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ЖЕРТВИТЕ НА АГРЕСИЯТА
. От десетина дни у нас се събира помощ ^^“"неот- 

Близкия Изток. Съюзният 11 ИГС/^„ганизираната
давна издаде съобщение, в което се из ъ'я"{ 0Свен човешки 
израелска агресия е нанесла на щети. . . Арабските
жертви огромни разорения им Р • ппехогната и задо-
гтпяни сега са изправени пред проблема за пр Р< юго-
воляваке на другите най-основни яуждин* МОстоятелно
славското правителство е готово да окаже помощ самос 

международни форуми. . .

агресията в

ВТ5СТШ4Ц НАБЪ\ГАРОиАТА илродиоотц Сфр ЮГОСЛАВИЯ 9

и чрез с първите коли- 
на арабскитеБЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС — СУРДУЛИЦА

Пътя към Стрезимировци и 

постройките за граничния 

преход ще започнем сами

засвидетелствувана
които са пратениТази готовност вече е 

продукти и лекарства,чества
страни. се обърнахаОбществено-политическите организации у нас ки
към трудещите се с възвание за помсчн на арабски Р та за 
паполи Резултатът е повече от извънреден, защото к
помощ се превръща в поголовна акци*“® а^р°В"е са събрани 
митетът за помощ още в първия ден к 1„Р„Нп пристигат из- 100 милиона динара, а сега всекидневно пристигат 

колективи се отказват от една ил
изстрадалото арабско население.

човешкия

повече от
вестия, че трудовите 
свои надници в полза на

Дълъг е списъкът на солидарността и
„14 октобар“ — Крушевац е дал от личните до- 

Скопие — 15 милиона, „Джуро 
безброй по
отдели най-

отклик
към страданието: 
ходи
Джакович“. — Славонски брод — 13 милиона.............

ръце тези дни са вдигани на гласуване да се

14 милиона, „Гранит“ —

Беседата с председателя на об
щинската скупщина в Сурдули- 
ца Станиша Станкович не беше 
на тема за междунационалните 
отношения в общината и въпро
сите на народността в района на 
Клисура и Божица. Беседвахме 
за друго — за граничния преход 
при Стрезимировци, който спо
ред междудържавните договори 
трябва да се открие на това мя
сто.

държавна шосейна артерия, 
общината, каза той. всички ис
кат пътят да се построи възмож 
но по-скоро. Това впрочем го изи 
екват и добросъседските отноше
ния между двете страни. А без 
такъв път няма и туризъм, нито 
пък нашата животновъдна про
дукция може да се използва как 
то трябва. Населението би имало 
много полза от едно солидно шо
се, с което да се свърже със све-

В пешки 
много от възможното.

и другото вече сме решили.
„Миналата година от НРБ ни 

предложиха кредит за строене на 
пътя, като в следващите години 
им върнем кредита" каза предсе 
дателят. В скоро време ще пораз 
говаряме за това предложение и 
ако се споразумеем, въпросът ще 
се реши наскоро. Ако пък това 
завърши неуспешно, ще трябва 
да потърсим други източници. 
Ще се отнесем към стопанството, 
ще се пооткажем от някои неща, 
ще ангажираме местните общно
сти. Населението е готово да уча 
ствува в строенето. Ето така ми
слим да направим, за да постро-

войната е спряно с мощния про- 
Но нещастието от агресията

Суровото представление на 
тест на миролюбивото човечество, 
може да бъде намалено и излекувано с помощ. Хиляди хора са 

си, хиляди са обгорени от напалма или 
Синай.

прокудени от домовете 
умират от жажда и гляд в пясъците на

вече не са на страната на хи- 
страдание на еврейското племе, което вчера си по- 

своите унищожители. Човечес-

Симпатиите на човечеството
лядолетното
служи със зверските методи на 
твото обръща своя взор и грижи към жертвите па агресорите. А 
в тези редици, между първите стоят югославските народи, които 
винаги са били против употребата на сила, носеща многобройни 
злини за цели народи, за цялото човечество.

Това откриване на нов преход 
към НРБ, ще има голямо значе-

та.
Но при това положение никой 

от нас в общината или населени 
ето не може да чакаме да ни се 
даде нещо, което не може. Зато
ва, когато търсим изход, винаги ' им тези важни за нас, за народ- 
мислим на нашите източници на 
средства и работна сила. Иначе

потокът от наши динари и кръв 
за мирното арабско население, което само след десетгодишно ми 
рно развитие пак преживява трагедията на нова агресия.

В името на това и нашата народност се приоощи към все- 
акция на човешката солидарност с жер-

В името на това днес тече

ността, републиката и цялата 
страна обект. А изкопните рабо- народната югославска 

твите на агресията.определянето на място за постро 
йките на прехода, въпросът за 
водопровода, електрификацията

ти ще започнем в скоро време — 
завърши председателят.

М. Б.,

НА ПЪТЯ БОСИЛЕГРАД- 

1968 И 1969 ГОДИНА?
МОДЕРНИЗИРАНЕТО 

ОКРУГЛИЦА ПРЕЗСтаниша Станкович

ние за добросъседските отноше
ния между двете страни. Сигур
но е обаче, че най-голямо значе
ние ще има самото население 
от района и за близките им от
въд границата. На първо място 
при посещенията ще си съкрат
ят пътя, който досега водеше са
мо през Димитровград за тях, а 
освен това преходът ще улесни 
сътрудничеството между учили
щата, между отделни институ
ции, села и градове от двете стра 
ни на границата.

