли"!

Благодарейки на 'Думите на дру 
гаря Тито, Тодор Живков каза:

Другарю Тнто, уважаема дру
гарко Броз, скъпи другари и при
ятели,

Ние с радост идваме на приятел 
сцсо посещение в социалистическа 

(Следва на 3 стр.)

на БКП5иТеЛВР„^еЛГраАт5?,ИстИГна пъевия сеКРетар ва ЦК

а аерогара „Белград“ госта от НР България поздрави 
президентът Йосип Броз Тито

о
□
□ По случай избухването на во- народи ще направят всичко да 

енните действия на арабоко-изра- помогнат тяхната справедлива бор 
елсната граница президентът на ба. .
СФРЮ Йосип Броз Тито пръв ме 
жду дръжавните Глави осъди пос
тъпката на Израел, апелирайки 
към Организацията иа обединенл- 

□ те народи да предприеме мерки За 
възстановяването на мира. От име 
то «а югославските народи той 
изрази пълна подкрепа на арабски 
те страни, заявявайки, че нашите 

овооппоооа□□□□□□□□□□□с, □□□□□□□□□□□ аасг

□
□

със съпругата си. а " „Правителството и народите на 
СФРЮ — се казва в изявлението 
— с най-голяма загриженост и 
огорчение узнаха сутринтта за 
въоръженото нападение на Израел 
върху Обединената арабска репуб 
лика. Както преди десет години 
Израел н този път се прояви като 
агресор п инструмент на империа
листическата политика на сила и 
натиск върху независимите араб
ски страни. Правителството на 
СФРЮ най.енергнчно осъжда аг
ресията на Израел.

Правителството на СФРЮ счита 
че Обединената арабска цепубли- 
ка, изправена пред постоянното не 
приятелско отношение на Израел 
к изложена на .постояннСн катйпк 
на империалистите. е предприела 
оправдани мерки да защити свои 
те суверени права, териториалната 
цялост и безопасността на стра
ната си. Същевременно правител
ство на ОАР е предприемало мер 
ки да се избегне военният кон
фликт и да се тръси мирно реша, 
ваие, пора.Дн което се обърна към 
Съвета за сигурност.

Докаго на разни страни, в ООН 
н извън нея, Ое полагаха големи

□
о

Българската партийно-правител 
ствена делегация покрай Тодор 
Живков съчиняват още': членът на 
Политбюро и секретар на ЦК на 
БКП Борио. Велчев, членът на ЦК 
на БКП и Министър на финансите 
Димитър Попов, членът на ЦК 
на БКП и заместник—министър на 
външните 'работи РаДенко Григо
ров <и Други лица.

На аерскгара .Белград“, пред 
пристанищната сграда президен 
тът Тито пожела добре дошли на 
гостите от България.

„Драги другарю Живков,
Уважаема Другарко Малева-Жм 

вкова.
Драги гости,
Другарки и другари,
Много се радвам, че в нашата 

страна смога да поздравя нашите 
скъпи гости .и приятели, другаря 
Тодор Живков, първи секретар на 
Централния комитет и Председател 
на Министерският съвет на Наро
дна република България, другар 
ката Д-,о Малева—Живкова и чле
новете на българската партийно, 
правителствена делегация. От име 
то на югославските народи. Съю
за на югославските комунисти, 
както и От <!вое лично име, Ви же 
лая искрено добре дошли.

Във вашето посещение иие ви
ждаме израз на успешно развитие 
на нашите отношения и взаимно 
Желание и готовност съществува
щите приятелски отношения и по- 
^нататък всестранно да се разви
ват и подобряват, което е в уни
сон с вековните стремежи на брат 
ските народи на двете страни. 
Днес «огато «ашите народи стро
ят социализъм, когато се виждат 
на дело придобивките От общест
веното н икономическо развитие, 
още повече идват до израз широ
ките и разновидни интереси за 
взаимад сътрудничество, което мо 
же да облекчи усилията по този 
път. С удоволствие очакваме пред 
стоящите разговори, в които ще 
с<е оПрем .върху досегашните поло. 
жителки резултати в нашето до
бросъседско сътрудничество и 
взаимно ще обсадим новите пъти
ща и възможности за по-нататъ- 
шиото им разширяване и за здрав, 
яване. В това отношение Вашето 
посещение, без оъмнение, ще пред 
ставлява Значителен принос и нов 
подтик към по-интензивно сЪтрУд 
ничество между нашите страни 
във всички области.

С оглед на сегашното заприжва 
що положение в света, особено 
имайки предвид агресията против 
арабските страни на Средния из
ток. отделно значение придаваме 
на размяната на мнения по акту- 
алните международни въпроси и 
за това какъв принос нашите стра 
ни могат и трябва да дадат за ЗаЗ 
дравяването на мира в света.

Отделно искам да подчертая, 
че сме напълно солидарни с на. 
рода на ОАР, който е жертва на 
най-новата агресия. Ние апелира
ме към всички .миролюбиви стра
ни и «ъм Организацията на обе
динените нации да се застъпят За 
бързо спиране на 
Цел ля се обезпечи мир на. Сред
ния изток и в света.

По време на Вашето пребива
ване, вие ще посетите някои части 
на нашата Страна и ще имате въз. 
можиост с нашите трудещи се. 
Представителите на трудовите ко
лективи, сам оуПра в ите л н и органи 
и обществени организации да се 
запознаете, колиото е възможно

□това за така кратко време, с ня
кои постижения в общественото 
и стопанско развитие на социалис 
тнчеека Югославия. Дълбоко съм 
уверен, че на всяка крачка в на
шата Страна ще намерите сърде
чен прием и ще

□
а
□
□

се уверите в

Ш

■

Усилия да се осигури мирът в та
зи част. Израел започна военни 
действия, за да наложи волята си 
сЪс Силата на оръжието. Така Из
раел поема върху себе си цялата от 
говорнОсТ за избухването на во
енния конфликт и за бъдещите по 
сдадицн за световния мир, които 
ще произлезат от конфликта.

Израелската агресКя трябва да 
се спре.

Това е дълг на ООН. ,на вс1ич- 
ки Правителства и миролюбиви 
сили в света. Организацията на 
обединените народи съгласно сво 
ята отговорност за опазването на 
мира веднага трябва да предприе, 
ме мерки за незабавно спиране на 
агресията и за обезпечаването на 
мира иа Близкия изток. Призова 
оаме всички правителства незабав 
но да обединят своите усилия за 
тази цел.

Правителството н народите на 
СФРЮ изразяват своята пълна 
подкрепа иа ОАР и другите араб 
ски страни в тяхната съпротива 
срещу агресията и .ще направят 
всичко да помогнат тяхната спра
ведлива борба.

От посрещането на аерогара „Белград“

разговорите Тито—ЖивковКомюнике за
ните посещения на общесТВсно-по 
литически, стопански, научни, 
културни и други делегации бяха 
значителен принос за развитието 
■■а отношенията“.

Двете страни са разгледали и 
някои аспекти по македонския въ
прос. Те считат, че досегашният 
обмен на мнения между другарите 
Йосип. Броз Тито и Тодор ^Кив- 
ков и разговорите между др. То
дор Живков и Кръсте Цървенков 
ски сЪОтвеТствуват на дългосроч
ните интереси на народите н за 
по-нататъшпо укрепване на отно
шенията между СФРЮ и НРБ.

„СФР Югославия и НР Бълга
рия като сЪседцй страни придават 
Значение на сътрудничеството 
граничните райони. Те считат, че 
и в бъдеще в тези райопи трябва 
да се предприемат мерки, 
да допринасят за разширяване и 
укрепване на добрите съседски
ОТНОШСпИП.“

Двете страни са изразили задо
волство, че в последно време е 
засилено сътрудничеството между 
СЮК и БКП.

че презЮниксто, констатираха, 
последните години се е стигнало 
до значително подобряване на об

Балканите.

На 6 юии завърши посещението 
на партийно-правителствената Де 

на НР България влегация
СФРЮ. За разговорите, които са 
водени бе издадено 
югославско-българско комюнике, 

което между другото се казва, че 
двете страни са обмепили мне
ния за международната обстанов 
ка и са копетатирали близкост 
или съвпадане па становищата по 
основните междупародни въпроси.

Двете страни се изразили свое
то безпокойство от влошаване на 
международната обстановка. Ка
тегорично са осъдили израелската 

ОАР и другите

щата атмосфера па 
Разшириха се икономическото сЪ- 

и търговските и
съвместно

трудничество 
културни връзки между отдел
ните страни. СФР Югославия и 
НР България са положили голе
ми усилия за укрепването на ми
ра и дружбата между балкански
те народи. Те изразяват своята 
решимост и занапред да 
политика на укрепване на добри 
съседски отношения между бал
канските страни, за укрепване на 
мира и сътрудничеството на Бал. 
каните.“

Изразена е сериозна загриже
ност зарад положението в Гръция

В комюникето се изтъква, че от 
ношепията между СФРЮ и НРБ 
се развиват на базата на 
равноправие и взаимно уважение, 

духа на исКрена дружба и до
бро съседство.

„Срещите и отворените разгово
ри на партийни и държавпи ръко 
водители от двете страни, взаим-

ь ПРОТЕСТНИ МИТИНГИ
в Димитровград
В Димитровград завчера са 

организирани протестни митип- 
ги по повод израелската агре
сия в каучковата промишленост 
„Димитровград", в конфекция 
„Свобода“, в гимназията „Йо
сип Броз Тито“ и др. Този град 
изцяло поддържа изявлеписто 
на президента Тито. В телегра 
мите до Цептралния комитет 
на СЮК, до президента Тнто 
и Съюзния изпълнителен съвет 
Се иска незабавно спиране на 
израелската агресия и се изра 
зява пълна подкрепа на араб
ските страни начело с ОАР.

водят

агресия срещу 
арабски страни, изразявайки пъл
ната солидарност па своите 
роди и правителства с борбата на 
ОАР и другите арабски страни за 
независимост и опазвапе интегри. 

на териториите им. Потвър-

вна-агресията, с

които
ПЪЛНОтста

дени са становищата по въпроса 
за агресията на САЩ във Виет
нам и отново е изразена солидар 
пост с борбата на виетнамския

в

' Чнарод.
Двете страни, се казва в Ком-
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ИЗРАЕЛОКАТА агресия 
щу арабските страни не преДОтаВд 
ява голяма изненада за света, за. 
щото напрежението на Средния сирийската на егнпатската праши-
нзтрй трае повече от едни месец. ца.
Ето някои сведения За, предисто
рията на конфликта:

7 април: Израелски бойни симо 
лети бомбардираха сирийски по
зиции. Светът .беше информиран 
за много цивилни жертви от сирнй ден с мини.
ока страна при това нападение.
Израел съобщи, че бомбардиране
то е отмъщение зарад, саботажа, 
извършен на израелска територия.

15 май: Чествува.нето на годиш
нината от образуването на нзраел 
ската държава бе използвано От тът Джонсън заяви, че затваряне. 
Ипраел да се заяви, че войната, е. то па Акабскня залив е нслегал- 
арабекнте страни е неизбежна, но. В същото Дреме Иращ заяви,

че е готов да изпрати въоръже
ни си*лп ма Си1найс<кнп полуостров 
в подкрепа на египетските сили, 
а Йордан даде съгласие войските 
на Саудитска Арабия да. влязат на 
негова територия.

26 — 31 май: Части, от амери
канската Шеста флота хе придвиж 
ват към'Лсваит: Тунис заяви, че 
е готов да даде военна помощ на 
арабските страни; съветският Пре- 

а в Дамаск мнер Косирин прати послание до 
президента ■ Насър; Судан ировъз 

на гласи обща мобилизация, На 29 
май Се стигна до инциденти на гра 

на цицата. Израелски пой,нищи плени.

ОАР заеха позиции на границата 
към Израел, а на 19 май Израел 
Прехвърли часгг от войската си от

сре- А

МШШШтт'
чV**•Дамаск уО

\
20 май: ОАР затвори АкабсКп 

за.Див за корабите на Израел и 
корабите на други страни, които 
превозват бойни материали за Из
раел. Входа на залива бе заре.
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«023 май: У Тан посети Кайро и 

води разговори с президента Иа- 
сър, а на 24 май САЩ се закани Лс интервенция, ако се „угрози те
риториалния интпгрнтет на нации, 
те «а Средния изток." Президен- ЙорддиКайро САУД НТС^- 

АРАБИ9О А/РНачалникът на израелския гене. 
ралщаб се закани на Сирия, че ре 
преоалиате срещу нея ще бъдат 
почразличнн от тези срещу Йор
дан Миналата година, когато взра 
елека войска напълно унищожи 
едно йорданско село.

17 май: ОАР поиска незабавно 
изтегляне яа силите на Обедине
ните народи от егнпатс«ко-нзраел. 
ската граница. У Тан се съгласи 
с искането ма ОАР, 
бе съобщено, че въоръжените си
ли на Сирия са в положение 
бойна готовност.

18 май: Въоръжените сили

/л
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цици, 132 танка и 12 бойни само. 
лета.

Към тези сили трябва да причи 
слим пилите на останалите страни 
— Ирак, Саудитска Арабия, Ал
жир, Мароко, които също са го
тови да окажат пълна подкрепа 
•на воюващите арабски страни 
във войната срещу Израел.

Израел има 264 хиляди войници, 
към 550 танка, 350 бойни самоле
та. към 25 бойни кораба и др.

Общо взето двете воюващи стра 
ни разполагат с най-съвременно 
класическо оръжие, а ОАР разпо 
лага и с .ракети с радиус 360 до 
700 километра. Съотношението ма 
силите днес в сравнение с 1950 
година е в полза на арабските 
страни. По време на агресията 
срещу Египет през 1956 година И; 
раел е разполагал с около 
хиляди войници, а Египет — с 150 
хиляди. Такова е и Днешното 
съотношение «гъв въоръжението. 
Днео египетската армия разполага 
със съвременно съветско оръжие, 
докато през 1956 година се нами
раше във фаза на превъоръжъва

ха едни египетски патрул, а си
лите на ОАР откриха огън върху 
израелски потрул.. В Съвета за си 
гуриосТ САЩ Англия и Израел 

* останаха усамотени а. предложе
нията сн. Подкрепено бе възвана- 
ето |ц;а У Тан. Американският и 
британският делегат понскахаОАР 
Да отво,ри Акабскня залив. Йор. 
да,к бе връпа в арабския фронт. 
Крал Хуссиц се срещна с Пасър, 
в К:фро бе сключено военно спо
разумение за взаимна отбрана.

1 Юнм: Американският самолето 
носач „Интерпцд“ мина "през Суец 
за Червено море; съветски бойни 
кораби минаха през Босфора и 
Дардамелите и навлязоха в Среди 
земно море; след неуспеха в Съ
вета за сигурност САЩ извеСтП- 
ха за намерението да пробият бло 
к ада та па Акабскня залив; Изра
ел поиска от Западна Германия 
га'зовн маски.

4 юни: Започнаха засилени бой. 
ни подготовки. Арабските вестни
ци писаха, че часгът на разплата
та идва. Още ве.Днаж бе потвър
дено решението, че затварянето на 
Акабскня' залпа за израелски ко
раби е окончателно.

На 5 Юни утринните часове 
започна войната.

Протести срещу 

израелската 

агресия в цяла 

Югославия
Югославските народи бяха пър. 

