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По решение на Съюзния изпълнителен съвет от завчера 
нашата страна няма дипломатически отношения с Израел.

Заместник-държавния секретар за външните работи Ми
шо Павичевич е предал на израелския посланик в Белград
правителствената нота, в която се казва:

„Правителството на СФР Югославия констатира, че из
раелското правителство е пренебрегнало предупреждението на 
правителството на СФР Югославия, изразено в нотата до изра
елското посолство в Белград от 11 юни т.г. като е продължило 
с акции, които явно потвърждават, че правителството на Из
раел продължава с агресията върху арабските страни.

Правителството на СФР Югославия поради това е ре-
отношения на Социалис-Босилеградската община

още без председател
шило да прекъсне дипломатическите 
тическа федеративна република Югославия с Израел, като от
ново подчертава, че отговорността за последиците, които про
излизат от това, пада изключително върху правителството на 
Израел.“

И други социалистическия страни съшо са скъсали дип 
с Израел. Това са го направили:ломатическите отношения 

СССР, България, Полша, Чехословакия и Унгария.ни пристъпвания 
ния, които предизвиква.ха 
конфликти.

Всъпителната 
излезе

и приложе- 
остри

кът Драган Борски 
щица, от името на 26 отборника 
предложи като кандидат за пред 
седател на скупщината другаря 
Славчо Сотиров, дългогодишен 
обществено-политически деец в 
Босилеградска община. След то
ва другарят Димитър Япев, прав 
ник в Общинския съд и отбор- 
ник за Бресница, каза че не се 
отказва

— На две заседания от трима 
кандидати нито един не получи 
предвидения в Статута брой гла 
сове — 2/3 от пълния състав на 
Скупщината —

от Църно-

Съвещание на ръководи
телите на европейските 

социалистически страни 

в Москва

част наистина 
много дълга и поради 

полемиката дали заседанието от 
7 юни е продължение г 
23 май, докато най-сетне 
се съгласиха, че е продължение 
— това бе прието 
решение.

След това се пристъпи

на това от 
всичкиНа 7 този месец в Босилеград 

се състоя заседание на общин
ската скупщина с дневен ред — 
избиране на председател и под
председател на скупщината, на 
съвети, отбори и постоянни 
мисии. За съжаление както за
седанието от 23 май, така и това 
излезе безплодно, защото и след 
проведените шест гласувания от 
борниците не можаха да изберат 
председател.

От общо 56 отборници, на за
седанието присъствуваха 54. Как 
то и на предходното, така и на 
това, председателствуваше най- 
старият отборник Стоимен Пет
ров, от Горна Лисина. Обаче още 
при избора на председателству- 
ващ настана спор между група 
отборници и секретаря на Скуп
щината Иван Деспотов. Именно 
група отборници се застъпваше 
заседанието да се предателству- 
ва от един от вече избраните 
председатели на двете камари 
— Общинската и Камарата на 
трудовите общности. Подобни 
спорове възникваха често през 
цялото време на заседанието о- 
коло тълкуването на отделни 
членове от Статута или послов- 
ника. В тези разправии минава - 
ше по половин час, по час и по
вече. Това правеше впечатление, 
че отделни членове или алинеи 
от споменатите акти са или дву
смислени, или неразработени 
или противоречиви един на друг. 
Затова покрай подчертано ясни
те тълкувания имаше и аналог-

като първо
от кандидатството закъм из

тъкване на кандидати. Отборни- (Следва на 3 стр.)ко- независимост и свобода. Осъще
ствени са значителни социални 
преобразования в интерес на тру 
дещите се.

Ние изразяваме уверение в то
ва, че тези постижения ще бъдат 
запазени и че прогресивните ре
жими ще бъдат заздравени, без 
оглед на трудностите, 
възникват по пътя на арабските 
народи.

В тежкия час за държавите 
на арабския изток, социалисти
ческите страни заявяват, че те 
изцяло и напълно са солидарни 
с тяхната справедлива борба и 
че ще им оказват помощ в от
блъскването на агресията и за
щитата на националната незави
симост и териториален ннтегри- 
тет.

На 9 юни в Москва се състоя
Сесия на ОС Сурдулица

На стопанството да се 

помогне в преодоляването 

на трудностите

съвещание на ръководителите 
на комунистическите и работни
чески партии и правителствата 
на европейските социалистичес
ки страни. Бе приета дек
ларация за положението на Близ 
кия изток, създадено от израел
ската агресия.

В съвещанието участвуваха 
партийните и правителствени 
ръководители на СССР, СФР 
Югославия, НР България, Пол
ша, Чехословакия, Германската 
демократична република и Ун
гария.

Участниците в заседанието са 
разменили мнения за необходи
мите мерки за окончаване на аг 
ресията
нейните последици, опасни за де 
лото на общия мир.
Участниците в съвещанието ечи 

за необходимо да се направ
ят съответни изводи от факта, 
че Израел не се подчини 
шението на Съвета за сигурност 
и не прекрати военните действия 
срещу арабските страни. Окупа
цията на територията на араб
ските страни от страна на изра
елските войски би била изпол-

които

Миналата седмица в Сурдули
ца бе устроена сесия на об
щинската скупщина. Въз основа 
на заключителната сметка от 
минала година бе обсъдено поло
жението на предприятията в у- 
словията на новите процеси на 
реформата.

Установи се, че само водоцент 
ралата „Власина" е приключила 
годината с увеличен общ доход, 
докато предприятията „Мачкати 
ца“, „Фаеос", „Каменоломът“ и 
предприятието за обществено 
хранене са в загуба.. Това беше 
повод отборниците да потърсят 
начин да помогнат на предприя
тията в преодоляването на труд
ностите, настъпили след енергич 
ните мероприятия за стабилизи
ране на нашата икономика. Фа
бриката за авто-електросъоръ- 
жения е в загуба с около десет 
милиона динара, предпритяието 
за обществено хранене — с по

вече от шест милиона, а „Мач- 
катица“ е натрупала брак 94.475 
килограма, което се равнява на 
едномесечна продукция. На лице 
е и намаляване на продукцията 
почти 39 на сто по отношение 
на миналата година и 29 на сто 
по отношение на производстве
ните планове. Причините за то
ва намаляване на продукцията 
бяха намерени във влиянието на 
вътрешния пазар и в бавното 
приспособяване на производство 
то към нуждите на потребители
те. Отборниците ■ изтъкнаха, че 
за бързото приспособяване на 
общинската икономика към но
вите процеси на югославския и 
чуждестранния пазар е необхо
димо скупщинските служби и звана за повторно възстановява

не на чуждо колониално влади
чество.

и отстраняването на

Държавите — участнички в 
съвещанието — искат от Израел 
веднага да прекрати военните 
действия срещу съседните араб
ски страни и своите сили да из
тегли от техните територии зад 
линията на примирието.

Длъжност на Обединените на
ции е да осъди агресора. Ако 
Съветът на сигурността не пред
приеме необходимите мерки, 
тежка отговорност ще падне вър 
ху ония страни, които като чле
нове на Съвета за сигурност, не 
изпълнят своя дълг.

Днес повече от когато и да би
ло е необходима решителна съв 
местна акция на всички мирол
юбиви и прогресивни сили —- 
всички на които е при сърце 
свободата и независимостта на 
народите.

Ако израелското правителство 
не прекрати агресията и не от
тегли силите си зад линията на 
примирието, социалистическите 
страни, които са подписали тази 
декларация ще предприемат 
всичко необходимо да помогнат 
на народите от арабските страни 
да дадат решителна съпротива 
срещу агресора за да защитят 
своите законни права, за да се 
угаси огнището на войната на 
Близкия изток и да се възстано 
ви мир в тази област.

Справедливата борба на араб
ските народи ще възтържеству-

тат

на ре-

органи да се ангажират да пома
гат на стопанските организации На девети юни израелските 

войски, без оглед на това, че си
рийското правителство даде из
явление за прекратяване на о- 
гъня, предпреие ново настъпле
ние на сирийската граница, под 
лагайки на варварски бомбарди
ровки сирийските градове.

Боррйки се срещу империализ 
ма, за своята свобода, независи-

(Следва на 4 стр.)

г
Нашият коментар дидат за председател. При та 

кава демократическа обстано
вка, „опозиционните групи“ 
ще бъдат принудени да се де 
кларират, и ако имат аргумен 
ти, да допринесат с тях за из
бирането ’ на пай-подходяша 
личност за председател.

Всяко скрито действие мо
же да допринесе за по-пата- 
тъшно разединявапе в кому
ната, специално в ръковод
ствата на комуната, в самата 
Общинска скупщина. Топа 
пък значи, че бъдещият пред
седател ще трябва да работи в 
неблагоприятна обстановка и 
пе ще е в състояние да пасо- 
чи общипската скупщина към 
решаване на 
проблеми п комупата. 
към това се прибави потепци 
алната опасност от разплата 
след избирапето па председа
теля, тогава по-ясно се виж
да необходимостта за незабап 
по пресичане на вредителски
те акции.

Това може да се постигне 
само с принципни договори в 
рамките па обществено-поли
тическите организации и но
воизбраната общипска скуп
щина. Тук е условието дали 
и колко комунистите в ССРН, 
в Скупщината и в комуната 
ще действуват отговорно, при 
нципно и демократично.

Осем гласувания само на 
две сесии е имало. Общипска 
та скупщина в Босилеград 
още не си е избрала председа 
тел. Да се надяваме, че разу
мът и принциппостта ще пре 
възмогнат политикантството и

След осем гласувания
мост, за интегритет на своята те 
ритория, за неотчуждимото су- 
верено право самостоятелно да 
решават всички въпроси в своя 
вътрешен живот и външна по
литика, народите на арабските 
страни защитават справедливо 
дело. Народите на социалисти,- 
ческите страни напълно са на 
тяхна страна.

Народът па ОАР редица други 
арабски страни постигнаха през 
последните години велики исто
рически победи в областта на 
защитата на националната си

Тъй като на днешното рав
нище на развитие на нашата 
социалистическа общност се 
решават задачи, които ще и- 
мат важно значение за по-на 
татъшното развитие, не е про 
сто да се реши кой ще бъде 
председател на една общинс
ка скупщина.

Председателят на комуната 
днес трябва да бъде преди 
всичко борец за по-нататъш
но развитие на самоуправле
нието, за по-нататъшно утвър 
ждаванс на непосредствения 
производител в политиката 
на комупата. Първият гражда 
нин на комуната трябва добре 
да познава и днешната сто
панска реформа, като съзна
телна акция за преустройство 
на цялото общество. Значи, 
той като организатор на рабо 
тата в скупщината трябва да 
допринесе скупщината заедно 
със стопанството и извънсто- 
панските дейности да действу 
ва бързо и решително за раз
решаване па практичните въ
проси, каквито са по-бързият 
темп на увеличение на стопан 
ството и националния доход, 
проблемът за заемането на ра 
ботна ръка, на благоденстви
ето и повишавапето на жиз- 
иеието равнище на населени
ето.

ки благоприятно да се отраз
ят върху босилеградската ко
муна.

От становището на Социа
листическия съюз целите на 
обществената реформа могат 
да се постигнат, ако в кому
ната се създаде и развива об
становка, в която трудещите 
се и гражданите, изхождайки 
от своите материални, общест 
вени и морални интереси, ста 
ват все по-производителни и 
като самоуправители все ло- 
заинтересовани във всички 
области.

Веднага трябва да се каже, 
че избирането на председател 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, зарад групиров
ки, различни „кабинети и сян 
ка,“ зарад заслепяване от ли
чна омраза и желание за ня
каква разплата, стана центра 
лен политически въпрос и хва 
на в своя водовъртеж всички 
политически сили.

По този начин е създадена 
обстановка, напълно противо
положна на тази, за която на 
стоява Социалистическият съ
юз.

ва.съществените 
Ако

Тъй като избирането на пре 
дседател не е само работа на 
отборниците, но и на дсмокра 
тичните сили в комуната, най 
-напред на Социалистическия 
съюз, който е отговорен за 
изборите според Конституци
ята и Закона, налага се да 
бъдат отстранени всички зад- 
кулисани акции па групите и 
„кабинетите в сянка" и посрс 
дством отворен, демократи
чески договор да бъдат изтък 
нати или да се изтъкне каи-

В нашия случай стопапство 
то и останалите обществени 
дейности в община Босиле
град, макар че са твърде не
развити, ие могат да чакат 
проблемите им да разрешала 
някой отвън, или положител
ните резултати на реформата 
в нашата страна аптоматичее

че па следващата сесия ще 
бъде избран председател, ка-
къвто е необходим на Босиле 
градската община. -

А. Л.
УV. СЯНКАТА НА АГРЕСОРА . I*



Лайпцигският процес иа страниците на югославския печат

Героят от Лайпциг
По случай 85-годишнината от рождението на Георги Ди 

митров, бележит марксист-ленинист и изтъкнат ръково
дител на международното комунистическо и работническо 
движение в. Братство ще даде в няколко продължения 
статията „Лайпцигският процес на страниците на югослав
ския печат."

Георги Димитров от трибуната на Лайпцигския процес 
от обвиняем се превърна на обвипител, на фашизма. На
шата общественост с огромен интерес следеше Лайпцигс
кия процес, а държанието на Георги Димитров е имало 
огромно влияние за възпитание на комунистите.

Втора фаза на кризата: дипло
мацията излиза на сцената

мум да осъщестпи плана си за 
завладяване на арабски области. 
Средствата, с които в тези мо
менти си служеше израелското 
правителство надминават и най- 
песимистичиите очаквания. За- 
бележен е геноцид не само в у- 
потребата на напалм-бомби, по 
и в изселването на арабското 
население от татковината му.