Може би тъкмо затова често 
се поставя въпрос, кога ще се от
крие този граничен преход.

Нашата беседа с председателя 
на ОС Сурдулица всъщност има 
ше за цел да узнаем какво става 
за сега.

На председателя не беше лесно 
да отговори. Разбирахме и защо 
е това: за път, през който да ста 
ват международни и туристичес 
ки съобщения между двете стра 
ни са необходими големи сред
ства, каквито общината няма да 
може да осигури в скоро време. 
Председателят заяви, че се пола
гат усилия да се изнемерят сред
ства за строеж на пътя от Про- 
мая до Стрезимировци, който не 
е особено кратък. Всъщност и се
га има път, но той не е подходящ 
за по-засилени съобщения, защо
то който веднаж мине ,няма да 
се върне по него. „Ние — каза 
той — можем да направим нещо 
със самооблагането. Населението 
е готово да строи, обаче това ще 
бъдат временни решения. За път 
който трябва на туриста да раз
крие туристическата привлекате 
лност на Власинското езеро, тур 
ската кула в Клисура, свежестта 
на горите и планините, това ня
ма Да е достатъчно. Такъв път 
нека да бъде строен по всичките 
норми на съвременното строене.

Говорейки за програмата на 
бившия Републикански фонд за 
пътищата, председателят каза. че 

ликвидационната маса има 300 
милиона динара за строеж на 
пътя от Промая до власинския 
язовир. Към това се прибавят и 
НО милиона динара от общински 
те резерви, с което трябва да се 
завърши този. трети етап от стро 
ея<а. За четвъртия етап на строе 
"ето на пътища в комуната не са 
предвидени никакви средства, а 
именно четвъртият етап на стро 
снето е трябвало да обхване и 
Пьтя към Стрезимирооци.

Председателят не скри своето 
недоволство от досегашните ра
боти по това строителство. С от
криването на прехода при Стре 
зимировци общината получава 
много, специално една между-

пособи, за да може експлоатаци
ята да почне без трудности. А 
експлоатацията е пред 
Хиляди тона оловна руда още 
тази година трябва да тръгнат 
към Трепча. Дали пътят в сега
шното си състояние ще издър
жи това, без да говорим за фос
фатите и селскостопанските про 
дукти от този край.

дернизиране, това засега не мо
га да кажа.

Пътят от Округлица до 
барци трябва, според плана, да 
се модернизира през 1968 и 1969 
година. Първата фаза би била до 
Божица, а втората до края. Та
зи година са обезпечени средст
ва за изработка на проект от Ок 
руглица до Божица. 
се, че работите ще започнат през 
1968 година.

Очевидно, предприятието за 
пътища във Враня не занемар- 
ява този път. Обаче след този 
разговор с директора се налагат 
някои мисли. Първо, струва ни, 
се, че някои пътища твърде дъл
го чакат да дойдат на ред за мо
дернизиране, между които е и 
този — единствен, по който Бо-

За Босилеградската комуна и нейното стопан
ско и общо развитие пътят е ключов проблем. Та
ка е отвинаги. Много амбициозни хора въху този 
път, т.е. върху ироблеманвънроса за изграждането 
на пътя правеха политическа кариера.

По този начин в пътя Округлица-Босилеград 
са вградени повече изборни обещения и критики 
на ония, които „не са го направили“, отколкото ма
териални и финансови средства за 
тинско изграждане.

прага.Ри-

Надяваменеговото ис-
А. Лазаров

1967на километър, а през 
569.000 стари динара. Така за 
пътя към Босилеград през 1966

Но да оставим настрана това.
Да видим какво за проблема на 
този път казва Арсо Томич, ди
ректор на предприятието за година сме разполагали 
пътищата във Враня. 26.250.000 стари динара, а тази

Да кажа най-напред, че дру- с 29.872.000 стари динара за ре- 
гарят Томич с голямо разбира- ловно поддържане. Съветът за 
не говори, че този път е занема пътища на СР Сърбия не прие 
рен. Той мисли почти също как- специфичните трудности на то
то всички граждани на Боси- зи път, особено през зимния пе-
леградската комуна, когато ста- риод, когато са нужни много по- 
ва дума за пътя до Босилеград големи средства, за поддържане 
през Власина. на редовни съобщения.

Но другарят Томич казва, че Предприятието само за поддър 
за пътищата на тази територия 
няма достатъчно средства. Защо
то, от общите средства, които се 
формират в по-тесния район на 
Сърбия, за споменатите пътища 
се заделят само 8,9 на сто.

ГРАНИЧНИТЕ 

ОБИЖДАНИЯ 

ПРЕЗ ЮНИ | 
И ЮЛИ

с

силеград комуницира с остана
лите части на нашата страна. 

Второ, дали трябва да се чака

■ *?

В Боснлеградско н Ди
митровградско наскоро 
ще се състоят свиждания 
на граничното население 
от Югославия и Бълга
рия.