ви, които веднага след лзреалска- 
та агресия срещу арабските стра
нят най-остро протестираха срещу 
авантюрата на израелската воен- 
щина.

На безброй протестни митинги 
югославските трудещи се и мла
дежта изразиха своята пълна пот 
крепа на Изявлението на прези
дента Тито .за изреалекгта агресия 
и подкрепа на нападнатите араб
ски страни.

Протестни митинги са организи
рани в многобройни предприятия 

Белград. Загреб. 
Любляна, Сараево. Ниш. Димит
ровград н др. От «митингите са из 
пратени многобройни телеграми 
до Централния комитет на СЮК, 
до нашето правителство и до п 
зндента Т1ито, в което се изразя
ва пълна подкрепа на изказва
нето и Становищата на президен- 
та по агресията.

(•; -.йзрднл Аилвсиц сгрлии
!

У*» е*
ОБЩО ЬОМ44ИЦМ 1 250275000 < оецо вайшщи 540 000

не.
Интересно е да се сйамене и 

това, че в Срадиземноморието се
га се намират значителни воени 
сили ,и на други страни. Съвет
ският съюз има в Средиземно море 
повече от 20 бойни кораба, а аме
риканците своята Шеста флота с 
около 50 бойни кораба, 25 хиля
ди моряци, към 150 до 200 само
лета и по

Въпреки всичко малко вероятно 
е, че работите могат да се уредят 
с война. Това защото зад тези сИ- 
ли на Средния ,изток стоят велики 
те сили със своите бойни потен
циали. чиято интервенция би мог
ла Да предизвика общ световен 
пожар.

1050 тАШои СЪОТНОШЕНИЕТО НА 
СИЛИТЕ НА ВОЮВАЩИТЕтд и кове" и градове вщж*.
На страната па арабските стра

на стоят ло-големи бойни еъеДИНе 
н»я и оръжие :

Египет разполага с около 310 
хиляди войници, 1.200 танка, над 
5о0 самолета. 20 батареи с лротн- 
восамолетнн ракети, 105 бойни 
кораба и Др.

Сирия има 114 хиляди войници, 
към 600 танка. .48 бойни кораба, 
над 100 бойни самолета и др.

Йордан има към “0 Хиляди ной-

С АМ ©А ела350 едмолетд
100 рдкету СР&А6Н 

досег
■ -

4411

да н действуваше като партизанска част. 
На следващия ден те се насочиха кьм 
Топли дол, планинско село «в пазвите на 
Стара планини, известно по своето исто
рическо минало още от Сръбско-т\«рск гга 
война през 1876 година. Тук се подвизава
ли четите на Панайот Хитов, Ильо и дру
ги български хайдути, които се притекли 
да помогнат «на сръбския народ в бое
вете срещу турцнте.

Групата се движеше трудно. Прохла
ден дребен дъждец напояваше войнишки
те дрехи и мокреше дб кожа. Привърш- 
ваше се и храната, но всички бяха решенн 
да издържат докрай. Навсякъде 
мина групата, населението й оказваше по
мощ, защото в целия край се бе разбрало 
за тях.

На 9 август, седмия ден от напускане 
на казармите, групата пристигна над село 
Топли дол. На една кошара завариха Ьа- 
мо един старец със стадо овце и к>че, 
което въртеше опашка на придошлите'-пой 
и ици. Дядото даде по една чаша мляко на 
своите гости, а след това завърза с тЯ< 
приятелски разговор.

— Деца, вие ли сте избягали от Пирот'
-— Да, ние сме дядо... — отговорихте.
— Е, не знаете ли, че вчера от ЦнрОг 

е тръгнал Пнздаров със своите войници 
с намерение да« ви хване.

След това съобщение групата се 
Ра на заседание. Какво да се «направи. По
вече от една седмица те не «могат Да на
мерят партизаните, а ето вече се подгот
вя п второ преследване..

Другари, предложи Баялцалиев — 
ме остава нищо друго, но да посрещнем 
неприятеля с оръжие. След известно ра-

войниците прехвърлиха скритите минохвър 
гачки на по-сигурно място. Край минохвър 
гайките оставиха н останалите боеприпаси, 
а самарите скриха на друго място. Осво
бодиха и конете, защото с тях пътуването 
беше много трудно. Налагаше се бедня ' 
кон да покриват с одеяло, а на всички

' (^СЙ^ГУ СШГ П \л/\ & С Г оЛуь

ущротсигдт^ ипъАрми
БОГЛАН НИКСЛО&

коне да връзват копитата с парцали за Да 
се не чуват когато се движат по пътя.

Акциита за осуетяването на избяталнте 
войници да се присъединат към партизан
ските отряди продължи няколко дни. Поч
ти целг.я полк и мобилизираното населе
ние от съседн.ите села претърсваха гора
та. Но в тази акция те нямаха успех, 
защот) местното «население разбрало, че 
войниците имат действително’ намерение 
да с<« присъединят към партизаните пома
гаше «групата с храна и им оказваше съ
действие, както и на партизаните.

Най-сетне избягалите войници успяха да 
се спасят от обкръжението. Отново поте
глиха към Покровенпк, Пъклещнца и За- • 
вой. Първия свободен ден след 
от >бкръженнето 
за 1 очивка,

4) ИЗБЯГА И ТРЕТИЯ ВОЙНИК
ни, а правят н.и много неподвижни. Пред
лагам да ги скрием и когато дойде време 
да ги вземем ....

Предложението бе прието Петима вой
ника с Баялцалиев натовариха минохвър
гачките на конете и навлезнаха дълбоко, в 
«гората в едно дере. Скриха минохвъргач
ките, самарите и другия багаж, който з 
момента не им беше нужен. Качиха се на 
голите гърбове на . конете и потеглиха об
ратно. И точно, когато пристигнаха 
•останалите петима, войникът който беше 

пристъпи

Цялата група войници «направи огром
ни усилия, за да избегне яастигането на 
фашистките вой .ици. По твърде непрохо
дим терен те навлизаха все повече в обя- 
тцяпа на Стара планина. На 4 август сут
ринта те пр.истйгнаха до пещерите в от
срещния бряг на Височнца. Времето беше 
дъждовно. Групата ,се приюти до скалите 
и направи малка почивка. Отведнъж на
стана отново тревога. Някой съобщи, че 
и третия войник избягал. Сега вече напра
вените усилия за укриването бяха напраз
ни, защото този войник щеше да съобщи 
местонахождението им.

.За да се .ускори движението взе се 
решение войниците да се освободят
излишния багаж. Групата от десет войни
ка, колкото «сега останаха потегли към
Добри-дол. Задачата беше Да се влезне в на височината за да наблюдава движенне-
селото -и «групата да се снабди с храна, то на войн.чците. Нареждането в този мо-

резервц бяха изчерпани. мент беше групата да избегне срещата с
След малко лостовия

където

излизане 
войниците използваха 

миене и бръснене. Същата 
вечер «в село Завой Като същинска парти
занска част групата влиза в селото. Въпре
ки забраната дадена от фашистката 
че в този край се движи „един офицер с 
девег войника с цел да «се присъединят 
към партизаните и всеки, който 
каивато и да било помощ ще бъдат 
стрелям, не помогна. Населението 
насред село. Радостта беше 
яма, че сътрудничеството между па«ртиза- 
ните и българските' войници става 
по-голямо. Селяните 
предали «на групата, а също така изслуша
ли и речите на ораторите.

През нощта войнишката

при

внимателно и имна пост 
■съобши:

— Другари, неприятелят е тук близо
власт.до нас . . .

Всички грабнаха оръжието си м бяха 
готови за отбрана. Лостовият се оттегли

от

съб-им окаже 
рач- 

се стече 
още мо-гол-защото всички 

Планът, че групата ще се присъедини към 
отряда за два дена не се осъществи.

След като патрулната двойка съобши, 
че в селото няма фашистки войн,ици окрло- 
три часа след полунощ войниците навлез
наха в селото. От селяните получиха хра
на — хляб и бито сирене. А «рано ЦУт- 
ринта се изтеглиха над селото в една го
риста местност.

— Другари, — каза някой От войници^ 
аз предлагам да се освободим от 

минохвъргачките. Те засега «не «ни са нуж-

пакнеприятеля.
докладва:

все— Войниците минават «на петдесетина 
крачки по «пътеката под нас. Между тях е 
третия избягал войник ...

Всички войници от обкръжената група 
се вкамениха. Настъпи пълна тишина. 
Неприятелските войници отминаваха край 
горичката, която скриваше избягалите 
«войници.

След малко лостовия войник съобщи, 
че опасността е минала-. Още същата нощ

насъбрали храна и

зискване, се взе решение: войниците ня 
Пнздаров да сегрупа напусна пресрщнат при: „Мърт-Завой.
вачки мост".Сега перспективите бяха по-добри. Гру- 

пата спечели симпатиите «на 
селение още преди да

В следващия брой:
-ЗАСАДАТА ПРИ „МЪРТВАЧКН 
МОСТ“

местното па
се свърже с отря-

те
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Нашите
шения се развиват върху здрава 

и благодатна почва
взаимоотно- ади»иьагяия аа ТезйсИтв да по-нагагъшпи раавигна в реОргавиЗМС*я па СЮК

Недостатъчна активност в организации
те на СК в Лесковашко

ГаНизирането наа СЮк“' П° ,ре°р' Безспорно тезнсите дават отго- 
За това 1=. &тт ' в°о на ОонОЗнИте въпроси на сега-

готви поч-гп 'ГтД,аН е К0МитеТът се шння момент и ясно определят на. 
в началотп 4 Л «ес6^’ ■кат0 соките за акция на комунистите.
„0-Ч№„. ° на и изпрати писмо Обаче —констатира заседанието 
комитети8^ Наг^ и общинските на Околийския комитет — да се 
дейността Ннт МяС,т0 ~а с.е Проучи търсят в тях и от тях рецепти за 
п пвлпг, , ВЪВ връзКа с Тезнснте всекидневно поведение на комуни- 
Е? тШта- стПте е не само неприемливо, но в

. р 1е тезнснте са обна.род- основата сн и -тротивположно иД 
ще п^?.и едНн месец, засе- духа на реорганизацията.

Данието на ОК на СКС констати- 
. оа че едвам тези

Макар .е работата във връзка с 
Тезнснте н предложението за зак
лючения е в закъснение, очаква, 
се. след това заседание на Околий 
ският комитет на СКС активност. 
Та да се увеличи във всички орга 
низацни на СК.

Разбира с'е, за това ще допри
несе и по-голямата активност на 
самия Околийски комитет, в чи- 
'ято програма, разработена на това 
заседание, са залегнали и въпро- 
~чте за реорганизацията.

(Продължение от 1 страница) 
Югославия. Няма ни час От наше- 
т0 излитане от българската 

' .пща. стъпвайки на белградското 
летище още звучат в ушите «и Ду 
мнте „На добър час! Предайте на
шите сърдечни поздрави на юго
славските другари, на народите 
на братска Югославия-“

Позволете ми другарки и .Дру
гари да вн Предам тези поздрави, 
поздрави от целия български на
род, от Българската комунисти
ческа, партия, от българското па- 
вителзтво и Чрез вас да поздравя 
най-сърдечно Съюза на югослаз. 
ските комунисти. Съюзния изпъл
нителен съвет на Югославия, жи
телите па слънчевия Белград, на
родите на вашата страна.

Ние Стъпваме на югославска 
земя, изпълнени от чувствата на 
стара и трайна дружба между на
шите народи, дружба. изкована 
през вековете в общата борба за 
национална свобода и независи
мост, .дружба закалена в деселилет 
ните битки против класовия гнет, 
за социализъм, за по-щастлив жи 
вот.

. Приятно е да се отбележи, че 
през последните години отноше
нията между нашите две страни н 
партии се развиват добре, в .дух 
нй нскрено приятелство и добро. 
съседство.

Уверени сме, че разгозорите, 
които ше водим с вас. другарю 
ТитО с другите югославски ръко
водители, срещите ни с трудещи- 

Югос.павмя ще допринесат да

ВГН0 огкище на Близкия изток буди сериозна 
Ис.крено тревога. 

<■* радваме, че 
непосред.тдено 
с постиженията

сто.
ще мо- 

Да се запоз. 
на югослав- 

нироди в изграждането на новия живот ля на“"Т. Ди ВИДИМ плодовете
на вашия труд ц заедно е, това лн 
разкажем :за задачите 
шава зе.1ш1я народ за 
ито той постигнал.

Пашите взаимоотношения се 
Развиват върху здрава и благодат 
на почва — социалистически ннтер 
национализъм, общността на ин
тереси. оощи цели и задачи ня на
шите народи ,и ,партии 

Па развитието 
отношения и

Жем
наем
оките

които ре. 
Успехнте, ко Л.

разискванията по”“ях. ^Тру^Ге 
Да се намери оправдание _. 
ва закъснение, освен ако за 
Дание не

Дим итровградза тако.
оправ

се вземе, че с Тези сит е 
ие е дадено и напътствие 
'СИбна-ния по

Съюзът на комунистите 

и ССРН допринесоха за 

правилно насочване на 

изборната дейност

за разп-
иа Приятелските 

_ сътрудничеството ме 
жду Ш България и СФР Юго
славия. между Българската кому 
нистичеека партия и Съюза на 
югославските комунисти, ние гле
даме като на принос в общите усн 
лня за укрепване

тях.
Сегашната работа в общински

те комитети и -в някои първични 
организации Се изчерпва в осведо
мителното Запознаване сЪс съдър. 
жаннето на Тезнснте и Прадложе 
нията за заключения за реоргани
зацията (някъде и без разисквания), 
в подготовки на семинари и сКаз- 
ки за 'по-обстойно проучаване на 
тази материя и в събиране на пред 
ложеншя за промени 
организирането.

Няьсои комитети обаче 
нали

единството и 
мощта на световната социалисти
ческа общност, на . международно 
то Комунистическо ,ц работничес
ко движение, принос в борбата 
против империализма за мир на 
Балканите

В миналия петък общинският 
комитет на СКС в Димитровград 
обсъди информация за неотдавна 
проведените, избори За представи
телни' органи.

Информацията за изборите на 
представителни органи изнесе' др. 
Илия Петров, председател на об
щинския отбор на Социалистиче
ския съюз, след което се развиха 
разисквания. Широко бяха засегна 
ти всички страни на подготвител
ния период чга изборите и на са
мите избори.

Бе констатирано, че изборите и 
предизборната дейност са били 
т върде успешни. Интересът на из
бирателите е бил Значително над 

досегашните избори, 
а Предизборната дейност се Харак
теризира с това, че са повдигнати 
много съществени и важни за по
нататъшното
ната въпроси, специално в 
тта на селското стопанство и про-

ца със своите уклони в селата 
Смнловци и ТрЪнско Одоровцн. 
„Съвсем умишлено — се казва в 
информацията — и по наша пре
ценка с определена с Сметка, некол
цина избиратели, дори и членове 
на СКС (в Трънско Одоровци) са 
гласували един за цялото семей
ство". По такъв начин те са нару. 
шили разпоредбите на избирател
ния закон и предизвикаха 1каС|и>ра- 
не и повтаряне .на изборите.