една от следвоенните 
кризи в света не е имала толко
ва неочаквани обрати, както по
следните събития в Средния из
ток. След единадесет години не-

в Си-

Нито

такти и със славните борби ип 
нашата работническа класа. С 
неговото име се бориха нашите 
бойци в Испания, с неговото име 
са свързани светли страници от 
българо-югославските 
пия А сътрудничеството между 
Георги Димитров и Йосип Броз 
Тито те останат като пример на 
съдействие между комунистите 
в борбата им против класовия 
враг.

Тези дни светът узна 
една фалшификация свързана с 
опожаряването на Райхстаг и 
съденето на комунистите 
вързка с този пожар. След 34 го
дини от процеса в Лайпциг за- 
падногермапското правителство 
се опитва да реабилитира Вам де 
Любе и по този начин да оправ
дае пацистите за тяхното гнусно 
дело от преди 34 години.

за оте

равноправно положение 
най, или по-точно казано: в Га
за и Шарм ел Шеик, Обедине
ната арабска република направи 
крачка напред към изпълняване 
на легалните права на страна, 
претърпяла щети от агресията 
в 1956 година. Израел обаче не 
показа достатъчно търпение и 
желание възникналия проблем 
да се решч по мирен път и с ус
лугите на световната организа
ция. Пети юни беше злокобен за 
мира в тази част на света: неза
висимите арабски страни, грани 
чети с Израел доживяха още е- 
дна агресия и то агресия с го
леми размери.

във

отноше-

Арабските народи и държав- 
плебисцит

Георги Димитров, през 1934 год.
ници с единодушен 
върнаха Насър за глава на на
цията, която без съмнение, пре- > .Самият този опит след така 

дълъг период от Лайпцигския 
какво огромно

шителна борба против фашизма 
и капитализма. Заедно с Васил 
Коларов е организатор на Сеп
темврийското въстание. След не
успеха на това първо въстание 
той преминава в Югославия и 
тук създава здрави връзки с ра 
ботническото движение в Юго- 
главия. От Ниш, където преби
вава десетина дни през октом
ври 1923 година той изпраща 
много телеграми и писма до ме- 
жуднародните работнически ор
ганизации гг до много редакции 
в света. Югославският пролета
риат му оказва огромна помощ 
за възстановяване на редовете 
на Българската комунистическа 
партия за по-нататъшното й уча 
стие в боевете срещу фашизма в 
България. От Югославия, а след 
тпр.а от Виена, където се създава 
Задгранично бюро на БКП, Ди
митров работи за болшевизация 
на партията. Той взима и дейно 
участие в международното рабо
тническо движения.

Но името на Георги Димитров 
както у нас, така и в цялия свят 
стана известно по време на Лай
пцигския процес 1933 година. На 
9 март същата година Димитров 
бива аресуван в Берлин и лъж
ливо обвинен за подпалването на 
Райхстага. В дните на процеса в 
цялия свят и у нас се разгръща 
антифашистко движение, които' 
искаха освобождение на Дими
тров.

В следващия брой:
..Политика": Как е опожарена 
сградата на Райхстага

живя трагедия, защото се наме
ри под жестоките удари на аг
ресора. В този критични часове 
съвестта на прогреса не угасна: 
президентът Тито пътува в Мо
сква, за да се срещне с държав
ниците от европейските социа
листически страни, които съвме
стно дадоха най-широка подкре

па агресията.

процер говори 
влияние е имал за победата над Георги Димитров е роден в с. 

Ковачепци на 18 юни 1882 годи
на, Още като дванадесетгодишен 
младеж бе принуден да напусне 
училището и да стане чирак-сло 
вослагател. Той влезе в редовете 
па работничеството и през 1901 
година е избран в ръководство
то на Софийското работническо 
печатарско дружество. По късно 
взима активно участие в органи
зирането на професионалното 
движение.

Той е участник на Първата и 
Втората балканска социалдемо
кратическа конференция в Бел
град (1909) и Букурещ (1915) 
През 1913 година Димитров е из
бран от името на БРДСП (т.с. за 
народен представител, а през 
1914 година за съветник на сто
личната община. Известно е, че 
по време на Балканската война 
като народен представител е ока 
сал огромна помощ на сръбските 
пленници в София. В период на 
1912—1918 година гой се застъп-

фашизма и развитието па кому 
иистическото и работническото 
движение.

По време на процеса и след 
него югославската общественост 
с внимание следеше процеса, а 
особено държанието на Георги 
Димитров, един от подсъдимите, 
който бе обвиен за подпалването 
на Райхстага. На страниците па 
югославския печат, напреки стри 
гата цензура се пишеше за дър
жанието на Димитров. Особено 
партийния печат и нелегалния 
ежедневно донасяха статии и съ
общения от Лайпциг. Журналис
тите комунисти се застъпзаха за 
правилната кауза на Димитров 
и изразяваха своя възторг от 
държанието на Димитров пред 
фашисткия съд. Името на Геор
ги Димитров беше известно в на 
шата страна. Само десет години 
преди това Димитров бе приет 
от страна на югославския проле
тариат след разгрома на Септем 
врийското въстание с оше 2.000 па за интернационалистическите 
български революционери. Но за позиции на партията а против 
славното име, което стана при- опортюнистическата политика

на социалшовинистите.
В следвоенния период се за

стъпва за заздравяване на пар 
тийните редове. Участвува в ра
ботата на Третия конгрес на Ко 
минтерна, където се запознава с 
Ленин, а след воено-фашисткии 
преврат в Бълагрия на 9 юни 
1923 година готви партията за ре

В един светкавичен поход из- 
сили се устремихараелските 

към Суец. Синай. Ерусалим и 
крайбрежието на Галилейското
езеро. Насила окупирнаата те
ритория на независимите араб
ски страни в Левант разтревожи 
прогресивната общественост в

па на жертвата 
Обединените нации стъпиха иа 
сцената, когато у Там твърде е-
нергично предлагаше радикални 
мерки за прекратяване на огъ
ня. Коча Попович се намери в 
Кайро след сесия на Съюзния- 
изпълнителен съвет и Предсе
дателството на ЦК на СЮК, по
светени на кризата. През Бел
град пропътува алжирския пре
зидент Бумедиен, който направи 
престой и разговоря с прези
дента Тито повече от един час. 
Темата отново беше: опасността 
за мира зарад кризата на Ори
ента.

света. Само няколко часа след 
това президентът Тито направи 

се осъждаизявление, в което 
агресорът и се търси оттегляне 
на силите на предишните пози-

беции. Съветът за сигурност 
свикан 36 часа след нападението 
на ОАР и Сирия и взе първо ре 
шение за незабавно прекратява
не на огъня. А след това настъ
пи период на разтакане и поли
тически маневри, конто израел
ското правителство, в сътрудни
чество е ония, които в началото
му оказаха подкрепа, предприе 
синхронизирани акции както на

ООН.

Събитията на дипломатическо 
то поле стават с такава бързи
на, че и извънредните издания 
на вестниците в света стават 
неактуални след пускането им. 
В този силен водовъртеж импе- 
риализъмът се опитва да нанесе 
удар на прогресивния араб
ски изток. Зарад това, единство 
то на арабските народи и целия 
необвързан свят днес предста
влява насъщна нужда в часа, 
когато се води важна битка за 
бъдещето на световния мир.

(ТАНЮГ)

фронта, така и в 
Сметката беше проста: да
се осъществи бързо напредване 
и да се завземе колкото се може 
по-голяма територия от съседни
те страни, за да се спечелят до
бри позиции за преговори и да 
се изкара по-голяма цена на 
оттеглянето — за Суец, Газа и 
Ерусалим. И в момента 
Съвета за сигурност 
срок зе прекратяване на огъня 
— агресорът продължи военните 
действия е намерение до макси-

мер на много комунисти в целия 
свят узна от страниците на юго
славския печат, който се застъп
ваше за героя от Лайпциг.

В своята многообразна дейност 
като борец за правата на между 
народната работническа класа и 
прочут интернационалист Геор
ги Димитров е имал чести кон-

когато 
определи

□ □□ссшаапсшаапоааааасшаоаоаасюасшааааоос з-пааоаааооаааоаааоопсаоааоаоалю юооооопопппооооаассааооаЕшооопоопгяоаоосапог.аосооосизаопоооооаошоаоаооаооаопаосксаоиоаапо ^ппсоппапаас^Ьп.-;

дирите. Даже и стареца не посмя да 
дойде на лагера, защото след разоръжа
ване на обоза очакваше ново преследване 
от Пирот. Единствена трудност беше, че 
храната привършваше. Недалеч от лаге
ра имаше една малка градинка с карто
фи. Двама войници слезнаха в градин
ката, изровиха малко
измиха ги на потока, който тук близко 
минаваше и в малките канчета ги свари
ха, а вечерта групата 
дол.

готвена. В лагера стана оживление. В о-

5 <2су\Л.О' СШТ С \л\ Ь сг
РИ

колността замириса на печено овчо месо.
Насядали около огъна войниците за

почнаха да разказват случки от измина
лите

СЗОГЛАН НИКОЛОВ

н 7 десетина дни. Към вечерта някой 
запя, .хубава песен,
А Боре им разказваше за събитията 
този край, за живота на партизаните, а 
най-много разправяше за оня момент ко
гато войниците на Пиздаров влезнали в 
двора на родната му къща да го хванат 
и разстрелят.

След това Боре им разказа за звер
ствата на фашистите в Топли

/№ партизанска песен.
V ОТ

дребни картофи

5) ЗАСАДАТА ПРИ „МЪРТВАЧКИ 

МОСТ“
влезна в Топли

Селкнйте от Топли дол знаеха за дви
жението на групата, бяха се научили и 
за техния малък подвиг и затова радуш
но посрещаха войниците — партизани. 
Сами събраха храна и им изнесоха. На 
13 август групата се настани недалеч от 
селото на полянка между буковите го
ри. Пристигнаха и първите вести. Разбе- 
енглия фелдфебел Пиздаров след засада
та се опитал да разстреля един младеж, 
но същия избягал. Тогава Пиздаров раз- 
трелнл майка му. Момчето скитало из 
гората и привечер пристигна при войни
ците.

Момчето, което се казваше Боре се 
оказа симпатизер на партизаните и още 
по-рано им бил в услуга. Затова на 14 
и 15 август се раздвижи из Балкана, при 
казва с много хора и бе събрал сведения 
от свои хора, че една гоупа партизани в 
състав от пет души от Царибродския пар 
тизански отряд вече тръгнала от Дойкин- 
ци по посока на войнишката група. Това 
лале навежда на войниците, че най-сетне 
ще ге присъединят към партизанския 
отряд.

дол.
— Слушал съм от по възрастните — 

казваше Боре — че в този край действу
вал партизанина Балкански. Той е ро
ден отвъд Балкана. Това бил един от 
първите българи, който се присъединил 
някъде към нашите партизани. Разправ
ят хората, че бил много смел, но за гол
ямо нещастие точно в нашето село за
гинал ...

6 платнища,шинели, 4 зимни куртки,
5 бомби, манерки и други материали. 

Войниците от обоза бяха издвоени на-

Решението да се пресрещне неприя- 
бе посрещнато с въодушевление от 

група избягали войници.
телят 
малката

Те действуваха вече като същинска пар 
тизанска част. Съобщението, че по техни- 

вървят Царибродският и Пирот - 
партизански отряд оше повече въо- 

момчетата за борба.

страни.
— Войници каза един от групата —

нека се от-който иска да остане с нае, 
дели на страни.

Тежко минаваха секундите даже. Ни-
те следи 
ският
душеви

— Ще има с какво и да отидем при 
партизаните — казваше един от тях.

Беше 10 август към 4 часа и полови
на. Огромните дървета ' хвърляха сенки 

който вървеше групата. След 
всички войници заеха позиция в 

Планът беше по възможност 
обезглави водачът на фашистката

кой не направи крачка към посоченото
Боре малко прекъснал разказа си. Вой 

ниците по добре се внесли в бледото ли
це на Боре и слушали неговия разказ за 
българския партизанин Балкански.

— Да, Балкански загинал от предате
ли, от неприятели на нашия и българс
кия народ. Разстреляли го дражевисти 
от нашето село. Аз не зная точно кои са 
това, казват, че има хора, които това 
знаят и един ден сигурно е, че ще полу
чат заслуженото наказание . . .

Боре завърши изказването. Някои от 
тях бяха слушали за подвизите на Бал
кански, но никой от тях не е знаел как 
е загинал партизанина Балкански...

— И ние ще отмъстим за Балкански... 
— казаха войниците — партизани...

място.
А когато в околността на Мрътвачки 

започнаха да се губят в 
Ба-

мост дърветата
първия мрак, командира на групата 
ялцалиев съобщи на пленените войници:

Щом нито един не изрази 
доброволно да остане при нас — свобод- 

Вървете право по пътя към Пи-

на пътя. по 
малко желание
засадата.
да се
войска Пиздарев. Вече всеки от войници
те знае своята задача. В околността на 
Мъртвачки мост е пълна тишина. Отвед
нъж отдалеч се чува тропот на коне. По 
пътя се показва колона на обоза, който 
се прибира в гарнизона. Когато колоната 
наближава съвсем близко войниците из
лизат пред тях.

— Горе ръцете!

ни сте. 
рот.

в група иВойниците се откъснаха
без оръжието си към казар-тръгнаха

мата.
Групата на Баялцалиев спечели вече 

победа. Не само, че войницитепървата
на Пиздаров не успяха да ги хванат 
ето дадоха и първи загуби.