най-напред да започне експлоа- 
огромните рудни бо- 

комуна и съоб-

жансто на този път през зимата 
на 1966/67 година е изразходва
ло 17.500.000 динара, така че за

остава

тацията на
гатства на тази 
щителната обремененост да ста

пъти по-голяма, и ед-
качествено поддържане 
твърде малко.

Перспективите на този 
каза Томич, са значителни, 
кога ще започне с неговото

не десет 
вам тогава да се пристъпи към 
модернизиране, или пък 
трябва навременно да се прис-

път,Критериите за разпределението 
на средствата, подчертава То
мич, не се основават върху обек
тивните нужди на нашите пъти
ща. Постоянно се чувствува вли
янието на външни фактори, кои
то на някои въпроси гле;1ат чис
то административно и формал
но. Например съобщителната об
ремененост разглеждат изолира
но от състоянието на пътищата, а < 
ясно е, че съобщителната обре- • 
мененост зависи преди всичко 
от качеството на пътищата. Дър 
вените обекти на този път, на
пример, са такива, че не позвол
яват да се обременят с повече от 
шест тона. А сега през мостове
те минават и возила до дваде
сет тона.

През 1966 година пътят Округ
лица—Босилеград е бил обреме- 

601 бруто тона на ден. То
ва обременение през 1963 година 
е възлизало само на 273 бруто ц
тона дневно. Значи, за три годи- в»зй^»—г- 
ни се увеличило почти три пъти.

пътятно Първото свиждане ще 
се състои на 25 юни при 
„Славче“ близо до Боси
леград.

На 9 юли ще се състо
ят свиждания при село 
Долни Криводол в Ди
митровградско и при Ст
резимировци, в Сурдули- 
шка община. Датите са о- 
пределенн от съответни 
югославск® - български 
комисии за организиране 
на свижданията.

Предвижда се по-строг 
контрол от митническите 
и търговско - инспекцио
нни органи, за да не се 
позволи спекула със сто-

МО-

В

нен с

Какви са перспективите на то 
път, беше следващият въпрос 

Томич.зи
от нашия разговор с 
Пътищата от първа и втора ка
тегория, които обслужава пред
приятието във Враня, за редовно 
поддържане са получили 
1966 година 500.000 стари динара

ки.
работоспособността па машините 

пад 50 па сто
Лошите пътища съкращаватпрез



Лайпцигският процес на страниците на югославския печатг
Героят от Лайпциг

палата за заседания ... След та
ва кореспондента на „Политика- 
констатира:

„Навярно когато се вземе

По случай 85-годиш11«1иата от рождението на Георги Ди 
митров, бележит марксист-ленинист и изтъкнат ръкоио-

комунистическо и работническо 
няколко продължения

ИЗРАЕЛСКАТА АГРЕСИЯ ПРЕД ООН дител на международното 
движение п. Братство Ще даде в 
статията „Лайпцигският процес на страниците на югослав
ския печат."

Георги Димитров от трибуната на Лайпцигския процес 
от обвиняем се превърна на обвинител, на фашизма. На
шата общественост с огромен интерес следеше Лаипцигс-

Гсоргн Димитров е имало

под
внимание, че следователите 
констатирали, че Вал дер Любе 
е пребивавал само 15 до 20 мину 
ти в сградата тогава трябва да 
се предположи, че той е

От 5 юни израелската агресии не престава да е политиче
ски въпрос номер едно в развълнувания свят. От преди една сед
мица тя се намери пред Общото събрание па ООН и миролюби
вото човечество, повече от когато преди, се надява, чс агресията 
ще бъде заклеймена най-енергичпо, за да не се повтори пече, 
въпреки очаквания отпор ма СА1Ц, Израел и други виновници.

Всъщност тази надежда име. много оправдания. Мнозина 
видни и отговорни хора, миролюбивото човечество — всички, 
конто не обичат да се стигне до всеунищожителна война, въста
наха против агресията и поискаха да се прекрати още в първите 
моменти. Президентът Тито и нашите народи тук бяха първи. 
Последва Московската декларация на европейските социалисти
чески страни и съветското искане да се свика сесия на ООН, ко
ето бе подкрепено от 90 страни, а отхвърлено само от САЩ, Из
раел и Ботсуана. В Ню Йорк се събраха много високи ръководи
тели на редица страни и това почерта значението на тази сесия. 
Нашата делегация възглавява председателят на Съюзния изпъл
нителен съвет Мика Шпиляк, съветската — м-р.-председателят 
Алексей Косигин, българската — м-р.-председателят Тодор Жив
ков. Министър — председателите възглавяват делегациите и на 
редица други страни, между конто на ЧССР, Поля,'а, Унгария, 
Румъния и Австралия.

Общото събрание решава само по един в ъпрос — да се осъди 
израелската агресия, да се ликвидират последиците II, като агре
сорът се изтегли на изходната позиция.

На второто заседание на извънредната сесия на ООН Алск 
сей Косингин в 40-минутна реч поиска от събранието да реши 
възникналия нежелан проблем в полза на арабските страни 
жертви на агресията. Той настоя не само Изреал да напусне араб 
ската територия, но и да бъде осъдена агресията, за да не се слу 
чи други страни с такива апетити да посегнат върху териториите 
на други мирни народи.