Заседанието прие твърдението 
от информацията, че обществено, 
политическите организации в ко
муната, на първо място Съюзът 
на комунистите и Социалистичес
кия съюз, са били на висотата на 
своето задължение. Те са действу
вали за разясняване на демокра
тизма на нашата избирателна си
стема. насочвали предизборната 
дейност към съдържателна рабо
та и в духа на демократизма на 
изборната процедура у нас не са 
се намесвали в непосредственото 
право на избирателя да кандида
тира и избира свои представители. 
Дейността на ССРН и СК е била 
повече разяснителна. Наблягано е, 
че в Условията на огромно важни
те задачи в областта на стопанска 
та и обществената реформа избра
ниците в скупщините трябва да 
бъдат способни, дейни и Компетен 
тни лица, конто с преданост и у- 
мение ще действуват за осъщест
вяване на набелязайите цели. В 
тази насока дейността на организа 
циите е била напълно резултатна.

Събранието, въпреки всички те
зи констатации, -яе отмина въпро 
са за отговорността на наоушнте- 
лите на избирателния Закон в спо
менатите села. Санкции не са пред 
лаганп пито споменавани, но ще се 
поедложн на партийните организа 
цип в тези села да обсъдят причи
ните за това явление щ предпри- 
мат съответни мерки.

Всъщност такова решение е най 
-.подходящо. Партийните ооганн- 
зацни в тези села сами трябва да 
намерят най-съответннте начини 
да уредят въпроса За нарушава- 
чето (На демократичността в изби
рането. който макар н незначнте-

в начина на. ^;
и в света.

Ние от сърце благодарим 
каната да посетим вашата красива 
страна, за топлия прием, 
ни се оказа.

Да живее и се развива бълга. 
ро-югославсКата дружба.“

От входа в Студентския 
до резиденцията на Дедине бел- 
прадча«и твърде сърдечно поздра 
виха гостите от приятелска Бъл
гария. Улиците, по които се дви
жеше колоната от автомобили бя
ха тържествено украсени с бъл-

са започ.
с подготовките за разисква

не, но за ТсзноИте още нищо 
казали,, което етеприемливо. 
Разясняването наТеЗиСите

за -по
не са

който
а пред

ложението за заключения, макар 
полезно н нужно, ще бъде недос
татъчно. ако Тези разисквания 
се свържат с конкретното положе
ние и проблемите, характерни за 
отделни организации н'а СКС. Ня
ма да се реши същността на въпро 
сите, които повдигат Тезнснте, ни. 
то ше се намерят най-добри реше- 
1к1ия за реорганизацията във връз 
ка с предложението на заключе
нията. При разглеждането 
ношеннего към Тезнснте трябва да 
се имат предвид и

град не

те в
-се засилват нашите всестранни 
връзки и сътоудничество и зкре.п
ва и се разширява нашата друж
ба. Сегашното ни посещение 
даде възмож.ност отново да обме. 
н”м мнения по въпросите «а соаи 
ллистнческото Строителство в две 
те страни и по-нататъшното разви 
тне на нашите отношения, по 
новиите Пообле\-1И на междунароъ 
нОто положение, което сега с но-

гапсКм и югославски Знамена 
По воеме на посещението на 

Югославия Тодо-р Живков и чле
новете на българската .партий. 
но-празителствена делегация во
диха политически разговори с 
президента Тито и други югослав 
ски ръководители.

ще

равнището на<на от-

скващаннята. 
според конто те сами по себе си 
трябва всичко да разрешат. По
точно

ос- развитие на кому- 
облас-реорганпзацията 

тъчно се разбира .като обществена 
необходимост и ,процес, който е

недоста-

мишлеността.
Тъкмо това, че в предизборната 

дейност е била Осигурена Правил
на.-насока —' да се направи пре- 

в общия

АКТУАЛНО
вече в течение. Изборната поли
тическа активностСтесняване на 

демокрацията
потвърдм, че 

повече ™е може да се работи по постигнатотоглсД на
стремеж към възхода и да се на- 
белязат задачите, които трябва да 
С1г решават занапред — е допри, 
нес.чо изборите да бъдат напълно 
успешни. В 'информацията са Да
дени следните показатели: От об- 

6.511 записани лица За изби. 
ране на отборници за общинската 
камг.ра са гласували 5.893 лица. 
Невалидни бюлетини е имало само 
151. Успехът би бил по-голям, ако 

са били лицата,

стария начин, а да «е се Стигне до 
конфликти със съществуващите 
самоуправителяи отношения. ТоЗа 
и-зне-ква много по-голяма отговор
ност на комунистите в тяхното н- 
дейно действуват, което от друга 
страна изисква много по-добро ,по 
знаване на Всички 'компоненти на 
нашето обществено битие.

Уволненията вече влязоха и в димитровградските пред
приятия. Двадесетина работници от „Фабрад“ и „Циле“ вече 
са получили уЕОЛнителпн актове и след някой ден или месец 
ще си отидат. Предстои им трънлив път па търсепе на свое 
право все до последна: а инстанция на г.ашето съдопроизвод
ство, която ще гаже окончателната дума. А дотогава Ше им 
трябва хляб,кой-.о ако имаха, нямаше да работят.

Но ке ста;а дума за това, а за нещо друго. Например — 
справедливост и демократизъм има в Процедурата на 

зестъпена политиката, която сме сви- 
нешо — дали е било

що

колко в списъците не 
които са в армията или временноСъщественото реорганизиране 

на Съюза на комунистите изисква
уволненията и колко е
иеобходимП^сТстигиГдотук, “и дам изобщо уволняването 
значи изход, когато се знае, че то и^Гномии',

от ъствуващи.
В камарата .на трудовите общ

ности от общо записани 4.650 лица 
са гласували 4.264. Като само 80 
бюлетини и са били невалидни. И в 

случая на бюлетините не е

превъзмогване както на до:сгаш- 
нн хиерархичеоки 'Отношения, така 
и радикално изменение на отноше 
нията към самоупращитолмите ор- 
ГМП1. Трябва да се намерят реше
ния да се изключат от Съюза на 
комунистите всички 01имя, на кои
то Съюзът като организация на 
идеологически съмишленици ие 
отговаря и по този начин ,да гс 
създаде климат за 'При-слвяше п 
Съюза на комунистите 
сили, които със своето отношение

ра след изчерпване на другите

ПЛЗ Един'работник ст „Фабрад“ „и е пратил писмо. Ние прн- 
съствувахме „а едно събрание в „Циле“. Мнозина работници 
произнесоха много тежки думи за нередностите по уволнява 
нг-то и сумирането на техните изказвания води към един из 
То; ’ че в процедурата не и имало критерии, които гарантират 
справедливост и политика, която да ползва „а П0'“а1Втк , 

предприятието. Занемарени са спосозносгта <• «вали, 
р р възможностите, а те са елементи

отслабналото предприятие

-вата
имало никакви дописвания н.Ди за.
черквания на кандидати.

На изборите и в предизборната 
прояви накампания не е имало 

групиране и сактанство, ма орга. 
нпзпране извън Социалистическия 
г.ъюз и подобно. Малко петно 
върху политическото съзнание на 

върху дейността

ход на
фикаЦиите, дисциплината и

които може да се опре лно хвърля лоша сянка пъюхч ус
пешно проведената предизборна 
дейност и изборите.

те, върху
зднапред.^ уводиения е решавала няколкочлениа комисия, 
без предварителни поименни предложения на трудовия коле
ктив или на трудовите единици. А колко неколцина хора с 
кадърни да преценят безбройните елементи, които трябва да 
се имат предвид при този акт? Някой може би ще каже « 
това е на законна основа. Да, но законът първо е РазП°Рв^ил 
за този труден акт да решават по-широки форуми на самоу- 
за този труден вероятно от това, че уволнява.

в интерес па човека

м:'||ра,Телите н 
на обществено-политическите ор- 
гаипзацмн са хвърлили отделни ли

на ошня
м н н.

!
От прзеконфзрзнцията в Ниш

„Югоекспорт“ дава мебели на изплащанеправителността
пето е трудна и отговорна работа, конто

размисъл на много глави. . „
И тъкмо зашето демократичността е стеснена В Рам 

една комисия, уволнените хора се оплакват и се съми» .
по волята на директора или някой член на ко-

нячой пезначите-

изиехва
и домашния пазар. Подобни нз. 
ложби ще бъдат устроени в още 
няколко градове в страната.

се дават на 20 месечно изплащане.
Разглеждайки изложените екс- 

пенатн журиалшетпте Зяха еднно. 
• ушни в сцената си. че никога до- 

ппшкнте потребители нс

В пенед.ел.нпк на изложението п 
Нишката Крепост П1Р1И откриване- 

.поедоямиата продажбеиа из
ложба на мебели и тепихи, пред
ставители на организатора на из- 
зожбата, нзнопното предприятие 

‘„Югоекспорг“ от Белград устрои
ха пресконференция. Орга.нпзато.

тази твърде атрактивна 
I запознаха 

че предприятието е гото- 
потребнтслите на 
мебели 'и ДРУГ11 

се съставна ча г 
Условията

па
че са уволнени 
мгскята, с който кой знай кога са влезли п 
лен конфликт.

то на
сега па
са 0 ми .предложени такива хуба- 
'.II мебели. Затова и казваме 
шложбата — атрактивна. Когато 

става дума за стила, можем да ка
жем. че Креаторнте и просктаитн-

..„пГ|цо е било иуагио да се стеснява дсмокраци- 
. , ай-необхош ма : арад справедливост а к-ъм 

ь когато всички
И го правим фетиш. 

зашо сс е сти.

( А защо Поправка на пътя 
Бггбушница Звонци

I заП1 а там, къд^т^ 
човека и интересите на 
парадяраме с фразите за самоуправление

Огтапа га се г а де отговоо и «а съпроСа — _____
гиаяо до уволняването. Обикновените и ръководните х ра 
гга-а са съглас и сега в едно - къде.-о няма саеЦна сти, да 
гледат по-широко и сигурни в човешките и "Рив"д1'° ^ерки 
ггтс икономически процесч, ТСМ работите не в >рв ,

С ^АжЛ.Пиле“ [.Фабрат“, и „Ссдми юли” имаха специали
сти сигурно нямаше да стигнат дотук. А сега излиза че зар<1 
сгосто усърдие в раГота.а - зарад по.голямата протукция. 
кг ято службата по п/Псмента в ..Дмле не може д» Р • 
работниците трябва да платят с уволняване на своите ДрУ
/ ари.

самото предприятие.

ритс па 
,ппийнати-а журна-

Прег.прият-нето за поддържане 
па пътища в Ниш започна да по
правя пътя Звонци—Бабушпнца 
на дължина от 26 километра.

Все докато общината в Вабуш. 
нпца се стараеше за пътя — той 
беше п лошо състояние. Ннчщота 
предприятие обаче предприема се
риозни мерки той да се доведе в 
ред.

те са се държали към класичес. 
стилове, на ксито йа далилистите.

,во да .кредитира 
меблн, части па

кнте
т жа да се каже съвременен вид,
привлекателен и ф\ пкционален. пелементи, конто 

на модерното жилите, 
на кредитиране са твърде благо
приятни. Потребителят е .Д.ъ.пже:I 
да плати 20 на сто от це«ат“ ,‘в 
стоката :■ .ггранапя о-Г двама дупш 
или гграитно шкемо от предпрмя.

което работи. Прсдпрпя- 
възможност потребите 

избере «ай-хубави сто- 
веднага. Кредити

по ивет и по лития.
Иначе „Югоекспорт“ все до мн- 

годнна е продавал пронзве-п;дата
денията си в страната и в чужбина 

правил оборот от 25 сми.•като
;:г!ар.яа годишно. От миналата

постоянните продажбенн
го-

Ето, след многото досегашни, още едни упш< на отрова-я 5ЕГ л ядаж
тието, в 
тнето дава лица чрез 

изложби „Югоекспорт“ завладява М. Б.лят да си 
__ ки, които взима
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Делегатска система 

на избиране
Босилеград

Постъпленията в общинския 

бюджет закъсняватКькво място да се даде 
нд общинската скупщина

поради липсата и а работна ръка 
земята стои «еобработвана. От 
тоиа село Боян Пейчев дължи
184.000 динара, йон. Васил Спа- 
сов, члето завещание още ие е 
разправено в съда. дължи 407.000 
динара, а Джура 'Славейкова, от- 
селена в Щип, трябва да плати
234.000 дин.

Интересен в случаят със Стоич 
ко Спасов. Неговото семейство ня 
ма ра|ботОспособни членове. Дори 
получава постоянна социална по. 
мощ от общината, а на същата 
дължи 167.000 динара. Предприе
мането на принудителни мерки за 
наплщатге «а данъка от такива 
семейства е невъзможно, дори и 
нехуманно.

Дългът на поч. Алтъна Христо
ва от Паралово, която има нас- 

«арастнал на 240.000. а 
на Соколов Раденко от 
село, който също има наследници 
— па 500.000 динара.

Сумите на такива дългозе_от го 
дина па година нарастват. Те ус
ложняват работата на Службата 
за приходи. Също така много дъл 
жат на общинската каса я много, 
бройните черкови от Босилеград, 
ецо — Към 3 милиона динара.

Най.редовните данъкоплатипи, 
изтъкват в службата за приходи,

са от районите на печалбароките 
села, местните канцеларии Горна 
Любата със селата Мусул, Пло
ча и Нарие и Горна ЛисИна с Гор 
на и Долна Ръжена и Долна Ли- 
сина. В тия |И още някои села хо
рата могат Йя закъснеят, но из. 
плащат данък винаги до края на 
бюджетната година.

В службата за приходи в об. 
щииската скупщина не знаят от 
къде да започнат и какво да прав 
ят: събирането на приходите вър
ви трудно. През изминалите пет 
месеца вместо клан праните 138 ми 
Лнона динара службата е събра
ла към 40 милиона динара. През 
първото тримесечие са събрани 
12,5 милиона ил)и 11 % и през ап
рил и май още 27 милиона дина
ра.

В сравнение с миналата годи. 
на. тазгодишните'резултати са по. 
слаби с цели двадесет процента.

Лоша организация на службата

Какво място да се даде на Об. 
щннсКаТа скупщина в предстоя
щата избирателна система 
въпрос, ца който се търси отго
вор, когато стане дума за неондац 
на проведените избори. Все по-Че 
сто се чуват мнения, че избирател 
пият закон би трябвало да се про 
мени, като избирането на предста 
внтелн да става чрез делегиране. 
Избирателите непосредствено биха 
се определяли само за отборници- 
те в общинските скутрини, а те. 
зи самоупрдвнтелнн тела по-късио 
биха делигнралн представители в 
Съюзната, .републиканските .и по 
Крайиинакд скупщина.

Привържениците на делегатския 
начин за избиране на Представи- 
тели, които стават все по-Много- 
чиолени, изтъкват, че сегашната 
избирателна постъпка не съответ. 
ствува ,на нашето самоуправнтел- 
но общество. Това потвърждава и 
факта, че сега към 70 на сто от 
Представителите са избрани в об 
шишките скушцинн.

Избирателите непосредствено из 
бнраха егемо представители в Съю 
зиата и републиканските камари. 
Обаче тъкмо на тези избори има. 
ше известни отрицателни явления 
— нелоялни агитации, демагогия 
и бо.рба за власт. В изборите за 
„платени иредставнтелскн месТа“ 
най-често и най-пълно пролича 
тенденцията изборната кампания 
да се води извън организациите 
на Социалистическия съюз, кой. 
то според Конституцията и по 
закона, действително е носител и 
организатор на изборната дейност.