Групата се отегли на лагеруване . .. 
На 11 и 12 нямаше никакви произшес

твия Беше донесено решение групата да 
не се обажда при никой за да се изгубят

но

Това беше необикновен ден за група
та. Баялцалиев даде нареждане да се 
купи една овца от селяните и заколе. 
Двама войника и Боре заминаха до пър
вата къща и взеха овца. Бързо беше под

посегна към оръжиетоНито един не 
Почти всички дигнаха ръцете си за

5 пушки, 13 В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
СРЕЩА С ПАРТИЗАНИТЕ

си.
предаване. Групата плени 
одеяла, 500 патрона, един пистолет, ь
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Босилеградската
още без ЕДНА НАРОДНОСТ 

С ДВА ЦЕНТРА
оощина е 

председател
(Продължение от 

председател. Същото направи и 
другарят Люоен Рангелов, дире- 
ктор на гимназиста и председа - 
теЛ ггр°нЩтНС.КЛТа конференция
на ССгМт. 1 ъи като бе 
че това заседание е

стр. 1)
Де до намаление 
последен резултат:

“1 и Янев 
значи, че 
почти същите 
водното

казва. А проблемът сигурн* яе е 
решен с няколко 
една анкета? Той става от годи
на на година по на лежащ.

Сигурно е една от причините, 
че така важни проблеми на на
родността се забравят, че често 
пъти се бъркат компетенциите. 
Въпросът се „разхожда“ от ор
ганите на Републиката до Дими 
тровград и Босилеград, 
по-рано считаха, че две комисии 
на народността при Околийски
те отбори на ССРН пречат за по- 
ефикасно разрешение на проб
лемите.

с по един — с 
— Сотиров 

— 33 гласа. Това
резултатите

Вече
че българската народност в Юго 
славия, която живее в четири 
общини има много общи проб
леми, особено в областта на кул

обаче в

отдавна се констатира.веднага поискаха думата, но не 
я получиха. Председателствува- 
щият бе казал своето 
пусна залата — което направи и 
председателят Иванов. Може 5и 
тези отборници имаха някое пре 
дложение или искаха да се на
прави
предлога на Сотиров, па тогава 

закрие
Вместо да се 
канален ред 
закрито без каквото и да е зак
лючение. В практиката на на
шата страна и в нормите на пъл' 
на демкратичност 
постъпка нямаше място. Заседа
нието можеше да се закрие за
конно само чрез общо решение 
на отборниците или по решение 
на болшинството а никак по 
волята на няколко личности.

В течение на заседанието ясно 
проличаваше оформеността на 
две враждебно настроени групи, 
които не могат да се похвалят 
с принципиалност. Имаше и о- 
бидни думи, отправени по адрес 

.на един или друг от кандидати, 
своеволия, нарушаване на най- 
основните норми в скупщинска- 
та практика. За слабата делови- 
тост вината пада и върху пред- 
седателствуващия. Затова прав
ните обяснения на Деспотов из
глеждаха като негова намеса в 
ръководенето на заседанието. 
Непоносимата атмосфера на вра 
жлебно настроени групи револ- 
тира някои отборници, че изля
зоха с предложение, тази скуп
щина да се разпусне и да се из
берат нови отборници. Изглеж
да, че най-добрият изход от та
зи обстановка е там, а виновни-

заседания и

и на-
останаха 

както и на предприето, 
продълже- заседание. 

След шестото
турата и просветата,

, разрешаването на тези пробле
ми съществуват два центра, къ- 
дето сс разрешават тези пробле
ми — Димитровград и Босиле-

ние на онова от 23 май. 
патите кандидати на ска думата Славчо Сотиров‘и

сн!ДЛ°,^ 3аседанието Да прекъ-
се пппвобп°РЬТ За пРеДседател да 
се проведе след свикването на
Общински събор или след допит-

а изтък 
предходно

то заседание не се отказват от 
кандидатството си, се констати
ра, че на листчетата за гласува-

заключение въз основа

да се заседанието. Някоиград.
През последните 

направиха 
срещи на двете скупщини и по
литическите ръководства на об
ществено - политическите орга
низации, но не се получиха осо
бени резулати.

Много общи проблеми или се 
различно решават или без сис- 
тематичност и последователност. 
Ще посочим някои от тях.

Преди няколко години беше 
поставено на дневен ред откри
ване на педагогическо отделе
ние. Всички констатираха, че та
кова отделение е нужно предвид

върви по този 
събранието бе годнии се 

опити да се правят
'Я К

Ш?« ;|Ц| за такава
Ш! ■ Подобно е нещо и с проблема 

около набавка на учебници и 
литература от Н. Р. България 
за училищата в Босилеградско и 
Димитроградско. Когато преди 
няколко месеца на инициатива 
от Комисията 
при ССРН в Белград се започна 
с конкретна работа около набав 
ка на учебници и литература и 
изглеждаше, че този въпрос ще 
бъде решен за кратко време 
га отново края се не вижда. Твър 
де компликован е механизма 
който трябва да извърши тая 
задача. Отново проблема започ
на да се „разхожда- от Босиле
град до Димитровград и по всмч 
ко личи, че и новата учебна го-

ш
т

на народностите

на това, че педагогическото учи
лище отдавна престана с работа 
и в много училища работят учи
тели с гимназиално образование. 
Читателите

се-

Момент

си спомнят, че в. 
„Братство" писа за срещите ор
ганизирани от Комисията за на
родностите от Белград, че на то
ва заседание бяха взети и някои

от сесията
дина ще го завари в чекмедже
то на някой от компетентните. 

Мисля, че

не се намират трима кандидати 
по редоследа както са и пред
ложени: Любен Рангелов, Дими
тър Янев н Славчо 
Резултат от първото 
беше следният: Рангелов 
гласа, Янев — 36 гласа и Соти
ров — 8 гласа.

Тук настъпиха отново серио
зни конфликти. След апела на

събранията на избира
телите. Стойне Иванов, който и 
по-нататък изпълнява функция
та председател, макар че вече 
не е отборник. каза че ще осве- 

10 доми Републиканската скупщи
на и Изпълнителния съвет на 
СР Сърбия, ЦК на СКС и др. 
за създадената атмосфера в Об
щинската скупщина. Веднага 
след това председателствуваши, 
ят съобщи, че заседанието се 
закрива. Няколко отборници

ване на
конкретни заключения. След то
ва „Братство“ организира анке
та в която бяха анкетирани мно- _ 
го обществено-политически ръ
ководители но всичко спря! Дой 
доха нови политически пробле
ми, изборите. Някои от хората, 
които „държаха" проблема оти
доха на други дължности и сега 
почти никой за това и не при-

повече доказател
ства не са нужни. Има място да 
се разисква и върху фестивали
те, за което „Братство“ писа в 
по-миналия брой, за септемврий 
ските награди и още много1 дру
ги въпроси, които трябва да бъ
дат общи. Комуналните 
не трябва да бъдат пречка 
бръзо разрешаване 
роси. Българската народност въ
преки това, че живее 
комуни, има проблеми, 
трябва да се разрешават

Сотиров.
гласуване

ците за създаденото положение 
да бъдат наказани.

председателствувашия какво ми 
слят кандидатите при това поло
жение, Любен Рангелов поиска 
думата и каза, че гласуването 
било незаконно, зашото единст
вен кандидат бил само Славчо 
Сотиров, докато Янев и той не 
били изтъкнати на това заседа
ние. След това каза, че той се 
отказва от кандидатството си и 
се обърна към отборниците, кои 
то са за него гласували да дадат 
гласовете си за Славчо Сотиров. 
Това настъпване на Рангелов 
прелизвика реагирането на Иван 
Раденков, отборник от Босиле
град. Той каза, че преди гласуг 
ванетс. скупщината приела като 
решение, че заседанието е про
дължение на предходното, 
основа на което 
се намериха трима кандидати. 
Понеже Рангелов оспорява това, 
Раденков от името на 29 отбор- 
ника повторно предложи и на 
това заседание за кандидат Ди
митър Янев. Тогава на листче
тата стана обратен ред — пръв 
кандидат Славчо Сотиров и втор 
Димитър Янев. Резултатите от 
гласмването бяха: — Сотиров —— 
18. Янев — 36, значи отборни- 

бяха гласували за

гранищи 
за по- 

на тези въл-
Миле ПРИСОЙСКИ

ИМА ДУМАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ

Местничеството пречи за развитие на 

животновъдството в нашия район

в четири 
които 

съвме
стно, може би от едно общо тяло 
което ще бъде инициатор пред 
общинските скупщини за по-ефи 
касно решаване на проблемите.

Да не стане както казва народ 
ната поговорка: „Много баби. “ 

Богдан НИКОЛОВ

Макар че съществуват природ 
пи условия за интензивно жи
вотновъдство, специално за ов
цевъдство, досегашните резулта
ти в този отрасъл около Ерма, 
Лужница, Височица и Власина 
не са достигнали възможности
те, които предлагат тези преде - 
ли.. Те принадлежат към полу
планинските 
сега, е условията на реформата, 
се приказва много и се настоя
ва да бъдат използвани техните 
стопански възможности. Сегаш
ното състояние на животновъд
ството в споменатите предели не 
е задоволяващо Ос вен безплод
ни разискания за икономическа 
изгода от животновъдство още 
не са предприети по-значителни 
мероприятия. Изглежда, че 
сват определени 
преодоляване на местничеството. 
в рамките на които е 
стопанското развитие в тези пре 
лели.

По този случай и с цел да се 
определи основата за изнамира- 

съвместно решение по ин- 
тензивиране на животновъдство 
то в тези предели 
представителя в Републиканска
та камара на Скупщината на 
СРС> Мирко Златанович да се 
изкаже за проблемите, 
предстоят във връзка с интен- 
зивирането на животновъдство-

специализирани за определено 
производство на базата на проу
чени почвени и климатически 
условия в района.

Към интеграционни процеси 
на животновъдството в целия 
район освен природните усло
вия ни насочва кожообработва- 
шата, месопреработвателната, 
млекопреработвателната и дру
ги промишлености. Ясно е, че 
тук става въпрос за един голям 
промишлено-животновъден ком
бинат, който би играл значител
на роля за развитие на живот
новъдството в района.

За разрешаването на този про 
блем пречи и сегашното положе
ние в имуществените отношения.
Някои пасища и ливади се при
тежават от горските стопанства, 
които зарад естеството на своята 
работа са съвсем далече от про
блемите на животновъдството. В 
някои случаи тези стопанства 
отстъпват своите площи па ко- 
операците срещу плащане, а на 
места пасищата и ливадите се 
притежават от земеделските ко
операции, които поддържат жи
вотновъдството. Но това поло
жение никак не съдействува за 
развитите на животновъдството 
и неговата специализация, защо- 
то представлява сериозна барие
ра на интегриран животновъд- 
нопромишлен комбинат.
, Успоредно с работата по обе
диняването тряба да се подчер
тае, че общинските скупщини и 
горското стопанство заедно с 
този комбинат трябва да имат 
към горите и пасищата такова 
отношение, което обезпечава 
най-рационално ползване и съ
временно издигане. Икономичес
ките отношения на заинтересо
ваните организации и на общин
ските скупщини би трябвало да 
се основават върху планове за ■ 
организиране на мероприятия,
каквито са биоложките изслед- срещана туристическа местност, 
ваиил, мелиорисването и други. чнято експлоатация 
В такъв случай няма да се стиг
не дотам да се залесяват преле- за целия край.

Бабушн ица
въз

на листчетата

Отхвърлено
предложение

райони, за които

Комуналната общност на со
циалното осигуряване на земе
делските производители за об
щините: Пирот, Димитровград и 
Бабушница, прилючи 
с дефицит от сто

годината 
милиона стари 

динара. Поради това за да 
гаси

се по-
дефицитът, предложи на 

трите общини да решат за допъл 
нително облагане

коитопите,
Рангелов сега наистина всички 
гласуваха за Сотиров. Третото м 
четвъртото.гласуване — 
ха до увеличение при Сотиров 

при Янев нама- 
петото и шесто

то увеличение при Сотиров с по 
при Янев дои-

лип- 
концепции за

доведо- върху дохода 
на земеделските производители 

■ с две на сто.
Отборниците в СО Бабушница 

не се съгласиха с това предло
жение като изтъкнаха, че кому
налната общност не е осведоми
ла събранията на земеделските 
производители, които се осигур
яват, макар че те са призовани 
да дадат преценка за причините 
за дефицита. Прието е решение 
комуналната общност да подгот- 

подробна документация, защо 
се е стигнало до дефицит, кога
то миналогодишното облагане в 
сравнение с 1965 година е било

вървело

Мирко Златановичза един глас, а 
ление за един; нямаме кооперации, които да са 

зите за добитъка 
които са необходими за живот
новъдството. Считам, че не тря
бва да подчертавам колко тези

един глас, докато и пасищата,не на

помолихмеКакво става с 
обещанието на 

общината?
отношения се включват в про
цесите на стопанската реформа 
в планинските райони.

Когато

които

говорим за развитие 
на животновъдството в тези пре 
дели, ме бива да отминем про
грамата за уреждане на морав
ския слив, в която се предвижда 
да се обуздаят ерозията и на
водненията в пределите на Ер
ма, Лужница, Височица и Вла
сина. Освен 
за обуздаване на ерозията в до
лината на Ерма е налице и ръп-

Нашият читател Кгият Гъргов 
от Каменица ни пита:

..Преди тазгодишните 
в Каменица се състоя едно за
седание. на което участвуваха и
представители отГ™рОТ^а^кои Но възможностите не са изпол- 
шина за отклонение на ня звани по-значително. За този от
слабости в автобусния транпорт. расъл съществуват идеални ус- 
На това заседание бяха и обшин- ловия п комуните на пирогския

Димит- географско.-икономически район.
Обаче това. което пречи на жи
вотновъдството тук е местниче-

то
__ в стопанското развитие на

каза Златано- 
заема

ви
избори нашите предели,

животновъдството 
място. В този отрасъл са 

известни резултати,
вич,
важно

по-голямо Сто на сто.
Йовко Николов

тези мероприятия
ските ръководители от 
ровград, директора на транспор- 

от Пирот и Срещите на 
границата в 

Босилеградско
тното предприятие 
др. На това заседание бе реше- 
но да се оправи пътя с .участие

а обпш-

росът за акумулиране на вода
та. В споменатата

ската ограниченост, която спира 
обединяването и програма това 

не се предвижда, обаче изграж
дането на водохранилище в Ер
ма има хидротехническо, сто-

процесите на 
проучването на .проблемите. Ме 
общинските граници и общинс
кото

на местното население
и Пиротните от Димитровград 

да дадат тръби за канавки. На
селението изпълни обещанието, 

общината от Пи-

разбиране на интеграцията 
по-широки концеп-

Компетентните органи на на
шата страна и България се дого-панско и туристическо значение. 