В представената от него съветска резолюция на Общото 
събрание се предлага: да осъди израелската агресия и окупира- 

арабските територии, да поиска безусловно и незабавно 
изтеглане на израелските войски от арабска територия, да поис
ка Израел да обезщети ОАР, Сирия и Йордания и населението 

причинените щети и да възложи на Съвета за сигурност 
незабавно да ликвидира последиците от израелската агресия.

Израелският министър на вънишните работи, който се из
каза след Косигин се обяви против предложението на СССР Из
раел да напусне териториите на арабските страни. Предстви- 
телят на Изреал не се посрами да се нахвърли и върху СССР, об
винявайки го за събитията в Близкия Изток.

МИКА ШПИЛЯК: Да се осъди агресията и намери реше
ние за траен мир

са

тичал
от отделение в отделение, за та
ка кратко време да измине тол
кова

кин процес, а държанието на 
огромно влияние за възпитание на комунистите.

пространство и навсякъде 
да подхвърли огън. Докато д-р 
Бингер с думи описвал случка
та, чиновника рисувал по карта 
та и пръчката все побръзо

— Подигнетс главата — казва
Глс“”Ше първия ден на съде

нето в Лайцпиг югослав
ският ежедневник започ- 

даобнародва статии с големи 
снимки от съда. Спе-

о му председателят мирно, 
дайте ни в очите. Това е прави
ло за всички подсъдими.

Понеже нямаше изгледи под-
ДВК-

жил и правил остри линии. Бе
ше така импресивно това просто 
изложение на страхотно престъ
пление ..

ма
наслови и 
циалният кореспондент на „По
литика", Предраг Милоевич, не 
беше само регистратор на онова, 
което е видял и чул в съда, 
той умело разобличаваше фа
шизма и заемаше страна на под 

Политика

съдимия да проговори председа 
телят съобщи, че нищо друго не 
остава, но той да направи в гла 
впи черти реконструкция на съ
битието, така както го .Любе пре 
ставил на следствието. Тези не
ща ще се утвърждават по-къс
но чрез свидатели и други доку
менти.

— А пие подсъдим — обърнал 
се д-р Бипгер към Любе-внима- 
телно вледете моите думи, които 
са всъщност повторение па оно- 
на, което вие сте казали и кога
то забележите, че нещо е изпус 
наго или че не е точпо вие се о- 
бадете за дума и свободно напра

След изложението председате
лят запита подсъдимия:

— Подсъдими, разбрахте ли 
всичко?

Ван дер Любе само мълчи. Не
говата глава толкоз много е на-

еамо

но

сг-димите комунисти, 
информира своите читатели за 
първите заседания 
които започнаха на 21 септември 
След това обнародва 
реч на Георги Димитров, която 
произнесе на 2.4 семтември, а 
която съвпадаше е десетгодиш- 
нината от Септемврийското въс 
тание, а на 29 септември почти 

„Политика“ 
даде обяснение как е станало о- 
пожаряването на Райхстага.

Още в начало на статията се

съда,на иедена, че ние виждаме 
гърба му.“

Ето така информираше своите 
читатели „Политика“ най-чете
ния вестник по това време 
страната за „процеса на столе
тието", както го наричаха много 
журналисти. Освен „Политика“ 
редовно пишеше и „Правда“, 
повече информативно „Време“? 
Ето няколко заглавие от статии
те на „Политика" в началото на 
съденето: „Главният подсъдим 
Ван дер Любе заявява, че 
нито комунист, нито хитлерист“, 
„Дали Ван дер Любе е малоум
ни к или престъпник“, .Разпит 
на българите, обвинени за под
палване на Райхстага", „Остро 
стълкновение на обвинения Ди
митров и съда“, „Инцидент с 
българина Димитров“ и т.н.

първата

в

на цяла страница вето допълнения.
Председателят е имал за цел 

да установи какво е правил под-
Райхе-съдимия преди пожара в 

тага, в неделя и понеделник. В 
предишните изказвания Любе бе 
заявил, чс нощта между неделя 
и понеделник прекарал в Шпая- 
дау, в един твърде отдалечен 
край на Берлин.

— Откъде да отидете там? — 
поставя му въпроса д-р Бингер.

Подсъдимия мълчи.
— Да не сте търсили някой?

Любе

казва:
„Димитров днес се стараеше да 

бъде умерсп. На всички свиде
тели той постапяше един и същ 
въпрос, защо и те не са обвипе- 
пи за участие в пожара на 
стага? В този въпрос нямаше ни 
то завист нито провокация. Раз
сърденият вожд па българските 
комунисти искаше само да уз
нае: защо само той и неговите 
хора излизат пред съда. В тече
ние на съденето не беше дока
зано не само участието в опожар 

Райхстага, но и топа, 
никакви

мето на не е

им за
Райх

След дълго колебание 
промълви през зъбите:

— Никого.
— Чувствувате ли се виновен за 

пожара в Райхстага? След дълго 
мислене подсъдимия казва:

— Не зная.“

Богдан НИКОЛОВ

Възглавяващият нашата делегация в Общото събрание на 
ООН, председателят но Съюзния изпълнителен съвет Мика Шпи
ляк, на заминаване за Ню Йорк заяви, че целта на нашата стра
на е съвместно с другите членки на ООН да вземе такива реше- 
нщя, които да водят към траен мир и опазване 
арабските страни, които сега е нарушен. Делегацията ше дей- 
ствува за осъждане на агресията, защото ако от ООН тя не се 
осъди, това ще е опасен прецедент за много нови случаи в света. 
Мика Шпиляк подчерта интензивното и резултатно югославско 
ангажиране против агресията, като изтъкна Изявлението и пъту
ването на др. Тито в Москва, пътя на Кочо Поповия в Кайро и 
Марко Никезич в Индия, разговорите Тито-Бумедиен и непоко
лебимото становище на народа и правителството за енергично 
осъждане на агресора.