ПрОтив отживелите форми

За нашите условни отживял на
чин. Доколисото пък в ■предварн- 

е т елинте и добре организирани из
бори Трудещите се и населението 
не успеят всестранно да се дого
варят за личностите, които да ги 
делегират в икупщкипте, тогава 
Ст било съвсем приемливо непо. 
средствено да се избират само от- 
ооршщите в Общинските ок У п Ши 
ни, които след това, да делегират 
представителите. Сигурно е. че с 
това не ое поставя въпрос — един 
нлн повече кандидати за всяко 
представително място — защото 
би било нормално между повече 
кандидати Общинските скупщннн 
да избират представители.

Какво да се предприеме

Данъчната служба в общината 
би трябвало да се реорганизира 
така. че да се увеличи поне с още 
един или двама изпълнители. Да 
се «азначи непосредствен ръково- 
дител на същата, кацто е било и 
гю-раио. Да се регулират ония 
дългове на данъкоплатците които 
действително не могат Да ги из
платят и пр.

Тия въпроси ще бъдат на дне
вен (ред на първото заседание на 
Съвета на трудовата общност в 
общинската скупщина, а с тях и 
с целокупната органдаацмя на 
службите в общината сигурно ще 
се занимава и Общинската скуп. 
Ина. За поправяне на положение
то с приходите трябва да се заан
гажират и масовно-политическнте 
организации.

Това е мнение иа служещите и 
данъчната служба, с конто разго
варяхме. 'В цялата служба пона
стоящем работят само седем слу
жещи. Повечето от тях са със оре 
дно иди висшо образование. Служ 
бата кма само един данъчен из. 
пълнител за 37 селища. За да обп 
коли всички егела и предупреди 
данъкоплатците, данъчният изп
ълнител трябва да изгуби най-мад 
ко три месена, под условие ,да има 
обезпечен превоз . , . Гледано фо0 
мално, п една част от работата на 
службата трябва да участват и 
шефовете на .Местните канцела
рии. Но тяхната работа на тоя 
плац е равна на нула. Защо? За. 
щото тая работа е доста спешна, а 
освен това с мишо не е стимули
рана. Отивал на терен или не за
веждащият местната канцелария 
има съща-га заплата.

Та,ка цялата работа около събп 
рансто па приходите пада иа об
щинската служба за приходи. И 
в последната казват не са изобщо 
стимулирани нпто добре награде. 
ни. Ако сравним личните доходи 
на хората Ст службата за прихо
ди в общинската скупщина с лич. 
ннте доходи на служещите, напрц 
мер. в «лона на Сдружената Кре
дитна банка в Босилеград, ще ви
дим че „банкерите“ И/мат двойно 
до.големи доходи, 
на едните, и на другите е едно
родна, дори в службита за прихо
ди е по-деликатна. Да. приведем 
само едно сравнение, което ни да
доха служещите в общината: в 
службата за приходи една Другар 
ка сЪс завършена виеше тръгов- 
ско училище Приема .месечно 01.000 
динара, докато прислужничката в 
банката има 62.000 месечно. Или 
още един пример: данъчният из
пълнител. служещ й 48.000 дцна- 
оа личен доход има право и на 
още 14.000 динара Добавъчни, Под 
условие петнаДесет дена 
Да отива на терена. Въпреки че 
е изпълнил това условие, той 
че за три месеца не е 'Приел тия 
добавъчни.

Реорганизацията на общнНоКата 
администрация, извършена 
1965 година особено 
сегнала службата .за Приходи. Чи
слото на служещита е 
от 13 на седем. От тримата 
ни изпълнители е Останал само е. 
Дин. А общото чиело

Анкета за изборите

лСДнггк, еАко се приеме делегатския на
чин на избиране на представите
ли, тогава сигурно би се поставил 
и въпрос на промяна «а оргаишзи. 
райе и учредяване па скуп шини
те. обществено.политическите сгъв 
местности, специално общинските 
„парламенти". Защото в тъкмо за 
вършилите скупщн.нскн избори 
най-много отрицателни явления 
и нелоялни агитации и имало в 
общинските скулщмин. Характер
но с например, че в общинските 
сКущцпнп твърде често „губеха" 
ония кандидати, каито на събра
нията ма избирателите получиха 
иай-много гласове и похвали.

В досегашните разноюватия им 1 
ше съвсем противположин мнения, 
спород конто всички представите
ли е трябвало да С1е избират с не 
посредствено гласоподаване. Оба. 
че, според някои оценки, тези мне
ния не разполагат с убедителни 

Такъв начин на избиране — как аргументи, 
то се изтъква
изиокванията, според които инте
ресът на непосредствените произ
водители я работническата класа 
трябва да бъде главна тема в ра
ботата на скугацините. Именно 
скупщимите трябва да се развиват 
като най-висши самоуправителнн 
тела и затова трябва да се учред. 
ят Като такива, а не по стар. н

същото

Ст. СТАНКОВ

•а»

Д И М И Т Р ОВГУАД

„ФАБРАД" ВСЕ ОЩЕ НА 

СТЪКЛЕНИ КРАКА
леко ще продават. Вече напълно 
е внедрена продукцията на до. 
бавъчнн каросерийли части за ав
томобили, които могат да се про
извеждат с набавените преди ма
шини, а се рабсти и по намира
нето на партньори за обединява й.

Производството на секретни бра 
ви е почти спряло, зашето пред
приятието разполага с количества, 
които са достатъчни за едного
дишното търсене на този артику- 

М. Н. Н.

Въпреки усилията, които ко
лективът на „Фабрад" полага ти 
се измъкне от кризата, тя още 
продължава. Но все пак не мо
же да се отрече, че усилията да
ват резултати.

Старото производство е частич
но възобновено и железарията 
лесно си намира път ДО потре
бителя, но то не стига да се за- 
лекуват раните от погреш ля' курс 
преди. Затсаа в с.-соро време па 
пазара ше се явят нови произве
дения на ..Фабрад“, които също

не отговаря на Във всеки случай с промените 
в избирателната система не би 
трябвало да се върви прибързано 
и без обстойни анализи. Има мне
ния, че би трябвало да се прове
де анкета така че и избирателите 
Да могат да Ое изкажат каква из. 
бирателна постъпка е най-подход 
яща в настоящия момент.

А работата и

Д. Р.
ли.

Г -\(□> ш> шщ, ш © ш? 2® ж щ

Напуснати деца

БОСИЛЕГРАД

ТЮТЮНОВ РАЗСАД ЩЕ ИМА 
ДОСТАТЪЧНО

в Паралово над 60 лехи тютюнов 
оазсаа.

Тютюнопроизводителите започ
наха с разсаждането на тютюнови 
те стръкове. Разсад ще нМа ДОс- 

Секцията за тютюнево 
производство От Владнчин Хан е 
произвела 80 лехи разсад в Боси 
леград и 60 лехи в Бистър. Всяка 
леха съдържа към 8.000 стъряка 
тютюн, а цената на лехите е сред. 
но 2.500 динара.

Не изостана н инициативата на 
частните стопани. В село Райчи- 
ловии са произведени към 140, а

месечно

ве.
татЪЧнО. Градушката нанесе 

големи щети
В «рая на май в Босилег.радско 

паднаха проливни дъждове. В ня
кои предели на общината пада
ше и град. Градът е нанесъл гол
яма вреда на овощните дръвчета 
и градините в района на Весна ко 
била, особено в селата Муоул. Ба 
рие, Плоча и Горна Ръжана.

Тъжна е историята на двете близначета от Пресека. Тъкмо 
що проходили и били въведени в списъка на безпризорните деца. 
С. К. отишъл на „печалба“ и там се оженил, оставил първата си 
жена. а близначетата — Останали на органите по опекунството при 
общинската скупщина в Бабушница, докато съдът реши кой да ги 
гледа. Разчитало се, че общинската скупщина ще прояви повече 
внимание към децата и те няма да останат на улицата. Баща им ги 
оставил в Пресека за тях да се грижи шестдесет годишния им дядо. 
Известно време старецът ги хранил с гриз и вода. Нямал крави, а

в Бела

през 
много е за-

намалено
данъч

на служе
щите в органите на общинското 
управление не е намалено.

Също така
ни пари да купува мляко. Дотегнало му и потърсил сина си 
паланка да му предаде децата. Но не успял да го намери. И старе
цът ги върнал обратно в Бабущница и ги предал в общинската 
скупщина. Тя обаче не е приют за оставени деца. И четиринадесет- 
месечнпте „красиви“ близнаци, слабички и изтощени, останали без 
майчина любов. И ако така останат дълго още ще имат пеприятно-

и експеднторският от 
дел на общинската'скупщина 
Добре
чекове не могат на време да 
връчат на данъкоплатците, а ня
кои се Предават от ръка на ръка 
докато не се изгубят. Тоя проб
лем особено се чувствува в райо
на на Босилеград а местната 
целария Бранковци. И това 
спъва правов1реме»ното събране 
на приходите.

не е
организиран. Данъчните БЕЛЕЖКАсе

„Печалба“ от пасищатасти к°Гато узнаят как са попикнали.
Друг пример. До органа на опекунството стигнала молба От 

С. Д. от Ясенов дел. Той търси да му върне съпругата, която ней. 
пите роднини му отнеЛи.»Отишъл при тях. а те го изгонили, а дъщеря 
си задържали. Оженил се през 1951 година и имал.шест деца. Три 
са живи. Беден е. Време да отиде на „печалба“, както всяка година, 
да обезпечи хляб за семейството си, а децата няма на кого да остави. 
Майка им си стои у родителите. Може би се готви да се пожени.

В ОС в БабушниЦа са регистрирани 15 такива случаи от сеп. 
тември миналата година. И то само на територията, където живее 
българско население. Казват, че този проблем е належащ. Тук есте. 
ствено ще трябва и съдът да се намеси. В повечето случаи виновпи 
за положението са бащите, ксито папускат съпругите си и отиват 
,.на печалба“. Там отново се женят, а дома си оставят неврЪСтпИ 
деца на ррдителите си. Родителите мислят, че съветът за старател- 
ство е дължен да обезпечава издръжка за^ тези деца, на които на
истина някой трябва да обезпечи „бъдеще“.

Разкъсване на брачни Еръзки вече става сериозен социален 
проблем и угрозяЕа екзисте; цията" на подрастващите покления. Още 
повече, защото жените не зь-агт да се борят докрай за своите пра
ва. И самите съдебни процеси около алиментациите и другите из
дръжки вървят бавно н това влошава положението. Въпрос е дали 
и алимептациите са достатъчна гаранция за напуспатите деца. Още 
не е известно подобни проблеми да са били на дневен ред на об. 
ществено-политичеокитс организации, нито пък да се чуе ду 
ма на осъда на тези явления. А децата на разведени родители и по- 
къско стават скитници, хул.аггни, безпризорни деца.

Досега обществено-политическите сили не са действували да 
се попречи на такива явления, или поне да се обезпечи екзистенция 
на Децата на разведените родители.

А подрастващите поколения, както знаем, са основният фак- 
социа.- кстческо общество и неговия прогрес.

М. Бакич

Че някои трудови организа
ции и, техните органи на самоу 
прявление „забравят“ законо- 
предписанията и гледат да вне
сат в собствената каса колкото 
се може повече пари, говори и 
темата, върху която се разис
кваше в общинската скупщина 
в Бабушница. Горското стопа» 
ство в Пирот, което разполага 
с пасища в тази община в ра
йон Звонци повиши през наето 
ящата година пашарината на 
200 динара за едпа овца. Орга 
ните на самоуправлението имат 
право сами да определят цена
та ца пасища. Но това нещо 
огорчило овчарите, особено те
зи във Бучи дел.

Недоволството не води коре
ни само от увеличението на па. 
шарипата. Горското стопанство 
не зачита законопреддисанията, 
според които на един хектар' 
пасища могат да пасат само 
две овци. Горското стопанство 
взима за всяка овца по 200 ди
нара, според което излиза,, че 
на 1 хектар могат да пасат 100
ОЕЦе.

От друга страна, .казват в

Общинската екупщинащ Бабу. 
шница. от освобождението до 
днес Горското стопанство в Пи 
рот не е вложило нито динар 
за подобрение на пасищата, 
не е построено нито едно водо- 
понлище, не е извършена мели 
орация цито на един декар.

С оглед на броя на овцете в 
този животновъден край соб- 
стгеникът па пасищата си взи. 
ма хубави пари. С право заин. 
тересоЕаниТе частни производи
тели търсят отговор на въпро
са къде отиват средствата, кои. 
то стопанството взима от па- 
шарина?

Че тези негодувания са на 
място ще Признае и горското 
стопанство, защото според до
говорите с Общинската скуп
щина в Бабушница. то дало 
обещапие, че ще вземе мерки 
положението да се поправи.
, Но обещанията си останали 
обещания. Горското стопанс
тво с тях само избягва да из
пълни задължението си, а сред 
ствата от пашарината „си па
зи за други потреби“.

кан-
МнОГО

Небрежни данъкоплатци

Данъчните чекове са изгубили 
при нас оня ефект, който имаха — 
казват в службата за 
Много данъкоплатци

приходи. 
ча«ат след 

чека Предупреждение и тогава Пда 
ели дълга сй- По тоя начин над 
50 /о от Данъкоплатците постоянно 
дължат на обществото малки и 
почголеми суми. Но има и такива 
случаи, когато данъка не може 
Да се плати.

Най.нередовните данъкоплатци 
са от селата Догамица, Паралово 
и Назърица. Така например 23 
семейства от Доганнца имат тол
кова слаби приходи, че действител 
но не са в състояние да платят 
данъка си. Касае се за семейства.
които имат доста земя, която спо
ред пресмеТаипята иа кадастъра 
може да даде добър приход, но

тор на всяко
М. Б:
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Наши села
остеов ЧИННа Ва-'Ша«»кИя ЛоЛу- 
1И ^обс-НА^ОЖИЧките 'РУДНИЦИ би
ла Нгк ‘̂-,ст на НЯКаКва мохаме 
ДансКа религиозна община а нае-
туоч,щИ по™ Г>РЦН- П°сЛеДнаЯт
бил Шекио Ефе„днТНН ПРеДан"Я'

БОСИЛЕГР АДСКОТО 

„ЗЕЛЕНО ЗЛАТО“БОЖИЦЛ
Двадесет и трй километра север 

но от Босилеград по вододелната 
лНН11Я Милевска планина — Бу
кова глава са пръснати махалите 
яа село Божица, най.голямото се
ло по брой на население (3.040 жн 
тели), както и по повърхнина.
Заема площ от 7.788 хектара. Бо- 
жнца е типично планинско село с 
живописен пейзаж.

Махалите са пръснати по чука- 
ра и впадини, гористи усои и сочни 
Ливади. Има и големи савани. В 
селото има дванадесет 
махали, свързани с Центъра.