Едно водохранилище
пречат за

най-добре го показват ми- редом с
Влашката пещера, ждрелото на 
Ерма, Погамовски

вориха срещите на крайгранич
ното население от двете страни 
да станат на 25 юни на „Слав- 
че“, край Босилеград, и на 9 юни 
при село Стрезимировци, Кли- 
сурско.

Срещите ще се проведат при 
същите условия както и мина-

ции,
иалогодишните мерки за уедря- 

земеделските , коопера-
а също така и 
рог. На нашия район обаче все 
още не са пристигнали обещани
те тръби! Ние търсихме няколко 

аз използвах теле-

манастир и 
баня ще бъдат рядко

ване на 
ции. Всяка община настояваше 

създаде големи кооперации в 
своите граници, запазвайки на 
кооперациите търговията, растс- 

животновъдство- 
то, изкупуването и пр. Затова

Звонска
да

пъти дори и 
фона и напомнях това на друга-

Кога об- 
своето обе-

може да 
има голямо стопанско значениерите от Димитровград, 

шината ще изпълни 
щание?

ниевъдетвото,
М. Б. лата година.
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СЕСИЯ НА ОС В СУРДШЦА ПЛОДНА РАБОТА НА ЕДНА 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА(Продължение от 1 стр.)
н преодоляването на труднос
тите.

(>еборцпцито настояха да се 
еиазрц решението ад измерване 
на пищните, ра да се 1фол|ц>:цат 
грмики|№ от нрединнште измер- 
1)а1и,1и. Поискано е наново да се 
извърши класифициране на зе-

зД1ИИаЕам
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света и култура и за физическа 
кулутра. Реши се също да бъде 
учреден нов съвет по туризъм 
и обществено хранене, а съветът 
1К) търогвипта и снабдяването да 
проучат снабдяването па райо
ните със слаби съобщения и сла
ба търговска мреяЕа.

Помощта на органите на 06-

Юридическата консултация, 
или както я наричат правна слу 
жба, при общинската скупщина 
а Босилеград, основана през ок
томври 1903 година, напълно е 
оправдала своето съществуване 
и се счита за най-добре органи
зираната служба на ОС.

Целта и е да дава юридическа 
помощ на гражданите, стопан
ските организации и учреждени 
ята от Босилеградската община. 
Понеже в Босилеград не работи 
постоянно пито един адвокат, 
тая служба е задоволила нужди
те на населението и трудовите 
общности. Службата върши вси
чки видове адвокатски услуги на

гато противната страна е общи
ната.

Регистърът, който водят завеж 
датите службата, съдържа само 
писмените услуги на страните, 
които са се отнесли до нея. През 
п ървата година на съществуване 
то и тя е извършила 1245 писме
ни услуги, като писане на тъж
би, молби, договори и разни дру 
ги видове искове. През миналата 
година е имало 1400 услуги, а за 
тях са'заплатени около 1.600.000 
стари динари. Тази година за 
пет месеца службата е извърши
ла 600 услуги, а числото им до 
края на годината сигурно ще над 
мине 1.300.

— Числото на устните консул

тации е два пъти по,голямо, •— 
казват завеждащите службата 
Трайков и Митова. Понякога 
дневно имаме и по двадесет — 
тридесет страни. През пролетни
те месеци има много предмети по 
имуществени въпроси, а есента 
е сезон на сключване на догово
ри между продавачи и купувачи.

В службата казаха, че най-ве
че клиенти имат от Гложие, Гру 
инци и Горна Любата, а най- 
малко от Бистър, Назърица, Ка-
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рамаиица и някои други села. 
Към службата се обръщат за по
мощ и някои мирови съвети ог 
селата.!ЙШЯ ! «омЬ заинтересованите страни, с из

ключение на застъпничество в 
съда. Ниските цени на услугите 
на тази служба са голямо облек
чение за ползващите я.

Тази цени са с 20% по малки 
от адвокатските услуги по нака
зателни и граждански дела и с 
40% за писане на разни догово
ри, молби, жалби и пр. Устните 

.юридически консултации и на
пътствията във връзка с осъще
ствяването на права из областта 
на социалните грижи и трудови
те отношения и ред други видо
ве услуги за сирачета, вдовици, 
бедни и нетрудоспособни хора 
службата върши безплатно.

От основането до днес работи-

Ст. Станков
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Макар че тази година в Дими

тровградско се очаква богат ма- 
линобер — към 100 тона малини 
— пласмент оше не е осигурен.

В земеделска кооперация „Сто 
чар“ ни уведомиха, че оше няма 
сигурен пазар за малините. Пред 
ириятието за преработка на пло 
доие „Еиновоче" в Пирот, което 
досега изкупуваше малините в 
Димитровградско, не е прибра
ло и миналогодишната реколта. 
Пулпирани, малините си стоят 
на складиране в Поганово и дру 
гите пунктове в комуната.

— Тази година малините не 
вървят — казва директора на ко 
операция „Сточар“ Димитър Сла 
вов. — Още не сме намерили ре
шение за тазгодишната реколта, 
макар че малиноберът наближа
ва. .. Предложихме нашите мали 
ни на няколко преработвателни 
предприятия в страната, но поло

жителен отговор не получихме. 
Сега водим преговори пак с „Ви 
мовоче" и търсим изход от поло
жението. Може да се случи и та
зи година да оберем миналите, да 
ги пулпираме и — да чакат, до 
като се намери пазар.

Наистина положението с мали 
ните изобщо е трудно в страна
та. Цената сигурно няма да е 
на миналогодишното равнище, 
но и покрай това — производи
телите на плодови сокове не по
казват интерес за тях.

До малинобера остават броени

Изглед от Сурдуднца

щинската скупщина в преодоля
ване трудностите ма предприя
тията, бе подчертано на сесията, 
трябва да се състои в оказване 
на съдейстие на самоуправи- 
телните органи в търсенето на 
мерки за увеличаване на произ
водителността, кадрово снабдя-

мята и да се установи кадаста- 
рския доход, с което да се из
равнят таблиците за дохода с 
ония общини, които имат подоб
ни производствени възможности 
в селското стопанство.

Общинската скупщина реши 
да реорганизира своите органи 
на самоуправление съобразно с 
условията на живота и на рабо
та в общината. Реши се от се
гашния съвет за просвета, кул
тура и, физическа култура да се 
образуват два съвета —- за про-

те водят двама служещи: дипло
миран юрист и дактилограф. 
Според законните предписания 
службата в своята работа е на
пълно самостоятелна и незави
сима. Не са редки случаите тя 

да върши услуги на хората, ко

ване на предприятието, проучва
не на пазара и др., като при то
ва не се наруши неприкоснове
ното право на производствени
ците да се самоуправляват.

М. Б.

дни.
Дали кооперацията ще намери 

най-подходящо решение ше ви
дим. Има изгледи обаче, че мал
ко е закъсняла с предлагането 
на тази стока и затова сега е в 
безиеходно положение.

Б Общинската скупщина в Димитровград:

ЕЖБИТЕ НЕ ПРЕСТАВАТ
та, за която Изпълнителният съ
вет на СР Сърбия отпуснал — 
700.000 стари динара. Кадастър- 
ската комисия също не може се
га да получи парите, макар че 
работили след работното време.

И някои други служби поста
вили искане да им се заплати 
като извънреден, труд работата, 
че решавали актове, които би
ли наследени от бившия секре
тар на скупщината.

Служещите в кадастъра с из- Когато тези и оше някои други
вънреден труд извършили рабо- въпроси били поставени на дне

вен ред — съветът се оказал не
способен да ги разреши. В рази
скванията обикновено избухват 

* страсти и „доказване- кой зад 
кого стои", а малко се гледа ре
ално на работата.

— факт е, че недисциплината 
в общинската скупщина и по-на 
татък продължава: излишни раз 
ходки, безотговорно отношение 
към работата,

— одумките продължават,
— членовете на Съюза на ко

мунистите не проявяват нужна
та активност и дисциплина,

•— оше има закриване зад не
чии „авторитети“, а не се гледа 
работата. . .

Заесданието на съвета е отло
жено, а ново не е насрочено. 
Повдигнатите на това заседание, 
а и още много други въпроси — 
си остават открити. Председател 
.ят на съвета отишъл на годишна 
почивка и няма изгледи до есен
та да се свика ново заседание.

Но какво ще правят граждани 
те-страни, които ежедневно се 
отбиват в общинската скупщина, 
за да свършат работата си? Как 
ше могат да бъдат услужени бъц 
зо и ефикасно когато се знае за

ществили известни средства, часг 
от която трябвало да разделят.

Управлението на приходите 
извършило работа в редовно ра 
ботно време за сметка на водно
то стопанство на стойност от 
280.000 стари динара. Към 30 на 
сто от тези средства трябвало да 
постъпят в общинската каса, а 
останалата част да разделят о- 
ния, които извършили тази ра
бота.

Само малка искра е достатъч
на да вЪзпламени хората работе
щи в орГанйте на общинската 
скупщИна в Димитровград. Гру- 
пйрб.пк&те и занапред продължа 
ват да съществуват и, от време 

постихват,

М. А.
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на време раздорите 
докато се окаже повод — отново 
да избухнат с цялата си жесто
кост. Така станало и на 6 юни.

Съветът на трудовдта общност 
трябвало да реши как да се за- 

някои служби.

ЗАСТОИ НА ГРАНИЧНИЯ ПРЕХОД
плати труда на 
които с извънредна работа осъ-

<

НЯМА ЛИ МЯСТО ЗА 

ДЕТСКИ ДОМ
Второто предложение отпад- 

защото промишленото
Димитровград отдавна чувст

вува остра нужда от детски дом. 
Сродена след увеличаване на 
пдДртничестдотр, коетр през по
следните години чувствително 
нарасна. Пред заетйте родители 
ейбУДйевно се изправя пробле
мът — къде да оставят детето 

докато те работят. Решението 
със слугини се оказа лошо, за- 
вдугЙ от ейна страна са доста 
скъпи, а 6* друга, трудно се на
мират.

зрщо още в началото на 
годинат*} се поведоха сериоз- 

разговори за отделяне на 
средства за построяване на дет
ски дом. Уеилийта, които бяха 

резултат — 
бяха

нало,
предприятие се възпротивило и 
отказало да освободи обектите,
които са им нужни.

Остава значи детският дом да 
се построи край Здравния дом. 
Но и по това предложение има 
сериозни възражения. Понеже 
тук се планира построяването 
на антитуберкулозен диспанзер, 
изключва се всякаква възмож- . 
ност за построяване на детски 

- дом.
И така, още нероден, детският 

,дом става общинско сираче — 
за него няма място, къдетр да 
бъде построен. .

Без да навлизаме в подробно-

ни

направени дадоха 
СР^дстйд за построяване 
намерени.

Но нЬ винаги средствата са 
главна-ш пречка. Тоя път преч- 

МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ

сти ще посочим, че до това по
ложение нямаше да се стигне, 
ако се водеше сериозна, разумна 
политика в определянето на 
строителните райони в града. Но 
за съжаление трябва да отбеле
жим, че именно тук се проявява 
пълно своеволие. Тъй като Ди- . пщината — най-малко са вино-, 
митровград още няма градоуст- ъни те . 
ройствен- план, общината разда
ва свободните места за строежи 
според своя преценка. Колко о- ' 
баче тази преценка понякога мо 
же да бъде погрешна показва 
горният пример. Вместо да се

нетърпимостта между отделни 
служещи? ...

А за всичко, което става в ску
ката есе. ,с.тр9и,

Първоначално бяха дадещи три
да сееднотопредложения: 

построи край гимназията на у- 
лица .„Христо Ботев“, другото— 
на мястото на бившата учител
ска школа, на улица .„Христо 
Смирненски“ където се намират 
сега обекти на комбинат „Ди
митровград“ и третото — край

М. А.

ОТЛИЧЕНИ ЗАПАСНИ 
ОФИЦЕРИ

По случай Деня на армията 22
декември президентът на репу
бликата Йосип Броп Тито отли-. 

даде място, където трябва, то се чи за дейна работа в дружеството
на запасните офицери н подо
фицери и в обществено-полити-

Дома нд народното здраве. 
Безспорно, дори и най-обик- Войната на Близкия изток 

туристите през Димитровград.
На граничния преход при Градини 

бикнОЕена: отвреме

дава на частни лица. Значи, гра
доустройственият план,се крои 
според лична заинтересованост, 
а за това кроене и за разпределе
нието на свободните места заин- 
тефесбб&йитб граждани се изказ 

* ват твърде лошо — не води се 
няма еднакви

предизвика застой в протока на
новеният гражданин ще каже, 
че мястото ср.ещу гимназията и. 
основното училище е най-подхо- 
дяшо, защотр е слънчево, а тук 
се намират и останалите прос
ветни институции. Об&че няко
му паднало на ум, и провъзгла - 
едгл тод РЗЙон за частно жили
щно строителство, Еазбдра се, 
мястото било дадено за строене

ческите организации двама за
пасни офицери от Димитровгоад. 
Запасният офицер Мишо Ранге- 
лович е отличен с ордена 
военни заслуги със спебъани ме
чове, а Тодор Мллленович с ме
дал за военни заед-д-ч. Отличи
ята бяха връчени неотдавна от 
ко^исцятя яа запъ- щ офицери 
При Общинската организация нл 
бойците в Димитровград.