САЩ покровителствува Изреал

яването на 
че българите нямат 
връзки с процеса.“

След това Предраг Милоевич 
описва момента от реконструк
цията на опожаряването на Райх

1. „Политика“, Белград, дне
вен вестник. Излизал е от 25 яну 
ари 1904 до 1915 г„ след това от 
1 септември 1919 до 6 април 1941 
година и от 28 октомври до днес. 
Създател на вестника са братя 
Бйбникар и група на белградски 
интелектуалци. Във вестника е 
сътрудничил прогресивни жур
налисти, които взели участие в 
НОБ.

2. Време, Белград, дневен вест 
пик. Излиза от 18 декември 1921 
до април 1941. От 1935 година и- 
ма профашистки карактер. В 
окупирана Сърбия излиза под 
название Ново време. Директор 
му е бил Коста Луковия.

интегритета на След такъв диалог между пред 
седателя на съда и Ван дер Лю
бе председателя започва сам да 
дава обяснения, докато един от 
съдиите показвал на картата. 
Според изказването на председа 
теля на съда Ван дер Любе ку
пил сухи дърва за подпалване 
в един магазин в Кювещрасе. В 
5 часа пристигнал пред Райхста 
га. Разгледал сградата от всички 
страни и констатирал, че най-у
добно е да се влезе в нея от за
падната страна от към Бисмар- 
коеия паметник. Ван дер Любе 
влезнал в Райхстага през един 
прозорец в ресторанта. Веднага 
извадил едно колетче от купе
ните дърва и ги запалил. Разгле 
дал ресторанта, който бил пра
зен. Прозорците били покрити с 
тежки завеси от плюш . . .'От ту 
ка минал в хола, който водил в

стага:
„Когато се завърнахме 

почивката в съдебната зала 
стената над съдебната маса бя
ха разгънати огромни карти. То
ва беше планът на Райхстага със 
всички обележени 
По тази карта по-късно следех- 
ме движението на Ван дер Лю
бе в сградата на Райхстага.

— Вап дер Любе, станете, об
ърна се председателя г към под
съдимия. Искате ли днес да ни 
запознаете подробно, как сте о- 
пожарили сградата на Райстага, 
но не като до днес да ви Извли
чам всяка дума, ио вие сами пи

след
на

помещения.

На завчерашното заседание на Общото събрание направи 
американският представител Голдберг. Никаква из-изказване

ненада обаче не представлява неговото отхвърляне на съветска
та резолюция за израелската агресия, нито представената амери- 

резолюция, която явно цели да защити интересите наканската
агресора.

Американците искат да се признае политическата незави
симост и интегритет на воювалите страни, но и свобода на мор
ските съобщения. Обаче никъде не се казва, че агресорът трябва 

за последиците, които произлизаха от агресията.

— В следващия брой: 
Разпит на българите, обви 
нени за подпалването на 
Райхстага.

разкажете как е станало това.
Вап дер Любе стоя пред засе

дателната маса с дълбоко наве
дена глава и мълчи.

да отговаря У
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връзката с него. След съвещание щабът 
на отряда реши Вукашин да се арестува.

В съседната поята, недалеч от парти
занския лагер започна разпит. Вукашин 
отначало се държеше твърде спокойно. 
Той се преструваше пред партизаните, че 
не знае защо е арестуван. През целия ден 
той не призна нищо. Най-сетне Щабът 
реши да направи очна ставка между Ву
кашин и партизанина Дийктров, който 
през това време избягваше срещата с Ву
кашин. Димитров е бил, пленен от страна 
на Дражевиститб и от там познавал Ву
кашин.

Беше към 6 часа след обед. В поятата 
вече започна да пада мрак. В партизан
ския лагер владееше силно

щаба и войнишката група се отправи, 
към Дойкинци. Още същата вечер съоб
щението бе потвърдено. Населението раз
каза, че силни войскови части се движат 
към Дойкинци и Бърлог. Затова беше 
взета храна и отрядът се придвижи над 
село Бърлог. Още от ранните сутрини ча
сове по откритите места на Балкана от 
едната и другата страна започна придви
жването на войсковите части. От време 
на Ереме те изпращаха и по някоя мина 
в гората. В отряда завладя известно сму
щение, Някои вече се съмняваха'и на 
предателство от страна на някои войни
ци от групата.

Щабъ е отново на заседание ...
— За всеки случай — предложи ко

мандира на отряда — да арестуваме но
водошлите войници. — Ако са искрено 
д.ойшли при нас, няма да ни направят 
бележка заради тази бдителност.