нДищТто. ВиИХЙГ няколко 

тн 01|Ла заселвана н опустошва. 
^=^0Ж'1Чами чест0 живеели на 

егове по годите, и отново се връ 
щали по домовете 

Последният 
Божица. ка.кто

връх Бандера при Вирове и токата водГеГ- ИЗСТУДИЛ" *
1петит а нЯ- К0ЯТ0 с голям

пПет ‘т ,1ДЯЛа на това място. Дъл-
-.. Т0Ва парицата разказвала 

студената вода на Вирове и 
атова това мяст.о по-късно се на

пече ° ЦоР‘Ща- Еана ваДа бИЛа 
речена Златарска вода, а оттам 
води потеклото си Божица, което
Божица0'8"3 В0>,4ИЦа *Ли Златна

има °*°ЛНОстта на Божица и днес 
следи от някогашни мини. В 

местността „Пладнище“ и , Окоп- 
честнн ровинн“ край Власпна 
I ат да се намерят такива Останки, 
ири махала Деянова има много 
ями и сгурия. На тези места била 
довеждана вода чак от Големи 
стан. Горна река и Топли дол, а 
другата вада водела от Колуннч. 
ка река до Чука. Третата 
от к-оято и ма следи

в Става дума за Лековите расте- мир Шнжов и Борис Христов 
",«я, които в изобилие растат в бо здраво са се наели да се разшири 
сплепрадскня Край и в съседните събирането на .растенията във 
общини, като полезни растения всички села в комуната. Те вече 
или Като плевели вредни за земе. ежедневно контактират с училища 
делието. Но тия огромни залежи та, земеделските кооперации и 
на „зеленото злато“ не са сериоз. различните събрания по селата за 
но използвани все до наше време, да запознаят хората с ползата и

значението от този нов отрасъл.
През 1967 година босилеградс- 

кият Клон трябва да реализира 45 
милиона динара, от които 20 ми
лиона са предназначени за изкуп. 
ване на лековити .растения, а 25 
милиона за шипки, орехк и леш
ници.

си.за Основател на село 
се казва в преда

нията, бил един богат човек от 
Нопцловци, ^Кюстендилско, който 
отглеждал 70 коне. През една 
люта зима те избягали от Коли- 
ловци в Пределите .на Днешна Бо- 
жцца. Това станало около Коле- 
да-Вожич

на- ПОЛЕЗЕН ПОЧИН НА 
„АЛКАЛОИД БИЛКА“ ОТ 
СКОПИЕ
Окопркото предприятие „АлКа- 

лоид-билка“, сложа преди някол. 
ко години началото на снетематич 
но и интензивно използване на бо 
силеградското зелено злато.

През 1964 година предприятие
то даде над десет милиона динара 
за построяване на две сушилни — 
едната в Горна Любата и Друга
та в Долно Тлъмино. Освен това 
в Долно Тлъмино беше построен 
и един склад за събиране на изку. 
пени билки.

След извършените подготовки, 
през 1965 родина в Босилеград бе
ше открит клон «а -Алкалоид 
билка", популярната „БИЛКА“, 
която 'започна с изкупване на ле
ковити растения.

Миналата година „Билка“ из
плати за лековити растения 15 ми 
лиоца динара и над 20 милиона за 
орехи, лешници и шнгпков плод. 
Ако положението на външния па
зар беше по-добро, реализацията 
па „Билка“ в Босилеград щеше 
да бъде много по-голяма

През 1966 година са изкупени: 
3.500 кг цвят от червена .детели. 
на, 2.200 кг цвят от глог, 1.000 кг 
цвят от бъз. 800 кг листя от ма
лина и къпина. Изкупвани са ли
стя, цвят, стъбло, к°рени и семе

по-големи и този човек харесал
това място и се заселил в днешна
у° Божица. Първото селище би 
ло на мястото на

Божица някога . ,. мо-
махала Село 

кРай старата черква. През послез 
нНте години на турското владичес
тво БоЖ1ица била чифлик 
богаташ. Преди 180 години 
Започнало да се разСелява па ма
хали, за да могат по-лесно да от
глеждат овце и коне. От друга 
страна

Съществуват находки още от 
римляните — „латински гробища“, 
където някога бпли погребвани ла 
тините. И днес такива следи ли
чат на черквата в Божица. Под 
махалата ПрекопланЦи и днес 
съществуват Останки От римска 
крепост. Интересно е и названието 
на „Романов мост“ и махала Ро_ 
мановии. Край тази махала няно- 
га имало яз на някаква си Латин
ска вода. В Божица се намира 
■малка черква „Св. Никола“, пос
троена през 1608 година с дължи
на на стените 7,60 м, широчина 
3,20 и височина 3 метра. Каменни
ят покрив на черквата е обраснал 
с трева. Олтарът е зографиран в 
средновековен стил. Някога тази 
черква била богата. В нея се намп 
рала икона на „св. Иван Рилски“, 
„с. Йован Кръстител“ и други. 
При едно опосту.шенне Кърджали 
те разорили черквата и я превър
нали в кошара за коне .

В центъра на Божица някога н- 
мало висока кула. намираща се 
източно от днешното училище. Ку
лата била развалена и с нея един 
частник е» оградил ливада. Край 
махалата Велк-ичева и днес има 
останки от тогава известната чеш_ 
ма на пътя Божица — София на

Ще посочим имената на някои 
билки и цената за един Килограм 
в стари динари. ЦВЯТ от: върти 
поп — 500, хайдушка трева (рав
нец) — 100, полски мак (турчин)
— 2.000, бъз с дръжка и без дър- 
жка — 600 и 1.000, червена дете., 
лина — 300, лайкучка — 1.000, ло 
пен — 800 динара и нр; ЛИСТ от: 
чичок — 80, овчарска торбичка
— 400, дива ягода — 300. боровия 

280, къпина и малина —
180. бъз — 80, бреза — 180; 
СтЬБЛо от; бял пелин — 100, 
хвощ — 100, жълт кантарион (Шо 
лувач) 100, червен кантарион — 
600, маточина — 200; КОРЕН от: 
чичок — 250. магарешки бодил — 
150, иглика — 350, сладка папрат
— 800. гороцвет — 4.000, чемерн- 
ка — 100 и т.н.т; ПЛОДОВЕ от: 
боровинки — 1.000, Трънки — 150, 
бъз — 350 и пр. синап — 180, ко-

180. Според ценоразпи-

на един 
селото

вада
и Днес води 

От Стрешер и Претвор като захва
щала водите на Върла река. <Г1о 
това

така по-малко били из
ложени на нападенията на кърд
жалиите.време в Божица имало де- 

прнмнтивпм леярни 
на Желязо. Следи от видни има и 
днес-: в Мутница имало две види 
при Златанова Махала и Колунич 
ка река две, на потока Марушиц-1 
пет. по които тази река по-къс м 
се нарекла Впдня. Край тези вид
ни и Днес се намира сгуря и дру
ги останки от руди. Рудата в зид 
нНте е топена с дървени въглн- 
ща. За тази цел безмилостно би
ли унищожавани буковите гори о- 
ко.То Влабнна, Колуннца. Кърва
ви Камък, Равна шиба, Букова 
глава, дори Претвор и Стрешер. 
На площ от около 20 км2 и Днес

вет видян
Стари животновъди и 
дюлгери
Божица от край време си била 

животновъден край. През 1907 
година 313 божпчки семейства от
глеждали 8,221 овца и 55 кози, Ли
сец (някога село от осем семейст
ва) имало 338 овце и Царица (ня
кога село с 12-семейства) отглежда 
ло 350 овце. И днес животоновъд- 
ството е главен поминък в Божи
ца. Пасбища, водата и горите са 
най-голямото богатство на този 
край. Поради планинския климат 
тук слабо виреят зърнени култу
ри. Добре успяват картофите и 
имат голямо значение в Прехрана 
та на населението.

Божичанкн са добри домакини 
и животновъди. Мъжете пролетно 
време отиват на работа във въ
трешността на страната. Навред 
са |известнн божцчките дюлгери.

Село БожиЦа е електрифици
рано с изключение на няколко 
махали. Има три основни учили
ща — едяо в центъра и две по 
махалите. Съобщенията са добри. 
Няколко рейсове Дневно от Сур- 
дулица за Босилеград минават 
през Божица. Стоян ЕВТИМОВ

кн

права
са за 1967 година моровото рогче 
(рогач) ще се плаща по 1.200 ди
нара.ясно личат сЛедите от кладите за 

за правене на дървени въглища. 
Дървените въглища били пренася 
нИ до видните с коне или на ръце. 
Топенето на желязо в Божица би
ло прекъснато през 1885 година, 
„поради' лнпса на горивен Мате
риал“. Изчезнали и вековните бу
кови гори.

По време на туреното владиче
ство Желязото от Божица било 
пренасяно в различни посоки, за 
Моравско, София, Цариград и 
Македония. Констатин Иречек в 
книгата си „Княжество България“ 
Казва; „Рудниците в Божица При
надлежат към втора група желяз-

от около петдесет различни расте 
ння.

Числото на доставчиците на ле
ковити растения от година «а го
дина се увеличава. Някои от тях 
са получили и по 100.000 стари 
динара. Най-добри са били бера- 
чпте от Гложие, Зли дол. Дукат, 
Извор. Голеш и др. Обаче селата 
по склоновете на Весна кобила 
все още «е пристъпват към това 
полезно и- доходно занятие.

КАКВО СЕ ПЛАНИРА
ПРЕЗ 1967 ГОДИНА
Завеждащите 

клон на „А-лколоид билка“ Владн

Наведените части на лековити
те растения трябва добре да се из. 
чистят и да се изсушат за да не 
изгубят естествения си цвят и ми
рис. Заинтересованите граждани 
могат да получат най подробни 
обяснения от завеждащите клона 
на „Билка“ в Босилеград.

С една дума казано, събирането 
на лековити раОтвния е извънред
на възможност за увеличение на 
приходите да населението и учиДи 
щата от босилеградсКа община 

С. СТАНКОВ

безна която турците пили вода 
да слизат от конете си.

В давни времена синора на Бо
жица бил обраснал с иглолненн 
Г°РЧ- . ....... ...

боенлеградскияЗа рударството

От руда.рството в този край има 
Много следи. Дори има -и писани 
материали на известни учени. Пре 
данието за някогашното село Ца
рица, «а мястото на Което Днес 
съществува една махала, води 
потеклото ои от руднипнте на зла 
то и желязо в Златарчица и По. 
биен камък, ВеДяаж царицата на 
Цар Констатин се изкачила на

учител в Баина баща. Тези учи
тели са постигнали изключителни 
успехи в своята предагогичесКа ра 
бота.

Нашенци за себе си и родния край

НАЙ-ГОЛЯМА 

НАГРАДА СА ПИСМАТА ОТ 

БИВШИТЕ МИ УЧЕНИЦИ

МИРКО ДЖУНЕВ: — Какви връзки имате сега с 
Димитровград?

— Вече . 12 години как не съм в 
Димитровград, но и не чувству
вам, че съм напуснал Димитров
град. Може би за такова чувство 
допринася и близостта. Обичам да 
отида в Димитровград, особено в 
училището и радостта .ми е още 
по-голяма, когато виждам, че сега 
в основното училище работят учи
тели, които са били мои ученици. 
Тяхната .работа и създадените у- 
словпя са далеч от оная. която 
сме имали преди 20 години. Ново
то училище в Димитровград дава 
пълни условия за работа на един 
просветен работник.

— Освен просветната работа п- 
матс ли други задължения 
в Пирот?

Електрификация 

в Звонско Мирко Джунев, учител, е роден в село Сла
вния, Димитровградско. Учителствувал е в Долни 
Криводол, Ръжана, Мъзгош. Бил е директор на пе
дагогическото училище в Димитровград, а сега ч 
учител в гр. Пирот.

В Бабушнншко продължават ак
циите по електрификация на села
та, в които живее население от 
българската народност. С въвеЖ. 
даяето на електрически ток в Бе
рни ,извор, Ясенов дел и Бучи дел 
приключва акцията по електрифи 
кация. която преди няколко годи
ни започна населението от този 
край. В ЗвонсКи район „електри
чески слънца“ греят по домовете 
па селата Звонци, Ракита, Нашу- 
шковнца и Пресека. По този на
чин един откъснат и затънтен край 
се „приближи" към Света. Трите 
неелектрифицирани села в този ра 
йон са най-отдалеченн от далеко
провода и по този начин и най- 
труднодостъпни. Средствата, с 
които разполага населението в те 
зи села са малки за един такъв 
похват, а Общинската скупщина 
не е в състояние да им помогне. 
Това обаче не уплашило 
от Берин извор, 
на Социалистическия съюз.от не
отдавна, беринизворчани поставят 
мрежата. Със собствени сили и с 
доброволна работа и самооблага
не набавили стълбо-ве. разтеглили 
жицата, която сами си набавяли, 
а Остава още да построят трзфо- 
поста. За трафопосТа обаче свър. 
шили средства и затова ще го за
вършат наесен.

През това време мнозина бери- 
НизворЧаня отишли „в печалба“ 
ла изкарат пари за електрическия 
ток.

дават предмети, конто им не бяха 
специалност.

Сега. когато са изминали 20 го
дини трябва да се изкаже огромна 
благодарност на Министерството 
на просветата от Белград, 
бдеше ежедневно над работата на 
училището. Освен материална 
мощ в Книги и нагледни сРеДства, 
другарите, конто идваха при нас, 
„и оказваха огромна помощ в 'Ра
ботата.

След това не трябва Ла се пре- 
• небрегие и помощта от страна на 

колегите от Пирот. По топа време 
в Пирот н Димитровград се ус
тройваха учителски срещи, конто 

имали само манифестацпо-

кой да ме с и ро и подсети, че е у- 
чил при мен. След това много мои 
бивши •ученици (Ми се обаждат с 
писма или на друг начин. Това е 
за мен
признание за работата в педаго
гическото училище. Не само, че > - 
чшаището даде над 400 учители, 
всички оказаха огромна помощ на 
учебното дело ис с-амо в Боснле- 
градско п Димитровградско, но в’ 
много училища в Сърбия. За ня
кои им са „Просветен преглед". Аз 
бих посочил Ангелов и Соколов 
от В. Одороп/ци. които сега са в 
Неготинско. а Тодоров от Мъзгош

— В Пирот мисля да изкарам 
четирите години, конто ми остават 
ао пенсията. Що се касае до връз 
ките м>и с Димитровград и Димит
ровградско аз съм близо до Дими 
тровград и не чувствувам, че съ.м 
го напуснал.

най-голзгмата награда и
което

— От идването ми в Пирот за
почнах да работя в ССРН в моя 
район, И дочтн вс>яка година ме 
избират в ръководството. Минала 
та година бях председател, сега 
на последните избори ме избраха 
••а секретар.. Иначе имам задълже 
пия и Ловджийското ; дружество. 
Червения кръст и други органи
зации.

ПО-

— Вие сте били директор па Пе 
дагогическото училище в Ди 
митровград. Може ли да ни 
кажете нещо за работата на 
това училище?

Богдан Николов— Това са дни, за които и «ай- 
м.ного си спомням от моето триде
сетгодишно учнтелствуване. Педа 
гогнчес/кото училище, според моя 
преценка, е имало огро.мню значе- 
,цие за развитието на учебното де
ло в Димитровградско и Босиле- 
г.радсиео. То бе о-пкрнто през 1947 
година. Болшинство от преподава 
телите бяха от НР България. Но

уешовия

II им т 4;.«' к!> 1' •: Е 1 А* 1?