картината е мдлко нео
на време минават коли, главно на завръща

щи се туристи от близкоизточните
Младите екскурзоводки С^лободанка Пандурович 

Минич, коидо е изпратил

за страни.
и Милена

на граничния преход Югославския ав-никаква сметка, 
менила за всички.

или инак, изглежда, 
детския дом няма място.

то-мото съюз имат малко работа 
Но те все пак са от полза — дават указания на туристите 

на английски, френски, италиански
че за

_ И др. чужди езици.
(ма снимката: Екскурзоводките дават указания на туристи)Ст. Н.на частни домове.
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ПЪТЯТ ПРЕЗ видлич Наскоро с населението от височките села ще 
се организират разговори за строене на пътя през 
Видлич. Общинската скупщина може да осигури 
известна сума пари, но по-значителен ще трябва 
да е приносът на самото население. Ще са необхо
дими много дни доброволна работа и са|яооблага- я 
не, за да се направи окончателно солиден път през 
Видлич.

Републиканският представител Мирко Златанович

СРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕПо старото или:
повдигнаха още веднъж въпроса 
за поправка на пътя Долна Не- 
вля — Димитровград, неизпъл
нението на местното самооблага
не и довеждането на електриче-

Придружен от председателя на 
общинската конференция на Со
циалистическия съюз в Димит
ровград Илия Петров, Мирко 
Златанович, народен представи
тел в Републиканското вече на 
скупщината на СР Сърбия напра 
ви обиколка на някои райони в 
Димитровградско.

На 6 юни Златанович се сре
щна с избирателите от село Же- 
люша Н.а събрание на Социали 
етическия съюз той отговори на 
въпроси на избирателите 
вързка със здравното осигурява
не на земеделците, данъчното о- 
благане, отглеждането на кози
те и

ПО Обаче още сега се явяват разногласия, къде 
да мине той. Едни са за поправка и модернизира
не на сегашния път, а други за прокарване на но
во трасе над Моинци и Вълновия.ново ше? ски ток.

Долноневлянци се оплакали от 
лошите здравни услуги на насе
лението и търсят то незабавно да 
се подобри.

И в .Долна Невля представите
лят Златанович отговорил на въ
проси на избирателите във връз 
ка с здравното осигуряване, 
данъчната политика и др.

И покрай сезонните работи — 
събранията в Желгаша и Долна 
Невля били масово посетени.

:
.
■Връзката на Висок с Димит

ровград има дълга история. Мно 
го пъти е строен пътят, а до 
ден днешен не е завършен окоп 
чателно. Един участък откъм Ви 
сок е строил още преди 1919 го
дина поручик Зоографски, моби
лизирайки за работа цялото на
селение от височките села. По
сле населението продължило ст
роежа, ро с пари, отпуснати ог 
бивша Югославия. След няколко 
годишно разтакане на работите 
нътят бил построен, но само за 
кола с животинска тяга, с някол 
ко остри завоя, без добавъчна 
настилка и валяне. Той и сега е 
в употреба, но най-опасните ме
ста много пъти са поправяни, 
без да са поправени докрай.

ЗА И ПРОТИВ СТАРИЯ ПЪТ

Сега старият път е получил при 
в^женици и противници. При
вържениците са повече. Между 
тях са и мнозина специалисти, 
кОит.о знаят как се строи и колко 
струва ново трасе, а колко по
правка и .модернизиране на 
старо.

Привържениците казват:
— основата на стария път, с 

малки изключения, е солидна и 
твърда,

— няма нужда от големи изко 
пни работи, който струват скъпо,

— трябва да се разширят и мо 
дернизират завоите, а само на 
места са нужни подпорни стени,

— за тези допълнителни рабо 
ти по старото трасе трябват зна
чително по-.малко и труд. и па
ри, а това значи и време. Така и 
автобусната връзка с Висок ше 
стане по-скоро.

— Иначе строенето на ново 
трасе през Моинци и Вълковия 
ще иска много пари и труд, а то 
ва именно недостига.сега. Ако се , 
тръгне към строеж на нов път, 
рискова се той да не се построи 
никога, защото населението е 
възрастно и няма да може да 
удържи.

Противниците пък си имат 
свои доводи.

Те казват, че северното изло
жение на пътя го правило непро 
ходим зимно време, а завоите 
би-г^и много лоши. Действителна 
та 'причина за тяхното противене 
е друга. Това 
тане старият път автобусите да 
идват пак само до Каменица, а 
другите села ще останат без 
спирки.

Този страх обаче е неосновате
лен. Забравя се, че сегашните 
неуредици в автобусните съоб
щения с Пирот идват само зарад 
лошите пътища. Предприятието 
от Пирот именно по тая причина 
■оддържа Линията с един изха- 
бан автобус, който не стига за 
многото пътуващи хора.

Но това няма да продължи. 
Има изгледи пътят от Пирот за 
Висок да се поддържа в бъдете 
от управлението на пътищата, 
което значи, че ще се модерни
зира. Ако и този през Видлич 
бъде модернизиран, ще има усло 
ви* за кръгова линия Пирот — 
Висок — Димитровград — Пирот 
и обратно.

Естествено .тогава где се явят 
и други автобусни предприятия 
ио тези л.инии, зашото конкурен 
Жията от главните шосета вече се 
пренася в краишата, където ня- 
з*а много автобуси на пътишата. 
Така гледано, височките села ня 
*а да останат без автобусни съо 
бщения, ако поправят пътя си. И 
ДРУго нещо. Все ни се струва, че 
Утре по-изгодно за общината ше 
* Да организира превоз за учени 
тв от височките села до едно цен 
трално училище в района, откол 
*°то да поддържа малки у,чили- 
*Ча в някои от селата. Това съшо 
нхе съдейетвува за по-лек пре
воз и на другите пътници, до по- 
~важните спирки в бъдеще.

ЛА СР строи, КОЕТО е
ПО-ЕВТИНО

Но всичко ще зависи от това, 
"пга ще се построи пътят. А то 
ПЪк ще зависи от средствата, ко 
Ито те отдели общината и от у- 
’1а«тиетв на населението. 
се' *<е общината сега може да от

дели петнадесетина милиона ди
нара, които не стигат ни за по
правка на стария път, а не ли за 
строене на ново трасе.

на авантюра, която може да за
върши и неуспешно.

Това решение би било най-ра
зумно и от друга гледна точка.

във

■ др-
Желюшани и този път повдиг 

наха въпроса за поправка на пъ
тя и моста в селото, както и за ■ тил и с. Поганово и Смидовци. 
поправка на пътя за Поганово. М. АНДОНОВ
На събранието в с. Желюша бе 
критикувана работата на Ветери 
парната станция в Димитров
град, която не оказва нужното 
съдействие на производителите в 
защита на добитъка.

Желюшани отново искат да се

До 10 юни народният предста
вител Мирко Златанович е посе>... 1 <

т
■ -■■■•М'$Ш т■>

Угояване на 

добитък в 

Бабушнишко

Ц,
■

открие ж.п. спирка на линията, за 
да им се облекчат съобщенията.

В разговор с представителя 
Златанович желюшани още вед
нъж изразиха готовност да стро
ят училище, тъй като сегашната 
училищна сграда е пред рухване.

Г'Ч

шИШМНЕ I
РИЙ ■■
: ...

Кравевъдството, за условията 
в Бабушнишка община, се на
мира на завидно равните. В по
следните години угояването на 
телета получи големи размери 
и стана изгодно допълнително 
зйнятие на земеделците от Луж- 
нйца.

По шосетата сега често се сре 
Шат камиони, натоварени с те
лета, които обикновено се из
насят. Това показва, че земедел
ското население в този край е 
постигнало добои резултати в 
този. отрасъл. Неодтавна една 
крава на Драгомир Николич от 
Горчйнци е отелила три телета, 
с тегло от 18 до 20 килограма. 
Специалистите казват, че теле
тата са здрави и напредват. То
зи случай е още един повод те
зи дни да се приказва повече 
за отглеждането на телета.

Н. Николов

ш1Ш ■-
■ -

ДОЛНОНЕВЛЯНЦИ ИСКАТ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК1а
На 7 юни представителят Зла

танович и Петров посетиха с. 
Долна Невля, където водиха раз
говори с просветните работници 
и избирателите.

В разговорите с просветните 
работници бяха засегнати някои 
въпроси във връзка с разпреде
лението и условията за работа. 
Просветните работници в Долна 
Невля работят при трудни усло
вия, но и покрай това —; основно 
то училище е между най-добрите 
в комуната. В разпределението 
обаче, както изтъкна др. Злата
нович, не са намерени адекват
ни мерила и тя трябва да се до- 
усъвършенствува. ,

На конференция на местната 
организцация на Социалистиче
ския съюз в присъствието на Зла 
танович и Петров, долноневлянци

Лош път — лош автобус

Затова трябва да ей мисли здра
къде

Висок има спешна нужна от ав
тобусна връзка с центъра си — 
Димитровград, защото сегашна
та вързка през Пирот е неиконо 
мична и далечна за населението. 
А именно зарад спешността тря
бва да се прецени кое по бързо 
може да се направи — да се по
прави старият път или да се 
строи нов.

Впрочем тук думата би тряб
вало да имат първо специалисти 
те и населението от Висок, защо 
то по-голяма част от работите

во, преди да се реши 
да се строи този път. Население
то е малко и възрастно вече. Па
рите, които ще обезпечи об
щината, също ще са скромни. 
Значи сметката трябва да е мно

предвидго прецизна и да има 
трудоспособността на население
то и богатството на комуната.

Ако старият път може да се 
модернизира за минаване на ав
тобуси с по-малко труд и па
ри, по-добре е да се реши за не- 
готово модернизиране, а не да се 
влиза в дългогодишна строител

ши
трябва да завърши то. Етодова е 

хуманост
М. Н. НЕЙКОВ

ВИСОК Моля читателя да спрем 
пред примера на съвета на у- 
ченнческата кооперация в 
Клисура и да го сравним е 
това около нас, за да му да- 
дсм съвместна оценка.

Йорданка Гюрова, от Бохча 
гова махала, завършила VIII 
клас. Завършила и спряла. За 
плакала над свидетелството с 
отлични бележки, защото ня
мала пари да продължи учи
лище. А искала да се учи та
зи отлична, но бедна ученич
ка. Баща й десет годннм е в 
санаториума а майка н е без
помощна жена.

Много такива случаи има. 
Може бн повече в града, от- 
колкото на село. Но в много 
случаи проблемът свършва е 
копетатации, конто понякога 

' са хладни н преднамерени, ли 
шепи от човешко разсъжда- 
ване и съчувствие.

Йорданкнните другари, пионс 
ри от основното училище в 
Клисура, може бн не знаят за 
думата хуманизъм. Може би 
не умеят и да мислят иконо
мически. Те са знаели едно 
— простото човешко съчувс
твие към страданието и съл
зите, което ние наричаме ху
манизъм. Затова съветът на у 
ченйческата кооперация ре- 
шил да отдели сто и петдесет 
хиляди динара, за да може 
Йорданка да продължи обра
зованието си. И те ще я из
държат все дотогава, докаго 
някой, колектив, също хума
нен и човешки пъзпитап, не 
намери за нужно да й отпус
не стипендия.

Йорданка ще се запише и 
ще се бори да свърши учили
щето. Ще ■ напряга сили. за
щото са й помогнали нейните 
другари-съученици.

Да преценим — не заслужа 
пат ли тези малчугани от да
лечното село да се поклоним 
пред техния дълбоко човешки 
жест? И да се изчервим, че са 
по-богатн с човешко съчув- 
стпие от нас. които парадира- 
мс с фразите аа хуманизъм.

, М. Вакич

Очакват се добиви както 

през миналата годинае страхът, ако не

рентабилно, особено през години 
те, когато през юни времето е 
дъждовно както тази година.

Хората от кооперацията в ра
йон Висок казват, че те настоя
ват пред кооперативния съвет

район е за развитие на живот
новъдството все пак не трябва 
да се подценяват и приносите в 
земеделието. Затова и този ра
йон трябва да се снабди със зе
меделски машини. Тази година

След обединяването на земе
делските кооперации във Висок 

почти същите проблемиостават
в областта на земеделието. Като 
главен проблем, това 
всички хора, заети в коопераци
ята във Висок, си остава недо-

изтъкват

ние не можем да очакваме по- 
голям добив, зашото не разпо
лагаме с достатъчно прикачни 
машини. Ние очаквахме машини 
от Смиловци, но поради закъс
нение на сеитбата същите не по 
лучихме и започнахме едвам на 
17 ноември. Тъй като почвата бе 

машинна сеитба,

машини.стигът от земеделски 
Опитът да се прехвърлят земе-

1> ^ 'делските машини от другите ра
йони във Висок след завършва
не на работите не се оказа пряк

.

тичен през миналата година.
•• Сега кооперацията има 27 хек- 

безостая. По плана тряб- 
засеят 22 хектара, 
със състоянието и

подготвена за 
семето остана 
дойде до измръзване. Затова на 
някои места пшеницата е про-

тара с 
ваше да се отгоре и затова

Във връзка
очакванията от реколтата

агронома Найден Андреев: 
— Ние засяхме и през тази го

ни за
редена.