Първо извикаха командира на войни
шката група Баялцалиев.

Той спокойно предаде оръжието 
2 ова направиха и останалите войници. В 
партизанския лагер се не знаеше за това.

— Ако е предателство — говореха чле
новете от щаба на своите партизани — вой 
ниците ще нападнат най-късно до три 
часа. След тези часове както и обикно
вено ще се върнат във Височка Ръжана.

Към пет часа в помещението на поя
тата, където бяха арестуваните войници 
влезоха членовете на Щаба.

— Другари, — казаха те, — това беше 
голямо изпитание и за нас, и за вас. Не
приятелят се оттегли . . .

Войниците^отново получиха оръжието 
си. Започнаха прегръдки. А след един 
час голяма партизанска колона се прото
чи към Дойкинци и Брълог. Из долината 
се разнесе мелодията на позната парти
занска песен:

1лч&СУ Су\/УЬ
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СРЕЩА С ПАРТИЗАНИТЕ6)
се събитията от предишния ден. Всички 
бяха доволни, че след желюшката група 
при тях пристигнаха войници от фашис
тката армия, която е в пълно разложе
ние .. ..

По едно време всред тези прегръдки 
и радост един от пиротските партизани, 
който беше в състава на Царибродския 
партизански отряд извика командира на 
отряд на страни.

— Има една изненада и твърде неу
добно положение! ... — каза той.

— Защо? Казвай веднага! — отговори 
командирът.

— Между избягалите войници се на
мира и един предател. Това е Вукашин 
от село Топли Дол, който участвувал при 
разстрела на българския партизанин 
Балкански.

След малко за това узнаха и остана- 
членове на Щаба. Съобщението, че

Към средата на месец август Царн- 
бродски партизански отряд вече 
ставляваше значителна сила във военно 
отношение. След похода в Белоградчишко 
и Михайловградско отрядът се изтегли от 
южната страна на Ком. Бяха направени 

Комшица, Бърля, Губеш. Тук се 
бягството на войниците от Пи 

веднага предприеха нужните мерки

пред-

оживление
преди тръгване на нови задачи. Никой и 
не знаеше какво става в този момент в 
саята, където заседаваше Щабът на ртря 
да. В този момент влезна Димитров и 
застана пред Вукашин.

— Познавате ли този човек? — обърна 
се командира на отряда към . Вукашин?

Вукашин повдигна главата нагоре, но 
веднага я върна в старото положение. 
Срещата му с Димитров го изненада.

— Да ... — едвам каза той.
Започна отнова

акции в 
научиха за
рот и
за тяхното приемане . .. Същевременно 
бяха изпратени няколко партизанина да 
съберат сведения за движението на вой
нишката група, а отрядът започна прид- 

към Топли дол. На 18 ав-

си.

вижаването си
П чета отива на ноз лагер, а остана- 
партизани от Царибродски отряд се 

изтеглят към Копрен. Първата чета се 
придвижва към Копиловци . . . 
ши от отряда заминават по специална за- 

Те трябва да се срещнат с избяг-

густ
лите

Вукашинследствие.
започна па говори открито. Неговото на
мерение било ла се свърже с партизани
те и гр заличи връзките с организаци
ята на Дпажа Михалович, 
на участието му в убийството на Бал
кански ...

Пет ду-

дача. 
алите войници . .. лите а също така игрупата е водил предател, дражевист раз 

троевожи всички. Започнаха да се правят
Хората от

Най-сетне дойде дългоочаквания 
мент ... В лагера на войниците пристиг- 

петимата партизани. Срещата бе- 
трогателна. Всички войници се поз

дравиха с партизаните. След това започ
наха разговори ... А имаше за какво да 

Войниците обясняваха как

мо-
По време на разпита 

зе е-см партизанин. Той отведе настрани 
командиоа на отряда ■ * му съобщи, 
посока иа отряда се движат силни вой
скови части. Решението 
да Рощя

предположения.различни
щаба обаче не се съмняваха във водача 
на групата на Баялцалиев, партизанина 
Попето и още някои, за които знаеха 
са стари членове на Партията и главни 

на бягството на групата.

в поятата вле-
наха
ше че поче

щаба на отряна
се приказва, 
се движили и какзи трудности срещали, 
а партизаните разказали как те узнали
за тяхното бягство... На 19 август гру-

Повториха

организатори 
Затова решиха да запознаят с това во
дача ка групата Баялцалие. За него също 

беше голяма изненада. Той за- 
партизанския щаб как

отне съшатя вечер 
Вукашин да бъде разстрелян . . . Наказа
нието беше изпълнено.

предателят

така това 
позна Отрядът тръгна нае станала Две чети спът.пата пристигна при отряда. — Край —
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Самооблагане без
ясни цели

с/У сина ра&сшьа

могат да бъдат решаващи в ре
шаването на комуналните пробле 
ми. В някои общини общината 
взима задължения за всеки ди
нар, даден от самооблагането ка
то'дава толкова от бюджета. Има 
такива мнения и в Димитров
градско. В такъв случай избира
телите и общинската скупщина 
ще имат взаимни задължения.