V-

I■не са
нен характер, но преди всичко за 
обмен на оп1пт. На една такава сре 

1950 година другаря Ни-

хората 
По инициатива * -Ф ■ Л

1* &*■ша. през
кола Стаменович поднесе рефе
рат на тема „Днешният учител", 
а аз имах реферат на тема „Дне
шният ученик". Спомням си, че на 
тези съвместни срещи 
гаха много интересни въпроси и 
сред учителите съществуваше мла 
дежки жар за овладяване на но
вото. .което беше нужно за новото 
училище. И в това направление не 
само учителите н педагогическото 
уЧНлНЩе.но въобще в Димитров
градско изпълниха ролята си на 
обществени работници.

а
1? :-у

Ш —1

се попдп-порадн създалите се 
след Резолюцията на ИБ те напу
снаха страната. Тогава за учите
ли на това училище бяха назначе 
пи до елитни и по-стари учители 
от Димитровградско. Поставяше се 
въпрос да продължи или да бъде 
закрито. Затова, че педагогическо
то училище Остана и в него за
вършиха 430 ученици от БосИлегра 
дско и Димитровградско има да се 
благодари преди всичко на тога
вашния учителски колектив. Ог
ромни бя!Ха усилията на тези хора, 
които трябваше да учат и препо-

а *«| ■'.у"

й3?

Членовете на Социалистическия 
съюз в Ясенов дел л Вучи дел 
Разчитат да .въведат електричес
ки ток по домовете си до средата 
на 1969 годиВя. С това ще б^ода т 
електрифицирани всички села в 
Еабушиишка комуна. М, Б.

,.чТг
.V Штр ^— Срещате ли се 

ученици?
— Често пъти ми се случва на 

улицата през летните месеци ня-

със своите

Страница 5БРАТСТВО • 9 ЮНИ 1967



Г

В туристическата годинасрещи с ХОРАТА

„Балкан“ чака да 

го изпреварят
Бившият селски слуга

земя дал я па (кооперацията и сега 
седмично един, диа или три пъти 
ще дойде н общината да нот'ьрси 
помощ- ,да му помогнат да събере 
годините за пенсия. Тук ще му от 
говорят, че трябва да си 
при кого н откога-докога е слугу
вал или ще му кажат, че ето со
циалната комощ ще се увеличава 
па 14 хиляди.

„Нищо не се безпокой, бай Са- 
ио, иди е», наскоро ще получаващ. 
по 14 хиляди...“— (Помпих си Думи 
те на началника, който той пов
таряше, за да чуя по-добре и (мо
же би) да си взема бележка, че 
тУк държат сметка и за селския 
слуга. Искаше ми се Да отвърна, 
че много мършава е тази грижа, 
щом като няма кой да седне с не
го. да запише всички чорбаджии, 
при конто е слугувал, да му по
могне да си спомни годината, я 
сетне н да получи пенсията. Има 
си служби и за топа, ала бай Са- 
иа ие знае, пък другите не му ка
зват.

.Ншцо не се безпокой, бай Са-

лрез деветстотин и седмата. А за
почнах да. слугувам веднага след 
.смърта иа бащи ми, дванадесет — 
тринадесет годишен. Оттогава все 
ио чужди къщи' съм. Майка ми 
беше уМ'РяЛа побрано. А бил съм 
момък (така ви-кат на слугите У 
нас) вьп всички села: Гулсновцн, 
Сенокос, Г. Криводол. Димитров
град, ГоинДОЛ, Желюша. само в 
Прача съм бил 8 години. Лукавн- 
ца, Поганопо, Суково, Всрзар, ВЛа 
си. Обреновац, в Крупъц, но там 
старците измряха. Борово, Банс
ки дол. .. Сигурно има към 50 го 
дини. . .

Тук застана защото астма пре- 
соче дъха му, а като поотдъхпа 
продължи:

— Хубаво е. че държавата да
ва пенсия па слугите, ама нали не 
мога да ги събера годините .

И докато си премислях, нима 
наистина не могат в общината да 
,му помогнат, той продължи с още 
по-голямо усилие:

— Събирам ги, а те мс налегна
ли шейоеттр. Вече не съм за ни
що, нн вода не мога да си донеса.

— А как идваш от Прача до
тук?

— Идвам, напекъл ме зор та 
.идвам, да не с от буйство. Не стп 
гат парите За сухия хляб, а камо 
Лн за чорбица. Какво са днес пет 
хиляди месечно? Ама като няма. 
По 1ПСт часа вървя н една посока. 
Особено трудно е из нагорнището. 
Та чувал ли си За Прачми „Кори
та“? Езно такова нагорнище, че 
всеки се задъхва.

После разказа как слугувал у 
някои, как не му плащала, какво 
работил. Сега вече не ходи да мом 
кува, 6—7 декара, кол.кото имал.

Стоях в коридора «а втория е- 
таж ц димитровградската общин
ска скупщина, когато вратата се 
отвориха н младият началник го 
изпращаше с обнадеждаващ глас:

— Нищо нс се безпокой, бай 
Саво. идн си и наскоро ще полу
чаваш 14 хиляди динара. Казвам 
ти 14 хиляди динара — повтори 
началникът, когато ме забеляза, 
сякаш даваше отговор и на мене, 
защото седмица преди това разго 
варяхме с него за селския слуга.

И тогава бай Сава беше дошъл 
лрн него, но не за помощ, а със 
списък .на бившите чорбаджии, при 
които слугувал и конто му се под 
писали. Началникът взе списъка, 
опита се да разчете, па когато не 
му се удаде, сви го и му отвърна;

— Нищо няма да излезе от то
ва, бай Саво, слугувал сн, ама 
трябва да посочиш откога до ко
га и при кого.Пък ние ще гн из
викаме, пред нас да се подпишат.

После като му обеща, че наско
ро ще увеличават социалната по
мощ го изпроводи до вратата, а се 
тне се обърна към мен:

— Даваме му социална помощ 
пет хиляди стари динара. Това е 
всичко, което засега общината мо 
же да му помогне. Много ги има
ме на ' социална помощ, а парите 
в общинската каса неДОстигат. . .

Тогава не обърнах особено внн 
мание, макар че бях убеден — мо
же да се помогне на бившия сел
ски слуга.

Ето защо, повторната ми среща 
о бившия селски слуга Саво Ви
денов — Прачки, и думите, които 
чух от началника, ме накараха Да 
Започна разговор с бай Сава.

— Е. а какво излезе от пенсия
та? — попитах.

— Нищо! — отвърна той. — мо 
ят списък не ваЖеЛ, трябва друг, 
пък аз не мога точно да сн спо
мня откога докога при кого съм 
слугувал. Годините Зная. но дата
та. Кой е Знаел тогава, че и на сел 
оките слуги ще дават пенсия, та да 
ги записва. Пък и не зная да пиша 
добре — с чувство на виновност и 
някаква мъка започна своята по
вест.

— Слугувах почти във всяко 
димитровградско село. ПаСеХ до
битъка — докато бях по-млад го
ведата, а после овцете. Сетне и 
тях ве можех вече Да догонвам. 
Пък започнах и да побелявам. От 
лошата ли Храна, От годините ли. 
Нали може да си представиш ра- 
тайското ядене: комат хляб, сирен 
це, лучец, и това ти е за цял ден.

. — Коя година Ои роден, бай Са 
во, а Знаеш ли откога си почнал 
да слугуваш — заинтересувах се. 
— Трябва да съм роден някъде

динара на димитровградските жи
тели,

В града вече се приказва, че 
двама от по-олит«ите келнери на 
предприятието щели да отварят 
частни заведения. Това се тълку
ва като знак, че на „Балкан" ие 
му върви, отка.к работят частните 
Кръчми. Някои се питат дали тези 
опитни хора не възнамеряват да 
ирпревзрят колебливото ръковод
ство на „Балкан“, като отворят 
свое павильонЧе до моста на Лу- 
кавишка река.

И така да стане, може би ще 
сме благодарни на Предприемчи
вите хора. Ако ие за друго, то 
поне че на туристите ще съобщят, 
че и в Димитровград има вкусна 
скара и хубаво кисело мляко.
И може би благодарение на тях 
ще се отбие някой и друг пътник 
в градчето да види и балкановите 
:рестранти. М. Н. Н.

спомни
Частните кръчми, които от ня

колко месеца работят в Димитров 
град, сериозно конкурират на пред 
яриятието „Балкан". Макар че и 
тези заведения не Са пълни с го
сти, балкановите ресторанти зеят 
полупразии. а ръководните хора 
в предприятието не вземат мерки 
да сн осигурят приходи поне от 
туризма.

Още миналата година ставаше 
дума, че „Балкан" щял да напра
ни малък павилион-ресторант при 
Лукавишка река, където да пред
лага на туристите скара, кисело 
мляко, кашкавал, колбаси и алко 
холни и други напитки. Идеята 
обаче остана неосъществена досе
га. „Балкан" се колебае да инвес
тира Пари и едно доходно заведе
ние, което през сезона Ще е някол
кократно по-рентабилно от град
ските ресторанти, които живеят от

Босилеградво, мисля сн аз, нищо, щом сн мо
гъл с пет хиляди прекараш 
.месеца, ще можеш и с четнрипаде 
сет. свикнал си ти иа сух хляб, на 
студ, без свой покрив над главата. 
Нищо не се безпокой, тая държа
ва дава пенсия п на слугите, ио ие 
е казала кой точно трябва да ут
върди откога докога и при Кого 
са 'Слугували, защото е разчитала, 
че служещите ще се досетят, че 
това е тяхна грижа. А те вн посре 
щат, бързат час по-скоро да те 
изпратят от канцеларията и да те 
утешат: ншцо не се безпокой бай 
Саво. . .

Да

Заучениците — зоелостни 

и приемни изпити
делиха за последните три теми.. 
На 12, 13 и 14 юни т.г. зрелостни, 
ците ще държат усТни 
върху теми, които са работили у 

• дома и които трябва да защища
ват.

След завършаване на учебната 
четвъртигодина учениците от 

на гимназията и реми клас на ос
новното училище сега се готвят за 
зрелостен и приемни испити.

Тазгодишните 42 зрелостници, 
които успешно завършиха четвър 
ти клас, в края на месеца работи
ха писмена работа по литература. 
От шестте теми — „Хуморът е най 
-чудната любов към овета, за ко- 
Ято са нужни чисто сърце и безко 
ристен ум“. (Ил. Бешков), „В об- 
ластта на културата няма малки 
и големи народи" (Г. Димитров), 
„Като средство за масозо духов
но комунициране езикът обединя
ва иди отчуждава хората“, „Ако 
не намерят вяра, която би ме вДъх 
новила — аз съм изгубен“ (Яво
ров), „Научните -открития са фун
дамент на техническия напредък“ 
и „Основният тон. мислите и чув
ствата на всички велики творци 
хармонират с мислите и чувствата 
на народа, от който водят потек
ло“ — учениците главно се опре-

ИЗПИтИ

Учениците, които завършиха Ус 
Пешно осМи клас на основното у- 
чилище се готвят за приемни изг
пити. които също Ше се проведат 

■средата на месец юни. Според 
‘решението на гимназията което по 
твърди и Общинската скупщина, 
тази година в първи клас на гим
назията ше бъдат приети 120 уче.

Ст. Николов в

„ГРАДНЯ“УСТОЯ НА 

ОБЕЩАНИЕТО СИ ДИМИТРОВГРАД
Още през зимата строителното 

предпрняте „Градня“ в Димитров
град бе дало обешачие да офор
ми малък цех за обслужване иа 
частни лица, кзнто строят къщи. 
Още тогава бе Казано, че стро
ителните работи на този цех ще 
бъдат по-евтини, отколкото кога
то се наемат частни работцчцн, 
и се купуват материали от мага
зините.

„Градня“ устоя на обещанието 
си. Сега този цех вече строи пет 
частни къщи при спазване на до
говорените срокове за завършва
не на строежите. Цената на ра
ботен час е действително пз-нне-

ка от тая на частните зидари, въ
злиза на 5 нови динара. Строи
телният материал пък е значи
телно по-евтин, отколкото косато 
се купува в магазините, а зсвеч 
това в цената „Гр-адня“ зачислява 
и стойността на обработката му.

Има изгледи този цех. въпреки 
ниските Цени, да работи без за
губа, защото интересът за услу
гите му расте.

Всъщност „Градня“ Отвинаги е 
държала до сроковете. Доказател
ство е и навременното пускане в 
работа на сградата на „Компас“ 
До границата, която също бе по
строена от „Градня“.

Съвещание за 

двоезичността
Към средата на месец юни тази 

година в Димитровград е насро
чено съвещание, на което ще се 
разисква върху проблемите на 
двоезичността в Димитровградски
те училища. На съвещанието ще 

представители

Изпълнения на 
гусларя Бай- 
рактаревич 

от Ниш

наприсъствуват 
Комисията за въпросите на на
родите и народностите при Репу
бликанската конференция на Со
циалистическия съюз, представш 
тели — обществени дейци от Бо- 
силеградско и Димитровградско. 
Също са поканени обществени 
дейци от Бабушнишко, а тези дни 
ще бъдат поканени и другарите 
от Сурдулниа.

Счита се, че това ше бъде твъ-

М.Н.Н.
Тези дни в Босилеград преби

ваваше известният народен гус- 
лар Милован Байрактаревич, дъл 
гогодишен сътрудник на Радио 
Ниш. Пред учениците от основно
то училище и гимназията той из
пълни няколко Юнашки народни 
песни от сръбската епика. Слу
шателите с особен нтгрес изслу- РДе квалифицирана политическа 
шаха песните „Кнежева вечеря“ и 
„Робството на Янкович Стоян“.

За съжаление за гражданство-

»К0МПАС« ЗАПОЧНА РАБОТА
На 31 май, до югославско-бъл- 

гарсКата граница при Градини, за 
Почна Да работи още един туристи 
чесКи.сервизен обект — на „Ком
пас“ От Любляна.

Тържественото откриване стана 
същия ден в предобеДните часове.

На откриването присъствуваха 
към 200 гости, между които пред
ставител на „Балкантурист“ от 
НР България, представители на 
Туристическия съюз на Югосла
вия. на Стопанската камара, Пре
дседателите на ОС ,на Пирот и Ди 
митровград, секретарите на партнй 

■ ните комитети от Пирот и Димит
ровград, обществено _ политичес
ки ръководители от Димитров
град, представители на „Компас“ 
начело е председателя на работ
ническия съвет и директора на 
предприятието.

Преди -откриването гостите бяха 
приветствувани от ръководителя 
на обекта Кирко Илиев, който 
след това даде думата «а предсе
дателя ма работническия съвет на 
„Компас". С кратко слово той по
здрави гостите и съобщи, че този 
граничен туристически обект е 
един от

ски обект е само част от бъдещия 
комплекс. Той съдържа бюфет, 
обменно бюро и магазин за суве
нири.

Веднага слад откриването цапоч 
на и работата Първите гости. кои
то на минаване от НРБ влязоха 
в бюфета на „Компас“, бяха на
ши граждани от Скопие.

След откриването за гостите бе 
устроен обед в димитрозрадския 
мотел.

които допринасят за развитието 
на туризма и посредствено 'за до
бросъседски отношения между на
шата и другите страни, тУк специ
ално — между Югославия и Бъл
гария.

Лентата на входа в помещения
та пресече председателят на дими
тровградската общинска скупщина 
Димитър Манов.

Сегашният сервизен турйстиче-

група, която ще обсъди въпро
сите иа народността във връзка 
с двоезичността и ще приеме съ-

Ст. Н.то не се даде едно Представление. ответни решения.

Две
гостуваниям. н. н.