Що се касае за сътрудничест
во с частните земеделски произ
водители кооперацията се ста- 

■ рае да им даде нужната помощ. 
Тази година на частните имоти 

засято около 3—4.000 кг се-

позна

безостая, защото през пос-дина
ледните години тя се показа най 

този район. Оказа 
пшеница дава най-

-подходяща за 
се, че тази 
качествено 
те са високи.

До сега добивът е 2,500 кг от 
някои по-добри пар- 

3.000 кгр. Тая

брашно, а и добиви- има
ме безостая. С употребата 
изкуствени торове не сме до
волни. Тази година са изразход
вани само около 15.000 кг.

на

Н. Андреев
хектар, а
цели дават и до 
година
миналата година 25 м. Ц, от ха. 
И ако вземем под внимание та
згодишните разходи (оран, под- 

на пшеница и др) с

на кооперацията по-голямо вни
мание да се обръне на този ра
йон предвид на неговите въз
можности за развитие в сравне
ние с другите райони. През ми
налата година Висок е участву
вал. с 70% в общата продукция

Другаря Андреев ни запозна, 
че кооперацията обръща голямо 
внимание на изкуствените лива 
ди. През тази година коопераци- 

има около 200 ха. с люцерна

очакваме; както и през.

ятахранване 
добиви от 25 м.ц. ше постигнем 
положителен баланс.

и еспарзета. Сега е изграден е- 
дин силос с капацитет от 50.000 

ще бъдат запоеникг, в който 
първите откоси на люцерната.

Нашата кооперация има засе- 
та пшеница на три блока. И то
ва При „Тръница", „Сапатово" и 
„Йъсьо поле“. И макар, че спо
ред плана на кооперацията този

на кооперацията и по този на- 
показал като най-добърТакива силоси през идната го

дина ще бъдат построени
чин се
производителен район.още

Знае Б. Николовтвърдедва, защото се оказва
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НАШ РЕПОРТАЖ ПИСМО ОТ БАИ ОНЗИ ДО 

АСЕН КОЛЕВ В БОСИЛЕГРАДМленоминсни истини и легенди
глупав и луд. Така е това *о моя 
проста памет.

Седнахме на една ливада на 
баира. Пред нас беше махалата 
на бай-Миял. В овошките се ви
ждаха няколко къщурки. От сре 
ща по високите баири бяха ко
шарите на останалите, махали. 
Иначе, доле из реката се,не ви
жда нито една млекоминска къ
ща но само оголели скалисти ба
ири. Сега пред нас се откриваше 
това бедно и малко село.

За да скратим времето до връ 
щането на камиона, минахме на 
историята на Млекоминци, съче 
тана от предания на по-старите 
поколения. . . Това безводно и 
оголело село, някога преди сто
тици години е било покрито с 
гъсти гори от дъб, по които с.а 
гонени мечки. Над реката са рас 
тнали буйни лески. Население 
не е имало. По-късно, когато са 
се доселили хора от различни 
краища и основали селища доле 
до реката, е започнало с изсича
не на гората за получаване йи 
ниви и ливади. Според предани
ята, Млекоминци, както и много 
други села в тон край, е село-у- 
бежище на семейства от разни 
места в България, които са хва
щали балканите за да се спасят 
от кърджалийските и турските 
грабежи и терор. Но турците за 
дълго не оставали хората но ми
ра и тука. Прадядото на бай-Ми 
ял, бил събуден човек и се за
мерил нещо на един турчин, По
сле трябвало цял месец да се 
крие по гората, докато турчинът 
не си заминал.

След време селището край ре
ката се разтурило. Семейсвтата 
се повлекли по изтърсените ба
ири. Така се създали сегашните 
четири махали — Граовци от ле
сната страна на реката и Гьори- 
на, Шупарска и Селище от лева- 
та страна на реката. Махалата 
Граовци е основана от бегълци 
от Грамаге, Дупнишко, Шупер- 
ска от Беловци, Радомирско, Се 
лище от околността на Сливни
ца, а Гьорина от бегълци от чи
флика Текир-гьол в Делиормана.

Бай-Миял се отклоняваше от 
историята на своето село и запо 
чваше преданията за съседните 
села и за братята-царе в Боси
леград през римско време Бус и 
Негриат и сражението им над 
града. Обяснение за името на 
Млекоминци обаче не можах да 
чуя от сладкоговорния старец. 
Не го потърсих и от дядо Зино- 
ви Йовев, който незабележител- 
но беше дошел при нас.

Новият ни другар по нещо на
помняше на бедуин. Беше слаб, 
с много черно лице и с някаква 
чалма на главата от кърпи; об
леклото му: кърпа до кърпа. Из
първо помислих че тоя човек не 
е от тука, но бай-Миял ми обяс
ни че е по-стар от него, че му е 
съсед изкарал пенсия преди го- 
дина-две и не кара вече дърва 
за Босилеград. Сега беше изка
рал да напасе кобилата си. Без 
да се поздравим започнахме раз 
говор с новодошлия. Тогава се 
уверих че тоя човек с толкова 
странен изглед е нашенец и че 
доста слабо чува. Когато го по
каних да седне при нас на лива
дата, изненада ме отговорът му, 
че не може да седи. — Шест го- 
дин съм бил 
шест места 
здраво няма на мене и ако сед
на вкочат се краката ми и не

Това прохладно и ясно майско 
утро с камиона на Клечката тръ 
гнахме низ Драговищица за пя
сък за малтерисване. Беше не
деля и съдията Никола ни беше 
повикал на малка „трудова ак
ция": да се поразходим и пора
ботим. Като слаби по майстор
лъка, от едно място на друго раз 
глеждахме пясъчните простран
ства край Драговищица все до 
село Млекоминци. Тук реката и- 
маше ограничено корито и поне
же нямаше вече нанос, констати 
рахме, че тука има най-подход-' 
ящ материал.

Това беше една голяма лъка 
между пътя и реката, сега пълна 
с пясък и с приютена ливадка в 
горния край до пътя. Пясъчното 
пространство беше нашарено от 
камиони и с дупки на изваден 
пясък. Нямаше съмнение: стопа
нинът на някогашната великоле 
пна ливада е вдигнал ръце от 
това място и го е предал на ре
ката и на хората. Малкият оста
тък от ливадата навява тъга...

Когато след дълго търсене на
мерихме хубав пясък, добре из
пран от водата, с едвам забеле
жими нюанси от тиня и започна 
хме да го товарим В „джемса", 
сепна ни силен мъжки глас ог 
баира. Това сигурно беше 
нинът на някогашната

мога после да стана и да се раз
мърдам.

— Да, да, раниха го на Орляк 
но трети октомври с картешни- 
ца, поясни бай-Миял, който — ре 
че-му бил боен другар. И мене 
ме раниха в Добруджа, ей тука 
— показа той крака си под кол
яното — и аз сега живея с най
лон, но пенсия не можах да изка 
рам. Бях и в робство две години 
в Солун. По моя проста памет, 
това ме беше война но лудост. 
На фронта в Добруджа ние (/оси 
хме бели ленти на ръкавите си 
за да не се изколем поежду си, 
понеже и руските войници носе
ха същата униформа. Луда ра
бота, въздъхна бай-Миял, нароч 
но съм се излагал да ме ранят 
или убият когито ми е дотегвало, 
но тогава куршумът не идва. 
Пет години по окопи и фронтове 
не е малка мъка. Сега е добре, 
само ако се удържи да не стане 
война. Чувам, че в Гърция рабо 
тата не е добра, но днес се о- 
прави. . . .

Дядо Зинови си беше тихо о- 
тишъл. Ние пак седехме сами с 
бай-Миял и протакахме между
народната политика на потъна
лия в зелено валог н който се гу
шеха къщурките на махала Гра
овци. Слънцето се беше издигна
ло високо над отсрещните маха
ли, чиито кошари бяха кацнали 
по баира. Птичките весело чуру
ликаха по дърветата, а от коша 
рите на гравчани блееха няколко 
агнета. В реката пак забърмча 
„джемсът" на Митко Клечката. 
Бай-Миял на збогуване 
та колко пъти ще товарим ка
миона и да ли пясък не е за дру 
гого, а не за съдията. . .

Стоян СТАНКОВ

Здравей бай Колев,
Понеже ти продаваш дневните 

вестници в Босилеград, мога да 
ти кажа, че това не е малка ра
бота. Тогава и от тебе зависят 
много работи н Босилеград. Не 
мисля за избирането на предста
вители и председатели, понеже 
тая грижа са взели на себе си 
други хора, но мисля за спазват 
мето на работното време по кан
целариите.

Нали автобусът с пощата и ве
стниците пристига в Босилеград 
между 8 и 9 часа. Някога по-ра- 
но, някога по-късно. Това е и ин 
тервалът, когато много страстни 
любители на печата с нетърпение 
чакат вестниците. За закъснени 
е-го на автобусите разговаряхме 
с членовете на самоуправата в 
„Бесни кобила" и те дадоха обе
щание, че няма неоправдано да 
закъсняват пристигането на по
щата. Ред е сега и тебе да те за
молим да излизаш и ти на време 
като някои примерни служещи 
да чакаш и да продаваш на на
рода вестниците.

По-рано, когато дълго те ча
каха, читателите негодуваха, ис
каха да заведат самообслужване: 
да взимат вестници и да остав
ят парите на бетона пред поща
та. Но ти им се беше скарал и 
заканил със съд и хората пак 
свикнаха на стария ред. т.е. на 
чакането. Хубаво е нещо да има 
ред във всяка работа. Не може 
да прави кой каквото си иска.

Нас не ни е грижа, но за слу
жещите по канцелариите. Някои 
от тези хора понякога цял час ча 
кат пред пощата да си вземат 
вестници. И за цялото чакане те 
се късат от яд, че са оставили ра 
ботата си и че ги чакат хора от

най-далечните села. Мнозина та 
/са изгубят воля да четат новини
те, докато са свежи и ги четат 
чак в следобедните часове, раз
бира се, ако не отидат иа ниви 
или в градина.

За да бъде всичко в ред, моля 
ти се бай Колев, навреме да еди 
заш за вестниците, за да не се- 
тревожат трудещите се от кан- 
цалариите в общината и другите 
предприятия и учреждения и и* 
време да следят печата.

Заведи някой ред и ти, бай К* 
Сигурно от тебе най-вече 

спазването на работното
лев, 
зависи
пр'е».*е по басилеградските канце
ларии.

С пожелания 
бай ОНЗИ.

за успех, тв#й

„Бял Амур“ за 
Власинско езеро

В акумулационното езеро на 
Масурица • са пуснати около 
180.000 малки рибки от сорта 

' „бял амур" — риба, която живее 
в сибирската река Амур. Всъщ
ност, прави се експеримент за 
приспособяване на този интерес
ен вид риба при условията, съще
ствуващи в’ьв Власинското езе
ро. Ако настояванията на Биоло
гическия завод в Белград и Хи- 
дроелектричната централа „Вла- 
сина“ дадат положителни резул 
тати, след седем години роман
тичното езеро на Промая ще ста 
не оше по-атрактивно за тури
стите и ще стане голям произво
дител на риби. Тази риба се 
храни с водни билки и бързо ра-

стопа-
ливада,

сега на хилядите гавони пясък. 
Почувствувахме се като престъп
ници заловени на дело и въпроси 
телно се спогледнахме: кой може 
да бъде стопанинът. След 
пристигна сърдит седемдесетгоди 
шният бай-Миял Димитров, мле- 
коминчанин от махала Граовци. 
Като ни видя, повечето познати 
хора, които 
притребват, и след като се поз
драви с всички, бай-Миял сложи 
край на недоумението ни: „Само 
товари. За приятелите на дядо 
Миял може. А за ония които ка
рат без позволение, не одобря
вам. С тях ще се разправям при 
тебе, господин съдия!“

След „преговорите- бай-Миял 
започна сам да ни дава напът- 
ставия от кое място е по-добър 
пясъка, къде е изчерпано, кой е 
карал без позволение, с кого е 
имал разправи тука на песище- 
то, което е било една от най-ху
бавите ливади в тоя край,'и ред 
други неща.

малко

ме запи-могат често да му

сте, така че на тежина достига 
и до 30 килограма.

М. Бакич

ЗА НАИ-ДОБРИТЕ— 

НАЙ-МАЛКО ГРИЖА
Безспорно, една от най-добри

те спортни организации в Дими 
тровград е Обгцинсиия отбор по 
спортна стрелба. Още от създа
ването на първото дружество па 
спортна стрелба .Граничар“ през 
1952 година,
1958 година 
Общинския отбор по спортна 
стрелба — тази организация от 
година на година развиваше и 
развива особена дейност.

Днес Общинският отбор по спо 
ртна стрелба има шест стрелче- 
ски дружества „Граничар" в Ди 
митровград, „Видлич“ — Смилов 
ци, в Каменица, пионерско стрел 
теско дружество „Джуро Салай- 

Поганово, пионерско стрелне- 
ство „Ерма - — Търнски Одоров- 
ци и пионерско стрелческо

ри подкрепа. Компетентните ще 
трябва да се погрижат да им оси 
гурят помещения за канцелария 
и при разделянето на парите ме
жду спортните организации.да 
поведе повече сметка как се рая 
пределят — дали според резул
татите. или пък според апети
тите.

се допълнителни състезания, а 
тази година за 25 май — Деня 
на младостта тя беше организа
торът на работническите спорт
ни състезания по стрелба.

От досега казаното личи, че 
трябва Общинският отбор по спо 
ртна стрелба най-сетне да наме-

— Така е при мен всяка неде
ля. Изкарам кравата на паша и 
щом чуя бръмчене на камиони в 
ррката, зная че това са пескари. 
Разсипа ме реката, а сега и хо
рата. Ако така продължи това 
никога ливада не може да стане. 
Виж колко дупки са останали 
от пясъка. А то беше по-рано 
равно. Да се бия не мога, стар 
съм човек, а и да пазя немам 
време. От де знаеш сега може 
кравата да се е оплела. . .