Нужни са и по-ефикасни ор
ганизационни мерки за завър
шване на работите около самоо
благането и довършване на ко
муналните обекти. Все още от 
селата чакат, по-голяма помощ 
от Димитровград, докато в об
щинската скупщина считат, че 
тези работи трябва да разреша
ват местните общности. Ето ня
кои мнения по въпроса за само
облагането:

Роман Николов, Каменица:
„Хората работят само когато зид 
ят, че е нужно да се оправи път 
ят, за да дойде автобуса. Но то
ва често пъти не зависи само от 
нас, защото автобуса минава 
през Пиротска община. Всички 
села във Висок имат решение 
за по 6 дена работа на член, но 
месните общности не водят ну
жната евиденция. Нямаме под
крепа от Димитровград. Някои 
.хора от кооперацията искат да 
помогат, дори и материално, но 
после имат неприятности. Въпро 
спте около самооблагането тряб
ва да се решават генерално."

Владимир Миланов, секретар 
на ССРН Желюша: „Трябва мно 
го въпроси да се разрешат, за да 
се използват правилно средства
та от самооблагането. Има хора, 
които се оплакват и до Консти
туционния съд зарад нерешени 
въпроси около самооблагането. 
Нашият човек, когато даде пари, 
иска правилно да се използват 
и обекта навреме да бъде завър
шен, а не неговото изпълнение 
да се отгалга с години. Затова е 
нужно преди да се разпише са
мооблагането да се помисли как 
ще се реализират строжите. То
ва зная от проблемите в Желю
ша около изграждане на учили
щето."

I
Съгласно статута на Димитров

градската община много 
решения за самооблагане, за да ускорят 

изграждането на комунални обекти в 
своя край. Какво е постигнато със само 
облагането? Какво предлагат някои гра
ждани във връзка с тоЕа?

Iселища взимат

:
'1

Когато гражданите на Димит
ровградско гласуваха в Статута 
разпоредбата, за да разписват 
самооблагане за изграждане на 
комунални обекти, те имаха 
предвид, че общината не може 
да реши всичко из общинския 
бюджет. Затова миналата годи
на почти всички села в Димит
ровградско донесоха решение за 
самооблагане, обаче само в се
лата на Заъриде и Желюша е 
поставено донякъде на здрави 
основи. В другите села все още 
се излиза „на работа" по стария 
начин. Не се води сметка за из
пълнение на -задълженията по 
самооблагането и то повече мо
же да се счита за доброволна ра 
бота. Така например във Висок 
задълженията от самооблагане
то се отнасят само за поддържа 
нето на пътя Пирот—Д. Криво
дол с цел да се залази автобус
ната линия Пирот—Д. Криводол. 
В последните години не е изгра
ден нито един по-голям обект 
чрез самооблагане въпреки това, 
че всяка година много села го 
гласуват. Главната причина за 
такова отношение към саглообла 
гането е слабата работа на мест
ните общности, които освен в ня 
колко села не работят. Предсе
дателят там се счита като чо
век, който решава „селските ра
боти“.

предвидените 1,315.666 
те имат на книжка 126.594 дина-

динара,

ра.
Подобен е случаят и в Забър- 

дието. Там целите бяха точно о- 
пределени — електрификация на 
селата. Но поради някои непра- 
вилности и неефикасно събира
не на средствата от 15.317.400 ди
нара са събрани 6.252.000 дина
ра. Някои хора вече открито зая
вяват, че не искат да платят 
длъжимите средства като оправ 
дават това, че самооблагането

— Удри ключа, идва един с диплома!

ПАРТИЕН Ж И ВОТ
- не е правилно разписано, събра
нията на избирателите не са и- 
мали мнозинство. Други пък се 
оплакват до общинската скупщи 
на, а други дори и до Конститу
ционния съд в Белград.

Разглеждане на тезиоите
да се създаде една обща местна 
организация на СК с определен 
брой активи в трудовите органи
зации. По селата, както е пред
ложено, проблемът с някои 
ки и неактивни организации ще 
се реши чрез сливане на същите 
в по-големи местни организации 
зависимо от наличните условия 
и възможности. .

В човечето организации събра 
нията бяха твърде плодотворни 
и комунистите разискваха вър
ху Тезисите и тяхното приложе
ние в дадените условия с пълна 
отговорност и борба на мнения 
и становища за изнамиране на 
найдобрите решения. Обаче в 
кои организации на село 
събрания не можеха да се прове
дат на време, поради това, че 
членовете им са заминали 
работа във 
страната. Така е в първичните 
организации в селата Дукат, Дол 
на Лисина, Гложис, Мусул и дру 
ги. Членовете от тия организа
ции са се приключили към дру 
ги организации и така са се за
познали с съответните докумен
ти. Партийната дейност в тия ор
ганизации ще оживее след за
връщане на отсъствуватите чле 
нове.