пиесата ма Георги Караславов — 
„Татул“. Обща оценка е, че де- 
бютът на учителите — самодейни 
от Смнловци е успешен, но че 
при изпълняването били направе
ни кякои основни грешки — ар
тистите не. съумяли да развият 
действието на просторната дими
тровградска сцена.

Представлението наблюдавали 
към 200 зрители.

Проявата на смиловските само
дейци е за всяка похвала И тря
бва на останалите учителски ко
лективи по районите да бъде 
пример за подражание. Още по
вече, че някои от артистите по
казали талантливо изпълнение и 
особена дарба за театрална само
дейност.

Неотдавна в Димитровград гос
тува софийският илюзионист Кън
чо Донев. В Залата иа Центъра 
за култура и забава пред около 
300 
лпще

ученици от основното учн- 
п деца от града той из

пълни богата прогвама, 
на от трикове.' магии и пр.

съставе-

Илюзноннетът От НР Бълга
рия успешно се представи и спе
чели симпатиите на Малките зри
тели.

Учителският колектив 
лзвекото основно училище 
дии гостува в Димитровград с

на сми-
тезн

Новооткритият обект на „Компас“многото компасови обекти, Ст. Н.
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следфестивални
РАЗМИШЛЕНИЯ

а
а
а
а
□
□
о

Нашата народност беше □___  „ на път
да си създаде хубава традиция В 
дните на Празника

Да.Ха ИрЪв ПЪт т. е. предвари- 
се подготвяли заедно, 

говорим за районните
низнпяаСТ'п<?ИЗКуЛту'рата да орга. ° 
низнрат спортните дружества и °органични, а кУЛту0Р„УаТаСкУлтур §

1е Институции, в Димитровград §
"2‘!н Центърът за култура и §
нгся аН° И среДгтвата да се пре ° 
несат «а тях, защото много по-ще ° 
лисходно ще бъдат ползвани. Раз § 

Ра се. че общината при задел- § 
на Центъра би а 

да Каже, че тоя и тоя. ° 
износ му се дава за устройване ° 
на фестивал. Тогава Центърът Мо § 
же да организира културната част ° 
според Замисъл. °

Разбира се, 
задачите.

натателнО не оа 
А да- 25 май. «а с„ ус^ройва^"” 

фестивал. Според замнсгьла 
трябваше да ‘бъде фестива 
'РОднОсТта т.е. преглед 1на пости
женията на народността е отдел- 
.ни отрасли на нейния 
кУлтура* Отопанство и др \\ 
жествата, «оито започнаха да се 
организират ,от 1953 година, отна
чало носеха елементи ,и на фести- 
валн-ост, и на народност.

Години «наред, обаче, жонстаги. 
раме, че сегашните тържества гу.б 
ят в качество, |ц е масовост. Прог 
рамите са все по.слаби, липсава 
разнообразие, Превръщат -ое в до 
сада. Наистина, всяка година орга 
нИЗатОрите се опитват да внесат 
нЯкоя новина, но слабо им се уда
ва. Така беше и с „Шопс<ката 
свадба" н с други начинания в та. 
зи насока. Поддържат се физкул
турни И музикални точки, но и то
ва поддържане е само формално.

Причината е, че средствата, кои 
то отделят общинОкнте каси в Ди 
митРовград и ,з Босилеград са 
твърде малко. Един внимателен 
наблюдател Забележил, че след 
1953 година в Димитровград за ус 
тройване на фестивала

несвой
■прегледи, където ,и организация-

-и 'Качестн°то, бяха под нуж- 
ното равнище.

Ето защо

това 
л на на-

__ се налага да уточним
може ли онова, което всяка го 

дина в Дните пред и на Празника 
на младостта гледаме 
Феспивал.

живот
тър-

янето на средства 
трябвало•Да наречем 

„ __ 0Ще п°вече фестивал 
мродността цн. Фестивал значи 

културно тържество, преглед на 
изкуството, показ на достижения

„о,"6140- 2 «ародностем ще на
речем оня фестивал, който преди 
Всичко |Носи -белег на народността, 
на нейната национална самобмт- 
«О.С1т.

А такъв фективал. според нас, 
Ш.е създадем тогава, когато първо 
предвидим средства за негово 
тройване още при : 
общинският бюджет, 
то досега оимволнстнчно — 
хиляди стари динара. Средства за 
неговото провеждане трябва Да 
отделят и

та в □
Когато се разделят ° 

не изключва се дейност ° 
на обществено-политическите ° 

органпацнн. Напротив тази дей- □ 
пост трябва да се поощри, за да § 
се раздвнЖа.т физкултурната, теа^ □ 
рална, музикална н други самодей 
■ност не само в града, но и

та а

□
Ус-

приемането на а

на се- о 
□и то не как- 

500 ло.
□Само при ст.рого

задачи, с ясни концепции, с доста о Спасе КуКОСКИ 
тъчно средства м участие на всич § >
;кн — обществено-политически си- □ 
л». културни дейци, стопански ор 
ганизации и ръководители, може 
да ое създаде фестивал, който до ° 
носи името на народността. Инак 8 
м занапред формално ще псодър- ° 
жаме една традиция.

разпределени □

Изморени очистопанските органи
зации.

Но, Главното е ,из основи да про 
меним физиономията му. Това 
чн, че трябва да прерастне в ту
ристически спектакъл. АЛЕКО□

зна □
□■всяка го.

днна се отделят само 500 хиляди. 
Тази сфма през 1953 година наиСтн 
яа беше внушителна, но днес, 15 

символична. 
Тук е отговорът за качеството и 
за разнообразието на фестивални
те програми.

Парите обаче са само 
страна. Другата е, че липсват 
ра-твррпи. които Чрез творческа, 
та с!и дейност да .разчупят досе
гашните 'рамки, насочващи тЪржес 

;твото по твърде клнш1ирания път: 
музикално-фолклор нб- физкулту 0 
но сЪСтезаване.

ТаДи година устроените „фестн_ 
Вали" в БОсилеградско ,н Димит
ровградско не внесоха никакви но 
вини. В Босилеград например, ое 
състезаваха само три училища, 
бяха изпълнени няколко гимнастн 
.чески упражнения, изиграни няко.д 
ко хора| изпети песни (конто меж-

създаден' 
от лица, които разполагат с каче 
ства за творческа дейност.

Основно би било 
Физкултурната и културно-забав-

По случай 70 години от убийството на АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

Творчеството «а Алеко Констан
тинов е не само блестяща исто
рия на десетилетие и 
след освобождението на Бълга
рия от игото, 
синтез на същината на българ
ския национален дух, който тръси 
пътищата и средства За своето 
пълно 1и всестранно проявление.

Алеко Константинов е един от 
най-последователннте демократи в 
българската национална литера
тура, безпошаден и вдъховен реа
лист, който има зорко око за до
брото и злото в живота, творец 
с висок нравстен строй на мисъл 
и чувство. В съзнанието на вече 
няколко поколения българи името 
на Алеко Константинов е символ 
на гражданска творческа съвест, 
на благородство и доблест. Не

□ п принципните пълзачн по стъ
лбата на благополучието. За А- 

половина леко изобличението е пръв нрав
стен и творчески дълг.

Творец с най-чисто и най-бла- 
городно вдъхновение. Алеко Кон-

годинн по-късно, е да се разделят □
Ст. Н. □

□

БЕЛЕЖКА □ но преди всичкоеДната 
ХО- . □ВАНДАЛИЗЪМ стантинов се заема не с«възпява- 

нето на звездите и луната, а с 
чистенето на гнусната пяна, със 
самоотвержеността на герой вли
за в неравна борба за утвържде
ние, защото зад всеки ред На ху
мор и сатира се крие жива рана 
от недъзите на обществото. Всяко

□
□
□

В историята е забележено, че преди много, много го
дини живеело едно некултурно племе, което в своя поход на 
Запад завладяло някогашната столица на Римската империя 
— Рим — и всички паметници превърнало в прах и пепел. 
Но това било много отдавна , . . По времето когато хората 
не знаели да ценят културно-историческите паметници.

За голямо съжаление такива хора се срещат и днес.
Неотдавна в Димитровград при поставяне темелите на 

една сграда, били намерени урни с пепел и вместо гърнетата 
да бъдат запазени — работниците ги счупили... Повтори 
се историята от преди две години когато при прокарването на 
автзпътя при мотела бяха намерени римски урни и —- уни
щожени ...

Димитровград прави опит да основе музеи.
Как може да се осъществи тази хубава идея когато по 

такъв безогледен начин се унищожават ценостите?
При слагането ооновиге на постройката един работите 

намерил бронзови и медни обици, и без да знае цената им, г,и 
унищожил!

На забележката на някои другари, че не бива така да се 
постъпва с тези предмети — той не обърнал никакво внима
ние.

□
е
□
□
□

остро слово крие едно сподавено 
страдание, един драматичен по
рив, една неугасима жажда.

Изобличителният Алеко Костан. 
тИ.чов като Малцина български 
творци вярва в доброто начало, 
в бъдещето, в утрото на своя

- ______ . народ. Без тази вяра «ие не
един път в писаното от Алеко от- бихме могли да си представим
криваме възгласи: „Не о хлебом неговата непримиримост. Той енл-
единьм жив будст человек"! но люби и мрази, защото знае,
„Идеали трябват, Алексей, те не че равнодушното примирение вз- 
са празна дума, «акто мисли жа- ди към творческа смърт, обезми-
дната За облаги сволоч“. сля литературата и обществения

Алеко Константинов се стреми живот, 
към възвишените идеали, кактз В Пансиона на българската ду- 
всяко живо същество се стреми ховна култура Алеко Константп- 
към слънцето. Той е язвителен нов е един от - най-збаятелните
към първите прояви на пееммиз- образи, герой без страх и упрек.
Ма п мистиката, нарича това светъл син на българския народ,
„мрачна болест“, осмива |резигна- който с нежност ;н любов го на-

§ цнята, невернето ,в народните си- зовава. Алеко.
° ли, продължава Ботевата тради- 
° ция на сатира против силните на 
§ деня, против кариеристите н без- препечатваме от 
° гърбначните, , против нагажданите

□
□
□
□

□
□
□Ду Другото „я.чат нищо общо с на 

шите пеЯни) — .и ето, ние сме в 
състояние Всичко това да обявим 
за народностен фестивал! Когато 
кгзваМ това, не отричам вложения 
тоу(д; защото всеки труд заслужа 
ва Признание. Целта ми е да по
кажа, че две-три състезаващи се 
училища не могат своето тържест 
во йа назоват фестивал на народ, 
ността.

И е Димитровград имаше сериоз 
ни. пропуски. Някои от музикал
ните точки бяха изпълнени твърде 
слабо. защото съпровождащата 
музика й изпълнителят се виж-

а
а

□
а
□
□
□
□
□
п

Трябва да напомним, че е време да се прекрати с този 
наш вандализъм.

От своя страна Общинската скупщина може да издаде 
•решение, с което намерилите ценни предмети, да ги предават 
на отговорно пз този въпрос лице, и по този начин да бъдат 
спасени От унищожаване.

□
□
□

Веселин ЙОСИФОВ 
(Статията, с малки съкращения, 

„Септемврийско' 
слово" — Михайловград, НРБ)

К. ТРАЙКОВ

м;

Престъплението си спомня другия, И 
той се не пасища. Парите от чекмеджето 
щяха да им стигнат за лятото. И жената 
нямаше да пострада. Но другият дебнеше 
касата, цялата каса . ..

Мотрисата люлее лицата па пътниците 
и те се кланят, нена-сн-щат . .. 
колелата.

— Английски ли са? — пита доброду
шно Старостта и сочи белезниците.

Престъплението гледа 1Пздозр;ителио. 
Старостта има сълзлнвп очи.

— Английски.
— Кога бях млад, пет години пг носих

— казва Старостта.
Ръцете на Старостта са подути в кит

ките, жилави, набръчкани, кафдви.
— Слаби са — казва Престъплението.

— Ако ти удря в камък — ще свършат.
—- Брей! — настръхва Законът. — Хай

де Да се хванем на бас!
— Нас ма влак не ни возеха — про. 

дължава Старостта. —- Боси, в снега, в 
дъжда, на вятъра.

Навън снегът е бял. Искрящо бял. 
Боровете-са зелени. Свежо зелени.

— Офейка ли? — пита Прсстъплаиие- 
— Офейка ли, иди те пуснаха?

— Ами! — 'Намига Старостта.
— А това?
Престъплението

скоби и пътниците гн разглеждат с непри
язън.

Старостта1 кашля н чака другите да 
млъкнат.

— Обрах турската поща. 
златни лири за четата.

— Ами! — не, вярва Престъпланнето. 
— Сам ли беше? Сам ли пипна парите? 
Кажи де! Сам ли пипна?

— С брата

(НР България)ДАРИНКА ГЕРОВА
Петстотин

Грижи за крадеца
сринат

глъхне Старостта. — 
Голям човек беше брат ми, цяла Македо- 
'ния го знаеше ...

Престъплението

ва Доброто възпитание, а очите му хип
нотизират гърба на Закона.

Шинелът ругае 
обратно ръчката.

— Е па нема да угоднш на всекой — 
примирява се Старостта.

Старостта е над осемдесет. Държи хур
ка от липов клон издялана с джобно нож
че иа кафяви и бели кутийки, глади я с 
длан, любува й се.

— Нема да угоднш На всекой — про- 
И оветиите не

В мотрисата пътуват заедно Престъп
лението, Законт>т, Самата наивност. Доб
рото възпитание и Старостта.

Престъплението е двадесетгодишно, с 
коса, гъсто събрана над челото и светли, 
сънливи очи. То' седи в ъгъла ло шинела 
на Закона и гледа обувките си. Зад про
зореца пътуват, зелени ели, вие се като 
змия река. Трудоваци къртят камъни с 
железци лостове, а камъните с,е търкалят 
п подскачат в дерето.

Престъплението гледа обувките си. Те 
Са кални. Върху очуканите им носове се 
преплитат драскотини. Последният път ги 
лъсна с кадифена кърпа, но бързаше и 
не им смени връзките. От тогава едната 
му обувка хлопа.

Идва тунел и засипва обувките с чер
но. Престъплението гледа черното и виж- 

излязоха с другия, 
прозорец и

шепнешком и 'върти
се сгушва в ъгъла. 

Вагонът мълчи — тържествен н тих, а 
копелетата на мотрисата 
забравения четник. Законът се сеща, 
доенето на неговия

пеят химн за 
че в

човек има крадени
пари.

— Не разговаряй! — заповяда той. 
Повече не разговаряй!

Вместо на Престъплението, хората 
сърдят на Закона.

— По наше време даваха — кори го 
Старостта.

— Така, така — обажда се Доброто 
възпитание.

„Пусни го бе! — иска да викне Самата 
наивност. — Пусни го Да си ходи 
чето, виж какпо е хубаво ..

Втурва се тунел и покрива вагона с 
черно,- Престъплението гледа черното 
представя гората. Гъста букова гора и 
двама мъже, залегнали в засада...

„Голям човек... — свири мотрисата. 
— Голям, голям човек беше-е-е..

Тунелът е дълъг. От другата Страна 
вечерта е дошла. Стъклото Т1а прозореца 
става мораво и в него се оглеждат един 
до друг Законът, Доброто 
Самата наивност и Старостта Престъпла- 
нпето цял живот ти бе презирало. Но сега 
искаше да е иа тяхно място. На мястото 
на’ смешната срамежлива 
мястото 41 а свития милиционер. На място- 
тото иа дядката, който дяла хурки 
бабите.