— Ето, цени сам моето поло
жение — продължи историята си 
случайният ми събеседник — от 
шест декара първокласни речни 
ливади останаха само два дека
ра.' А плащам данък на шест де
кара. Значи плащам и на пясъка 
дето го карате и строите къщи. 
От това място са откарани стоти 
ци камиони. Някой ме пита. ня
кого заловя, а за някои никой и 
не знае. Никому не съм търсил 
пари, а мнозина са ме и напсу
вали. И да видиш чудото: Един 
хитрец от селото продавал от 
моя пясък. Значи, ако е човек 
добър и честен, те го вземат за

а по-късно, през 
и оформяване на

/
дру

жество при основното училище 
в Долна Невля. Или общо, 
тази спортна организация числи 
над 600 членове.

Тази спортна организация до
сега всяка, година 
юли — Деня на боеца, 7 юли — 
Деня на въстанието в Сърбия — 
25 май — Деня на младостта и 
пр., устройва състезания, 
и по масовост и по качество на 
организацията заслужват всяка 
похвала.

днес

в чест на -1

в мурабето и на 
съм ранен. Нищо които

Състезание по спортна стрелба
Общинският отбор по 

спортна стрелба е установила 
традиционно състезание между 
стрелците от Александровац — 
Жупа и Димитровград. Нашите 
стрелци гостуват в дните на гро 
здобера в Жупа. а те им връщат 
гостуването в Деня на

ЗАМРЯ ДИМИТРОВГРАД
СКИЯТ СПОРТКомисията за заемане на работна ръка при ДИВ-Цех 

за производство и преработка на тютюн във Владичин 
- Хан обявява Гол — гол — гол!...

Заглъхна този възклик на ди1- 
митровградските спортни тере
ни. И всички се питаме защо? 
Не трябва много усилие, за да се 
разбере защо спортистите „ми
руват".

А дали действително Димит
ровград не може да има по-ожи- 
вен, спортен живот?

за да се оживи отново 
спорта — трябва да се разрешат 
много неразрешени 
тях не могат да ги решават спор 
тистите — състезатели, но тряб
ва някой да им помогне. Касае 

средства. 
Спортистите могат да се борят 
на игрището, да побеждават и 
за зарадват любителете, но да 
намират извори на средства — 
не могат.

Тук се поставя въпрос: 
са отговорните лица за Димитров 
градския спорт? Какво чакат?

До преди една година получа
вахме известни средства от око

лийската СОФК. Сега. и те не 
идват. Няма кой да се заинтере
сува за развитието на спорта.

Димитровградските предпри
ятия „Димитровград“ и „Свобо
да- могат да заделят известни 
средства за развитието на спор
та в града, но изглежда няма 
кой да организира работата. За
това именно и в Димитровград 
почти и няма спортен живот.

Отборите по ръчна топка, во
лейбол и баскетбол вече не съ
ществуват. Единствено живурка 
отборът по футбол „Асен Бал
кански“. Футболистите заслужа
ват признание, защото при труд
ни условия — все пак постигат 
добри резултати.

Крайно време е отговорните 
за спортния живот в Димитров- 

, град да се раздвижат.
Асен ГОГОВ 
Димитровград, ул.

'„Момчил Войвода"

младос
тта. Тази година, например, на 
25 май гостите от Александро
вац победиха димитровградчани 
само с четири кръга разлика.

За жалост, обаче, 
какво насърчение за по-добра- 
дейност. Организацията 
своя канцелария, 
ния, няма необходимите 
които осигуряват добър прицел 
и пр. и пр, Съюзът на организа
циите за физическа 
общината тази година 
организацията по спортна стрел 
ба само 50 хиляди стари динара. 
Тази сума не само

Конкурс
За вакантно място на инструктор по тютюнопроиз

водство в Босилеград за определено време, до 31 януари 
1968 година.

липсва вся-

няма
Условия:

1. Завършено средно селскостопанско или училище по 
тютюнопроизводство.

2. Кандидатът да е отбил военната си повиност .
3. Да изпълнява здравословните условия.
Заплащането е според Правилника за разподелени г на

дохода в Цеха.
Квартира и превозно средство за обикаляне на района 

не са обезпечени.
Конкурсът е открит 15 дена од деня на обявяването му. 
Молбите се изпращат до общата служба на Цеха на., 

конкурсната комисия.
Справки и по-подробни обяснения могат да се полу

чат от управата на Цеха, телефон № 22.

свои помеще- Но
дрехи.

въпроси. А

култура в
е дал на

се за материални

е малка, но 
дори не може да се назове и ейм 
волична. А резултатите, дейнос
тта на организацията са едни ог
най-високите. Да споменем са
мо, че покрай редовните състе
зания седмично два пъти се про 
веждат тренировки, устройват

къде
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^аРЖ1_МЛ5денов: Българско-сърбохърватски Училището „Георги Дими
тров“ ще отпразнува 

патронния си празник

речник

Значителен културен принос
Мавзолея нагане на венец на 

Георги Димитров в София. Зара- 
това училището се е отнесло 

с молба до отдела за просвета и 
култура при Софийския окръ
жен съвет за съдействие. След 
полагането на венеца и поклоне 

пред тлените останки на Ге 
орги Димитров, членовете на тру 
довата общност на училището 

обиколка из Бъл-

Основното училище „Георги 
Димитров " в Босилеград търже
ствено ще отпразнува своя праз
ник, 18 юни. Това е денят, кога- 
то се е родил великият вожд и 
революционер на българската ра 
ботническа класа и международ 
ното работническо движение — 
Георги Димитров, чието име учи 
лището носи от две години.

Тазгодишното чествуване, спо
ред програмата на трудовата об
щност на училището, ще бъде 
по-богато и разнообразно от ми
налогодишното. На 18 юни в Бо
силеград ще пристигнат всички 
ученици от подведомствените 
училища на осмолетката, за да 
вземат участие в тържествата 
със своите другари от централ
ното училище. Пред обед ще се 
състои тържествено събрание, на 
което ще бъде изнесен доклад за 
работата и успехите на учили
щето през учебната 1966/67 го
дина. След това учениците ще ре 
цитират стихотворения и ще че
тат откъси из творби за револю
ционната дейност на Георги Ди
митров. Чествуването ще про
дължи с културно-забавни про
грами, спортни игри и гимнасти 
чески състезания на учениците.

Специална комисия от препода 
ватели, чрез предварително из
питване на учениците, ще из
лъчи първенци по класовете, 
подведомествените училища и 
на цялото училище.

Според програмата чествуване 
то ще завърши на 2 юли, деня 
на смъртта на Димитров, с пола-

Тяи дни белградското изда
телство „Нолит- пусна в прода
жба
речник от МАРИН МЛАДЕНОВ, 
професор във Висшето педаго- 
ческо училище в Ниш.

Речникът е от една страна зна 
чителен културен принос в раз
витието на културните отноше
ния и връзки между Югославия 
и България, а от друга 
чителен принос и ценост за об
щославянското културно съкро
вище. Като е запазил основните 
изисквания на един съвремен- 
нен редник, авторът Марин Мла 
денов е дал доста популярен 
справочник, който успешно мо
же да се ползва от слависти, 
преводачи, специалисти, студен
ти. ученици, граждани на двата 
южнославянски народа — бълга
ри и югославяни — изобщо, до
стъпен е за широк кръг, което е 
било и стремеж на азтора.

Речникът съдържа около 30 
хиляди думи и изрази, твърде 
използвани в съвременния бъл
гарски език, като при това са 
внесени и някои архаизми и дпа 
лектизми, характерни за по-ста 
рите български писатели, а кон
то все още се срещат в ежеднев
ната разговорна реч.

Като е запазил основните за
дачи при създаването на речни
ка — за всяко понятие да даде 
съответно значение з сърбохър
ватския език Марин Младенов е 
направил крачка напред в това 
отношение. Всяка дума или из
раз всестранно са обяснени, по
сочени са синонимнн-е значе
ния. което увеличава ппактична 
та стойност на речника, защото 
даза възможност на използва
щия речника да проникне в тън
костите на езика.

Посочена е и областта, към 
което принадлежи дадена дума. 
дали е диалектична или архаич
на. от областта на техниката, ли

тературата, медицината ШЯ1 С731и пр. т.
е. дали е поетична, разговорна, 
литературна.

С оглед близостта 
а при опасение, че някоя дума 
ще бъде криво разбрана, авторът 
винаги в скоби се стреми да до- 
обясни значението

ДИ

българо-сърбохърватски
на езиците.

нието

на думата, за
да се избегне погрешното 
куване. От друга страна, харак
терните изрази в българския го
ворен език т.е. пословици и дру
ги типични езикови цялости за 
българския 
свободно т.е. 
добре и най-вярно отговарят на 
изрази в сърбохърватския език.

тъл- ще направят 
гария. Ст. Ст.зна-

Лгезик са преведени 
така както най- ^6 е ле жкаи;

В края на речника пък 
дени някои по-значителни сък
ращения на твърде ползваните 
понятия за учреждения, органи 

власт и пр., както и диферен 
циален списък на географски 
понятия и названия.

са да- Да запис
ваме съби 

тиятаЯМ?
№

на 1 ШШт
Общо, речникът е пръв опит 

от тоя род, и значението му е 
още по-голямо. Марин Младенов 
не е имал пред себе си подобен 
речник, а е трябвало сам да сла
га основите 
затруднение. Това пък не значи, 
че той тези основи е слагал про 
изволно. Не. Запазени са всички 
норми и правила при създаване 
на един речник, теркът на стан- 
дардните речници не е изменен.

Дори и направеният пропуск 
лист е трябвало 

направените

Миналата седмица Димит
ровград посети журналист на 

малцинство от Вой
Единствено, цената от 50 нови 

динара, е сравнително висока и 
му прегражда пътя към по-ши
рок кръг хора.

унгарското 
водипа. Идваше предварител
но осведомен за нашите фес
тивали и поиска да се зано-

Ст. Н.
което е особено

знае с летописите за тези на
родностни сборове в Димит
ровградско. Разбира се не на
мери никаква следа 
Социалистическия съюз, ниго 
в Съюза на младежта.

В такъв момент човек не мо 
же да се чувствува певинен 
зарад нехайството към бъде
щите поколения към случай 
ните гости на нашия град.

В първите фестивали учас
твуваха стотици млади 
от всички райони на община
та. От тогава до днес постепе
нно изчезваха фолклорните 
групи, старинните песни, на- 

! родните инструменти. Всичко 
това би трябвало да съществу 
ва поне като спомен на фото
графия или в протокол.

Не можем да кажем, че фес 
тнвалите не са отбелязани. 
Имало е и печатни програми, 
фотографии, протоколи, но 
днес всичко това е загубено.

Кой е отговорен, ако не вси 
чии, които така или иначе 
сме били участници, а сме до 
принесли да се забрави това, 
което не бива да се забравя.

Ето само един фрагмент за 
нашата небрежност. Но той не 
е единственият. Не е чудно, 
че след освобожзеиието в ня
кои наши училища са загубе
ни протоколите н главните 
книги за учениците, че мнози 
на наши хора трябва да доклз 
ват образованието си със сви
детели.

Нагледен урок 

пред 500 зрители НИТО в

— на отделен 
да бъдат дадени 
печатни и други технически 
езикови грешки, така че полз
ващият речника да знае кога 
става дума за печатна грешка, 
а кога за грешка от друг вид — 
не намаляват значението му.

Появата на тоя речник трябва

По почин на преиодавателите
по музика в гимназията и ос- 

училище в Димитров-и новното
град миналата седмица в града 
гостува за трети път симфонич- 

от Ниш. Пред Културни вестиният оркестър 
повече от 500 ученици от гимна-

хора

зията и основното училище сим
фоничният оркестър изпълни 
специална програма, свързана с 
учебния план по музика в гим
назията и основното училище. 
Този нагледен урок по музика 
под ръководството на диригента 
на симфоничния оркестър Бояд
жиев е голяма помощ на учени-

ГОСТУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ 
АРТИСТИ В МАКЕДОНИЯ

да се приветствува. зашото чрез 
него вратата за по-близко опоз
наване на двата южнославянски 
народа са по-широко отворени и 
канят за по-чести контакти.

След успешно представяне в 
Скопие, Куманово, Охрид, Би- 
тола и Кочане, с представление
то в Струмица Младежкият на
роден театър от София завър
ши десетдневното си гостуване в 
СР Македония. Младите от Бъл 
гария бяха радушно приети и 
топло приветствувани във всич
ки градове, където гостуваха. ■

ците в свързването на теорията 
с практиката. Оркестърът изпъл 
ни откъси на световно известни
те композитори — Бетховен, Бах 
Ч-айковски и др.

^ МЕМОВ1АМ
■К-.’Тт-

Органнзацнята на Съюза на бойците в село ПетЪрлаш
със своя близък ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ 

В НИШминалата седмица се прости завинаги 
боен другар Ново училище 

в Паля
Нишкият университетски 

вет прие решение записването 
на студентите в нишките фа
култети да се ограничи. Засега е 
сигурно, че медицинско-стомато 
логическия факултет ще приеме 
150 нови студенти, техническия 
на петте отдела 510, а правно- 
икономическия 501 студенти.

До ограничаване на приема се 
дойде вследствие стремежа да 
се направи по-добър подбор. Ос
вен това, липсата на помещения 
също се отрази върху приемане
то на студентите и ограничаване 
броя на записващите се.

съ-
ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

Ненадейната смърт отвлече от редовете ва борческата 
организация и
от семейството един деен другар, активист.