Салго .да не е престъпник... Само да 
не е престъпник

седължава Старостта,
можеа.

„‘Ама че дядка! — мисли Самата иаив- 
— Бъбри като мелница."

Самата наивност се оглежда в близкия 
прозорец, и изучава профила на Престъп
лението. Престъплението я забелязва, раз- 
.глежда кръглото й лице, пресечено с уче
ническа барета и си мисли, че всички мо
мичета са смешни същества. Белезниците 
са скрити в ръкавите му. От време ща вре- 

Човек може да си каже, че е 
часовник. Белезниците са пър- 

аиглийски. Струват

НООт.

мом-

да нощта, в която 
уличната лампа, отворения 
служителката с ключовете. Ако беше вля
зла само след миг, нямаше Да ти завари... 
„Не ми нровървя — мисли отчаяно Прес
тъплението. — Хич не ми лровървя."

Тунелът е къс. Пътниците зажумяваг 
срещу светлината, а Законът върти ръч
ката иа прозореца. Процепът на автомати
чното стъкло се разтяга. Вятърът духва 
в косите на пътниците.

— Студено е! — заяжда се Доброто- 
възпитание.

Доброто
градски. То наблюдава тайно белезниците 
върху ръцете на Престъплението, чуди се 
защо го мъчат и съчинява пасквил срещу 
законите.

то. и си

ме лъсват. лъскавитеповдига
каишка на 
вокачествеми, 
от часовник.

Самата наивност не смее да погледа 
часовника. Тя го мрази, защото държи 

две здрави ръце. Ако седна на 
камейка и ги погаля? — мисли 

Той ще си спомни 
после как съм го галила. Може да му пи- 

писмо. Да го чакам може... Самата 
как седи в къщи и

повече

— Строших ги.
— Нали? — ободркпа се Престъпле- 

— Кофти са. Английски, ама кофтн.
лесно

възпитание,инето.заключени
Законът следа стреснато. Не е 

да си винаги ЗакЬи.
другата с 
си Самата наивност.

Престъплението върт.и с китките си 
бляскавите железа. Те са като живи. Мо-

смачка. Но

учен.нчка. На
възпитание е облечено по ша и

наивност си представя 
гледа снимката МУ-

Нема да угоднш иа всекой — 
се пак Старостта. — Людете се не

да гн счупи. Може да ги 
ще го боли. Сигурно ще го боли.

— За какво те...? — пита Престън-

же за
оба

жда 
насищат.

лаиието.
Студено е, не чувате ли? — натърт-
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ПОЗНАВАМЕ ЛИ СВОЯТА КОМУНА

ЩгсЩо Цгг] ДИМИТРОВГРАДСКИ БРОИКИ
В Димитровград през 1966 ( » 

и днес) работи едно кино със 540 
места. През 1966 година е имало 
51.922 посетители, 1.279 радиоабо
нати и 150 телевизионни апарата. 
В общината има 5 амбулатории 
и една болница с 37 легла и *

Ще запознаем читателите с ня
кой стратистически данни за Ди
митровградска комуна. Ето някои 
от тези любопитни факти.

Димитровградска община заема 
площ от 481 кв, километра. Спо
ред преброяване на населението 
през 1948 година — в Димитров 
градско живеели 4.480 домакин
ства, с 23.063 жители, а вече приз 
1961 година броят на населението 
намалява на 
които 
ли — 9.621 души.

През 1965 година в Димитров
градска община, са родени 229 де
ца, от които 121 момчета и 108 
момичета. На 1.000 души — го
дишният прираст на населението 
е 12,4 деца. През същата година 
умрели 160 души, От които 87 
мъже и 73 жени. На 1.000 души 
морталитета е 8,7 души. През 1966 
година в общината били Заети на 
работа общо 2.277 души, От които 
455 жени. От тази брой с .из
ключение на -петима 
работаят -в обществения сектор. 
От заетите — в промишлеността 
работят 1.043, в обществения се
ктор На селското стопанство 345 
и в останалите трудови органи
зации (училищата, 
скушщина, здравеопазването, съДа 
и др.) — 350 лица. Към края на 
миналата година е Бюрото за 
заемане 'На работна ръка е имало 
477 молби. От този брой — 91 
нямат никакви квалификации.

През 1966 година в Димитров
град работили 8 стопански орга
низации с 220 членове в работ
ническите съвети ,от които 39 же
ни и 37 младежи и девойки. В 
управителните съвети — общо 51 

които 5 жени и 3

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ .. .

.. . Любостиня, манастир с 
черквата. Възнесение па Бо. 
городица се намира на 5 км.

От Тръстеник. По
строен е от княгиня Милица 
около 1388 годипа. фреските 
му са направени през 
— 1405 година. По вРеме на 
Кочината краипа през 1788 го, 
дина турЦите опожарили мана
стира.

северноБОМБАТА лекари. В града има и една ап
тека. На един болничен креват в 
общината се падат средно пз 498, 
а иа един лекар — по 4.610 жи
тели. Кирил ТРАЙКОВ

&ИОЪ:
1402— 18.480 жители, от 

със земеделие се занимава-
Това беше взрив. Не! Него пикой не смееше да го Кри

тикува, никой не смееше да говори за безобразията му. Защо. 
то всеки, който би дръзнал да направи това — тежко му. Но 
аз Дръзнах. Написал; фейлетон. За него. За безобразията му. 
И този фейлетон излезе във вестника. Да, това наистина бе
ше бомба. Незапомнена в целия град.

Познатите ме срещнаха и. . ,
— Ама. . . това наистина ли си ти?
— Предполагам — казвам, — че съм аз.
— А не те е страх да се движиш из улицата?. . .
Други звъпяха по телефон. И като чуваха глас ми. . .
— Как? Ти още си жив? Невероятно. ... — И изпускаха 

слушалката.
Всичко това ми омързна. И за да се поразсея, рекох иа

Заловени 

лицата, които 

ограбиха 

„Ангропромет“

... Според преброяване на на 
селението през 1717 година Бел 
град е и|цал 924 семейства, от 
които 494 сръбски. Пред края 
на австрийското владение Бел 
град е имал до 15.000 жители. 
От тях до 5—6.000 сърби. В Димитровград неотдавна е о- 

светлен случаят на взломната Кра 
жба, станала през нощта на 9 май 
в магазина на .Акгропромет“. Кра 
дците са Бора Дойчинович, безра. 
ботен от село Павличине, Лескова 
шко и Алекси Алексов от Димит
ровград, намиращ се засега е бяг
ство.

Алекси Алексов на 10 декември 
1966 година в Димитровград е из
вършил две взломни нражби в бю 
фета „Висок" и магазина „Дели- 
кятес" като е откраднал стоки за 
около 400 хиляди стари динара. В 
Димитровград той е направил още 
две кражби организирайки ограб. 
ването на магазина на „7 юли“ и 
магазина на „Анг.роПромет“ през 
нощта на 23 и 24 април и 8 и 9 
■Май тази година. Кражбите е из
вършил заедно с Бора Дойчино
вич. като са задигнали стоки и 
пари за около 1,5 милиона стари 
динара. След ограбването на „Ан- 
гропромет" те са се върнали в 
Белград, откъдето са дошли. От
краднатите стоки са Продавали в 
Белград, Нови Сад, Призрен и 
лоугн места, в което им е помагал 
Матей Пагач от Белград Бора 
Дойчинович се намира в пирот- 
ския затвор, докато Алекси Алек 
сов още не е заловен.

всички
жената:

— Я да идем довечера па театър. Да да съм знаел, че 
същата вечер и той решил да гледа театър. И местата ни да 
се случат едно До друго.

Когато ламбите угаснаха и представлението започна ня
кой едва чуто прошепна зад гърба ми:

— Използвай тъмпината, бягай, докато не те станало

.. . Спиртина къща се нами
ра о Земун в улица Маршал 
Тито, 9. Тази къща представя- 
ва рядък пример на жилищна 
сграда у пас, която с построе
на през 1853 година от гръц, 
кото семейство Спирта, а 
проектите на един виенски ар
хитект. На къщата е имитиран 
готски стил в духа па тогава
шния романтизъм в строител- 
ство.

общинската

късно. по
Лесно е да се каже, но как да бягам? Той веднага ще мс 

последва. Реших — ще чакам аптракта и. . .
Щом ламбите светнаха, етапа?

' силничко, та н той да чуе:
— Ще излеза да изпуша една цигара. — И й смигнах да 

ме последва.
— Цигара? — викна той. — И аз ще изляза

и казах на жена си —1 По

да запаля
една.

... Муселинов конак е 
един От най-старите историчес
ки паметници във Валево, ко. 
йто е построен в края иа ХУШ 
столетие. В мазето на този па
метник са били арестувани ва- 
левски князе Алекса Неиадо- 
вич и Илия Бирачапиц и Оттук 
изведени за изпълнение на 
смъртното наказание.

Докато пушехме, разговаряхме за пиесата, за лошото ка
чество па колбасите, за липсата на Черна боя за обувки. . . 
През цялото време стоях като на тръни. Всеки миг очаквал: 
той да ме хване за яката и да викне: „Значи, ти, скне майчин, 
фейлетони пишеш за мене, а? Но такова нещо не се случи. 
Въобще за фейлетон не стана пи дума. Хората отстрапи ни 
гледалга как любезпо си разговаряме и се усмихваме един на 
друг и сигурно им се струваше, че това е най-невероятно от 
всички най.невероятни представления, <които са имали възмо-

членове,
младежи. Националният доход в 
общината през 1965 година бил 
45.720 милиона нови динара, на-

■зт

ЖнОст да видят някога.
Когато пиесата завърши, понеже пътят ни беше в една 

посока, тръгнахме с него заедно. Дали сега пък в някоя глу
ха улица. . . Не, повече не можех да търпя. За да събера ку
раж. стиснах ръката на жена си и го запитал::

— Какво ще кажете за фейлетона?
— Кой фейлетон?
— Моя фейлетон, който излезе преди няколко Дни в. . .
— Работа до гуша, брат. Планове, съвещания, 

ния. . . Човек, зает като мен, къде може да намери вРеме 
фейлетони да чете. Но ти продължавай, хубави ги пишеш, 
смешно, остроумно.

ционалният доход на глава от на
селението — 2.479 изви динара.

Обработваемата площ през 1966 
година — 30.644 хектара, от кон
то със зърнени храни били засе
ти 8.982 хектара, индустриални 
растения 543, зеленчуци 437, фу
раж — 890 хектара. Освен това. 
е имало 501 хектар овощни гра
дини, 70 ха ливади, 12.000 хек
тара пасбища и ти. От земедел
ските произведения през 1966 го
дина били изкупени 639.000 тона 
пшеница. 3 тона свинско месо, 
333 говеждо, 182.000 яйца, 48.000 
литра мляно, 3 тона фасул, 12.000 
кг ябълки и 144.000 кг слънчо
гледово семе. През същата го. 
дина в комуната са работили 6 
централни осмокласни училища 
с^1Г2~48 ученици^ които обучавали
98 преподаватели. Рт общия брой
ученици в Димитровград се уче- 
лиТТбО. В гимназията учили 376 
ученицИ7'к5ито~бЬучавалн 20 пре- 
пода вателш ' *---------

... „Право дело“, месечно об 
ществено-педагогическо слиса 
ние излизало в началото на 
1898 година и продължило ДО 
1905 година. Списанието е из
лизало под редакцията иа До- 
сьо НегепЦов. „Право дело“ 
излизало отначало в Дряново, 
а след това (от 6-та си книжка) 
в Габрово. В редакцията на 
„Право дело“ бил и БонЮ Лун 
гов. И двамата — и Негенцов, 
и Лунгов — били социалдемо
крати. Списанието се оформя
ва в рамките на опортюнистич 
но педагогическо издание.

Б. Ц.

заседа-

Куриозно, ноефакт
оал срещу този вратар и пито вед 
наж не съм отбелязвал гол, а в 
два мача с-рещу отбор, чнято вра
та защищаваше Николай, отбеля
гах три гола. . .“ ч

Световен рекорд в голово съот
ношение — 245 на нула — са по. 
стигнали учениците от футболния 
отбор'на „.Кулмбах“ в Западана 
Германия. В осемнадесет срещи 
за първетство малките футболис
ти са спечелили 36 точки. Най- 
голямата им победа е /56:0. Като 
се има предвид, че мачовете на у- 
чениците се игрят в две полувре
мена то 30 минути, става Ясно, Че 

този мач на всеки сто секунди 
е бил отбелязан по един гол.

. . .Малкият и неизвестен швед
ски футболсКи клуб „Сторено“ е 
най-слабият в цялата страна. В 
последните три срещи отборът е 
загубил с наиогина Катастрофални 

0:17, 018 и 0:33 (!). . .. Балкон — издадена пло
щадка от външната или вътре 
шната Страна на сграда, огра
дена с парапет, перило и Др 
Външният балкон се появява в 
античната римска архитекту 
ра — жилищата в Помпей и 
Сетия. Използва се в среднове 
ковието — особено във Вене
цианските дворци от времето 
на готиката, и се утвърждава 

Ренесапса и Барока. Широко 
се прилага в съвремената ар
хитектура, Главно в мяогоетаж 
ните жилищпи сгради, почивни 
домове и др. Вътрешният бал 
кон се изгражда с амфиетрал. 
но разположени места и ложи. 
в театрални и концертни зали, 
киносалони и др.

резултати —
При това менажерът на последнн. 
я им съпериик — отборът на „Ло- 
дби“ — остро критикувал своите 
играчи, защото според него са Про 
пус(нали поне още двадесет чисти 
възможности за отбелязване на го 
лове. От .критиката

— Сега няма да грешим в ту
ризма. Ще вървим по прав път... 

— Защо?
— Имаме „Компас“ при Гра

дини . ..на менажера 
се спасил само голмайсторът на 
мача Д. Йохансон, който отбеля- 

11 от 33-те голове в мача. . . Ш МЕМОК1АМзал
в

Трудно е да -с*е отбележи 
във вратата на белгийския футбо
лен отбор „Тербрюге“. който иг
рае в трета дивизия. Причината е, 
.е вратар на отбора е най-популя. 
рният белгийски клоун Пиет Ста- 
мес. Нападателите на отборите, ко 

на този отбор,

гол Неотдавна изминаха шест месеца от смъртта 
на нашата незабравима скъпа майка и безкрайно 
обична баба ДУКА ЦЕНЕВА от село Лукавица, 
Димитровградско. Вместо обряд на гробищата ние 
— МАРИЯ и СВИЛЕНКА — прилагаме 10 хиляди 
стари динара на Общинския отбор на Червения 
кръст.

в

Съобщение
Излезе от печат книжка 3 на 

списание „Мост“. Цена — 2 нови 
динара. Поръчки изпращайте на 
адрес: Редакция „Братство“ ВоЖ- 
дова 11 — Ниш.

ито са съперници 
просто «е могат да .останат оериоз 

пред вратата, където Стамес из 
нася своите „футболни представ
ления".

„По-лесно е Да се отбележи гол 
на вратаря на националния отбор 
Николай, отколкото на Пиет, обя
снил след един мач Централният 
нападател на отбора, съперник на 
„Тербрюге“. Пет тъпи вече съм иг
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