Васил Петров е участник в борбата срещу фашизма. 
Участвувал е в борбите на Първа царибродска бригада^о1 
Ниш до края на войната. След това е участвувал в борба
та за ликвидиране на четничсските групи в планина Го
лия и по други места. Два пъти е бил ранен от немски 
гранати. ,

Общинският съюз на борческите организации в Димит- 
в село Петърлаш положиха венци

иа обществено-политическите организации, -
В село Паля, клисурски район,

неотдавна е построено ново учи
лите с пет помещения и жили
ще за учителя. Училището е по
строено с труда на населението, 
което е обезпечило почти целия 
строителен материал и е извър- 

строителните работи. Об
щинската скупщина е помогнала 

селяните с пет милиона ста- 
Според цените на

Малко са училищата, които 
имат летописни книги. А кол
ко важни дати, решения и ме 
роприятия е имало, колцина 
видни хора са били 
нас — а ние не сме записали 
нищо.

ШИЛО
междурояград и организацията 

на гроба му, пред който от бойния другар се простиха за
пасният подпоручик Първан Тодоров и участник във вой
ната Ноеко Алексов.

на
ри динара, 
място училището струва повече 
от десет милиона стари динара.

М. Б.

К. Трайков

У
I

V

дим. Войници сте, докарали са ви по за
повед, защо да се бием?

Войникът се поколеба за миг, изгледа 
ме продължително, сякаш да намери си
гурност в очите ми, и отсече:

— Действувай, братко!
След петнадесетина минути отрядът 

ни, скрит зад върха, изпрати с поглед 
отминаващата на стотина крачки от нас 
войскова част.

Вече можеше да спим. Поставихме по
стове и кой където легна — непробудно 
заспа. Докато спях, все сънувах войника. 
Големите му кафяви очи ме гледаха с 
обич и ние спокойно разговаряхме зато
ва, което нямахме време да си кажем. 
Той ми откри, че е мой връстник, на два
десет и елнл година. Научих, че и той 
като мен е бил доскоро гимназист. Каза 
името си. Назова ми дори своето родно 
село.

Тогава войникътСтана непоносимо.РазказДобри Жотев прошепна:
— Партизанин ли си?
Кимнах утвърдително.
— Вървим едни срещу други — про

дължи той — и ще се ударим!
— Да, ще се ударим, а не трябва —

побледня
Човекът, когото търся

говорех бързо аз. Войникът 
още повече' и почти извика:

— Но ти си българин!
Бедният, той може би се е успокоявал 

донякъде с това, че преследваните 
пак не са свои. Усмихнах се насила:

— Българин съм, а вие на акция ли?
— Да, зад мене е нашата войскова 

част — каза той въпреки, че това се раз
бираше от само себе си.

Отново замълчахме. Очите на войни
ка овлажняха. Той наведе глава и с уси
лие преглътна една тежка, страшно те
жка въздишка. Погледна ме отново и с 
потреперващи устни каза:

— Братко, виждаш ли докъде я дока
рахме?

Лицето му беше толкова правдиво, 
толкова човешки правдиво, че го запом
них завинаги.

беше започ- зузнаем, а отрядът остана в малката па- 
динка под връха да чака разрешение за 
влизане, ако гората се окажеше „чиста". 

Групата ни навлезе предпазливо сред 
тишина на сплетени-

Партизанският поход 
■ ал оше преди полунощ, /не бяхме спали 
вече три денонощия и колкото невероят-

задрямваха, 
на собствения

все
но да изглежда, мнозина 
приспивани от люлката предупредителната 

те клони. Неусетно изпреварих другарите 
си — бях налучкал някаква пътечка.

На едно завойче изневиделица се озо- 
лице срещу лице с войник от

окупационен корпус. Спряхме 
едновременно. Ако направехме 

щяхме да се сб-

си вървеж.
Но няколко пъти, макар и за миг са

мо, заспивах и аз. Но планината разпола
гаше с много услужливи камъни, коре
нища и вадички — те своевременно ме 
събуждаха. През едно от тия мигновени 

можах да сънувам. Съ-

нашиявах
тогавашен 
почти
оше по една крачка изаспивания дори 

битията в тоя сън, измерени по време, съ
всем не бяха миг, а цели часове. -

Осъмнахме на,върха на една от голе
мите югославски планини. Край на.с, ка
то видения, родени от просъницата ни, се 
редуваха връх до връх. Под изгряващото 
слънце те блестяха, отпочинали и свежи. 
Сега вече беше наш ред да спим.

На около двеста метра пред нас за
почваше гъста букова гора. Тя ни тег-

ланска

;лъскаме.
Той беше въоръжен с карабина и бом

би-бухалки. Големите му кафяви очи 
станаха още по-големи, а дълбокият бе- 

едната му вежда побеля. Не по- 
и аз. Шмайзерът нате- 

да разхлабя

Пттогапа се минаха двадесет години. 
Все ми сс 
срещнем. Вглеждах се в бригадирите по 
всички младежки бригади, където бях. 
Прегозпавах го на някои строителни обе
кти. Никъде не го намерих. А така много 
искам .па го видя! Бих го познал ведна
га. И вие. без да сте го виждали, бихте 
го познали.

Той има големи кафяви очи, дълбок 
белег през едната вежда и най-важното

правдиво лице.

струваше, че някъде ще се
лег през
малко се стреснах 
жа в ръката ми. Дощя ми се

ученическата си куртка, но не 
— можеше да се изтълку- 

наплдение. Натегна ти- 
ручей. Стори 

текнал. Черен

яката на Изведнъж се счу далечно крещене — 
приближаваше войсковата част. Нямаше 
време за губене. Заговорих бързо и ре
шително:

— Трябва да се разминем. Ти остани 
да вървят в права посока. Аз ще

направих това 
ра като опит за 
шина.
ми' се, че той току-шо е

Някъде забьлбукалеше е мекотата на падналата 
шума. отсрещно клонче, погледакос кацна наНо гората може би криеше жандарме- 

коктраши, както ги наричаха в 
Югославия Не биваше да влйзаме, без да 
■роверим. Командирът ни изпрати да ра -

— правдиво, човешки 
което завинаги се .запомня.

вашите
се върна и ще кажа на другарите да ми- 

оттатък върха. Така няма дп се пи-

отлетя/ Остана клончетони уплашено и
полюлява като махало, което измер

рия
да се 

. па секундите на
(От „С очи на Изток“)

пашата неподвиженост. мат
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ЩщЩо След осмото гласуване 
за председател в 

Босилеград

НИШ 
18 ЮНИ 

СТР. 8

Училището на
стария петел

...партийната организация 
на е съпротива срещу окупато 
ци — партизани. Организира
на с съпротива срешу окупато 
ра още след нападението на 
Германия срещу СССР. ° Бш и ие

ШВ|В\ . . . село Войник, Лесковаш - 
ко пострада от окупатора 
след едно сражение между 
Ябланишки партизански от
ряд и един неприятелски ба
тальон. На 13 февруари 1942 
година българските фашисти 
влезнали в Войник и тук но
щували. През пощата ги на
паднала една чета от Пусто- 
речкия партизански отряд. 
При топа нападение загинали 
108 неприятелски войника. За 
отмъщение фашистите раз
стреляли около 600 души. 
след топа опожарили село 
Войник. Но и след това стра 
шио събитие много хора от 
Войник отишли в Ябланич- 
кия партизански отряд и се 
борили срещу окупатора и 
неговите слуги.

Всяка прилика с някой петел е случайна. 
Петлите не го правят 
В един двор имаше штова.

много кокошки... и петли, но 
дворът не беше ферма. Когато вече бе омръзнал на ко
кошките, старият петел се опита да се оттегли. Но не се 
смири старината, а откри училище за младите петли. 
Приемаше само ония с хубав глас, който се харесва на 
кокошките. Явиха се неколцина, за да научат как с песен
та най-лесно се пленнват сърцата на кокошките. И дото
гава те се смятаха за добри певци, но на тях им 
гласът им да стига до ушите на кокошките във всичките 
дворове. И, един ден, учениците на стария 
хор. Кокошките се удивиха. Петлите 
единично. Хорова петлова песен не бе 

Старият петел беше

9 Уш /Ч>

V.се искаше

° о о опетел запяха в 
и досега пееха, ио 
се чувала.

*о

доволен от тази песен, за негово- 
то ухо хубава и гласовита, летяща надалече. Макар че ня- 
маше добър слух, той стана диригент и взе да устройва 
концерти за кокошките. Но тъй като гласът на някои 
петли не се чуваше в хоровата песен, той започна 
низира за любимците си соло коцерти, оставйки 
петли да им ръкопляскат.

Не една от кокошките в двора бяха пленени от новите 
песни. Отдавна се отекчаваха от песните на неучилито 
петли. Искаха, с други думи, да сменят старите петли.

Старият петел радостно размахваше криле, но не пее
ше. Мъдруваше старината, защото и неговата песен беше 
стара и позната.

Училището на стария, петел продължава да работи. 
Все се позапише някой и друг петел. Но 
ки стават вече досадни и тези песни и започват да куд
кудякат помежду си, недоволни че и те вземат да напом
нят на песните, които навремето още пееше старият петел.

Нравоучение: Всяка песен до време.

да орга- 
другите

... в град Нови Пазар вся
ка година се провеждат фес
тивали на културпо-художе- 
ствени самодейни дружества. 
Тези фестивали се провеждат 
по случай Деня на младостта 
и Деня на Републиката, а 
през април и май се провеж
дат и спортни игри на младе- 
жтта от Санджак. Всяка ро
дина се провеждат и младеж
ки спортни игри . ..

на много кокош-

А.

Нашият календар
части от Черна гора. По време 
на тези боеве беше смъртно ра
нен и народният герой Радослав 
Ковачевич.Формиране на Пета пролетарска бригада

ПЪРВИ КОНГРЕС НА НЕЗА
ВИСИМИТЕ СИНДКАТИ

На 12 юни 1942 година в село 
Смриечна при Шавник е форми 
рана Пета пролетарска бригада. 
В запазената наредба на Вър- 

комендант Йсип Броз

останала на територията на Чер
на гора и Източна Босна.

Тогава е започнало 10-дневно- 
то придвижване през Зеленгора 
и Игман. Бригадата изминала 
повече от 200 километра, за да 
вземе участие в боевете около 
Прозор, Травник и Бугойно. 
След това бригадата прави поз
натите придвижвания през 1943, 
1944 и 1945 година. Тя пред края 
на войната взела участие в Кар 
ловацката операция, при Зидани 
мост и Целе.

За заслуги в боевете за осво
бождение на страната от фашиз 
ма Пета пролетарска бригада е 
отличена с ордена Народен ге
рой, орден на Народното осво
бождение и ордена на Братство
то и единство със златен венец.

На същия ден. преди 25 година 
в планината Живля е загинал 
Петър Лекович, първият народен 
герой на Югославия. Още през 
март 1942 година по предложе
ние на Върховния щаб на НОБ 
Ц. К. на Комунистическата пар 
тия на Югославия провъзгласи 
Лекович за народен герой.

Лекович загина в боевете, кои 
то са водили пролетарите срещу 
италианските части „Мургье" и 
четниците на Дража Михаило- 
вич, които се опитали да направ 
ят пробив при Чемерна и пре
секат остъплението на нашите

Преди 40 години 
1927 година в Белград се прове
де Първият конгрес на незави
симите синдикати на Югославия.

На конгреса бе констатирано, 
че болшинство

на 12 юни
ховния 
Тито се казва:

бригада
влизат 1, 2, и 3 батальон от Ни- 
кшичкия партизански отряд и 4. 
батальон от Зетския партизанс- 

Щабът на бригадата

„В състава на тази
от индустриал

ния пролетариат се намира из
вън организацията на синдика
тите. Затова делегатите 
ха от конгреса да се донесе ре
шение за ориентация към инду
стриалния пролетариат. На кон
греса бе утвърдена революцион-

поиска-ки отряд, 
съчиняват комендант Сава Ко
вачевич, политически комисар 
Радомир Габич, заместник ко
мендант Велимир Терзич и за- 
месник политкомисар Блажо 
Йованович. В състава на Пет^

ната
решено за създаване на синди
кални групи в просветните, кул 
турно-художествени и спортни 
организации.

линия на синдиката. Бе

пролетарска бригада се намира 
коло 1.000 стари бойци, които

биткиса участвували и много 
за освобождаването на страна- Съобщениета . . .

ОСВЕДОМЯВАМЕ ЧИТАТЕ
ЛИТЕ, ЧЕ ТЕЗИ ДНИ ИЗЛЕЗЕ 
ОТ ПЕЧАТ КНИЖКА 4 НА 
СПИСАНИЕ „МОСТ".

АБОНАМЕНТ И ПОРЪЧКИ 
ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС: РЕ
ДАКЦИЯ НА В-К „БРАТСТВО " 
— ВОЖДОВА 11 — НИШ.

след формиране на 
бригадата започнали историчес
ките боеве при Сутйеска и при 
подетъпите на Волуяк. Бригада
та взела участие в пренасяне на 
ранените.

Пета пролетарска бригада не 
се отеглила веднага с Главния 
щаб към Босанска крайна,

Веднага

но
тръгне някой човек, който не 
знае за това разваляне на моста, 
може да стане и нещестие.

За отбелязване е, че поправка
та на моста не изисква никакви 
материални давания освен труд . 
и добра воля!

Нашата фото камера забеле
жи една малко опущение, ко
ето може да струва и човешки 
живот.

На моста на Каменичка река 
при село Брайковци (както се 
вижда на снимката) са счупени 
само две греди. Хората 

, го знаят и внимателно минават 
през моста. В случай, че тук

Причина
това

БРАТСТВО
Вестник на българската на- 
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