Тези дни в Босилеградско при
ключиха събранията в първич
ните организации, на които чле 
ковете на Съюза на комунисти
те подробно се запознаха с Тези 
сите 
ята на
комунисти в съвременния етап 
на нашето общественб-икономн-

Кооперацията „Сточар“ нс 
участвува в изграждането 
на комунални обекти

мал-
за дейността и организаци 

Съюза на югославскитеМного хора негодуват, че коо
перацията „Сточар" не взима ни 
какво участие в комуналните 
строежи на общината. Това свое 
искане те оправдават с това ка
то считат, че кооперацията има 
своя земя, мандри, изнася стока, 
ползва пътищата и затова е дъл 
жна да се интересува за състоя
нието на пътищата, мостовете, е- 
лектрифицирането на селата и 
пр. Досега кооперацията имаше 
задължение само да подържа ед 
на част от пътя между селата 
Славиня и Д. Криводол. Сега о- 
баче и това не работи, а работни 
ците от кооперацията са задъл
жени да „се отчитат“ чрез села
та, където живеят. Ако се взе
ме и тоез, че кооперацията ня
кой път дава помощ при раз
чистване на снега, друга ника 
ква помощ не се чувствува.

Това искане на хората за по- 
дейно участие на кооперацията 
в разрешаване ня комуналните 
проблеми е оправдано. Коопера
цията трябва да се интересува 
за електрификацията на селища 
та в своя район и парично да по
мага, защото тя ще има и най- 
много полза от това. По 
въпроси трябва да разисква коо
перативният съвет и се включи в 
самооблагането като „едно дома 
кинство с най-големи доходи 
общината".

ческо развитие.
Комунистите в някои органи- 

запознали и с Зак-зации са се 
люченията на Изпълнителния ко 
митет на 1ДК на СЮК във връз- 

организационните форми в 
СЮК, които ще са най-подходя
щи за по-съдържателна и интен 
зивна борба.

Прилагайки тия важни доку
менти на конкретните и специ
фични условия в своята среда, 
комунистите в много организа
ции са повдигнали някои акту- 
ални въпроси, които търсят неот 
ложни решения. Също са изне
сени редица предложения за по- 
подходящо организиране на ко
мунистите в партийни организа
ции, които най-добре ще допри
несат за превъзмогване на реди
ца досегашни недостатъци. Пре
обладава мнение, че в Босиле
град от сегашните шест малки 
първични организации трябва

ка с

ня
тия

Парично самооблагане само 
в Желюша и Смнловци

на
По-ясни концепции самосблага 

нето има в Желюша и Смилов- 
ци. Но и тук се явяват такива 
грешки, които пречат за по- 
бръзо събиране на паричните 
средства и навременно извърш
ване на задачите.

В Желюша хората искаха да 
построят училите, защото това 
е главен проблем на селото. Е- 
динетвената селска сграда е за
ета от местното кожарско пред
приятие „Братство" и години на
ред вече не се освобождава за 
нуждите на селото. Затова селя
ните решиха да се отнесат до 
Коституционния съд в Белград. 
Същевременно ръководството на 
местната общност реши да учас 
твува в изграждането на админи 
стративни помещения за пред
приятието с цел същото да осво
боди заетите селски помещения. 
Това възмути селяните. Те не ис 
каха покрай заетите им помеще 
ния да изграждат администрати 
вни помещения на предприятие
то. Това неясно определяне на 
самооблагането забави събира
нето на паричните средства. От

вътрешността на

Б. Николов

бикновен формат. Илюстрирана 
е със снимки от лагера в Юра. В 
нея неизвестен заточеник раз
казва всеки ден какво се е слу
чило. Неизвестният мъченик е 
престоял в лагера около 1100 
дни (от 11 юли 1947 година до 
30 август 1950 година).

Ето какво пише за първия ден 
— 11 поли 1947:

„Вратата се отвори. Корабът 
бе хвърлил котва пред парче 
земя, а ние бяхме приготвили 
нещата си. Бяхме 551 политичес-

ОСТРОВ ЮРАтези

към нацията" . .. След това през 
същата година (1947) на ос-

Гръцкото правителство е съоб
щило, че на остров Юра са зато
чени над шест хиляди политичес 

противници на режима. Усло 
вията за живот там били ,.нор
мални“ и затбчените се радвали 
на „сравнително добри удобст
ва".

юли
трова биват настанени първите 
политически затворници.Средно 
тотпхно число по години се дви
жи от 10 до 15 хиляди души. Те
зи хора прекарват на този остров 
от три до шест години. Броят на 
умъртвените на острова патрио
ти е голям. Някои гръцки източ 
ници говорят за 600—700 почи
нали, а в други срещаме много 
по-големи числа.

в

ки
Какво с общинския динар?

Интервенцията на общинс
кия бюжет може да бъде успеш
на само ако се съгласува с дава
нията от самооблагането. Нито 
едните, нито другите средства не

Какво представлява Юра? Как 
ва е съдбата на хилядите хора, 
намиращи се там?

Остров Юра не се споменава 
за пръв път. Ето например как
во се казва за него в гръцката 

па Елефтерода-

ки затвореници от затворите на 
гр. Каламата. В 5 часа сутрин
та стъпихме на сушата. Пред 
мас стоеше една черна скала, 
която се издигаше от морето. То 
ва бе Юра.

Пред нас е 5—6 декара суша, 
върху която са издигнати палат
ки. далеч една от друга. Някол
ко войници и хора от военната 
полиция ни посрещнаха. По око
лните възвишения — временни 
постове, усамотени подозрител
но, ни приличаха на полицей
ски биваци ...

Полицаите и командосите се 
нахвърлиха върху нас, удряха 
ни и ни псуваха. Изтласкаха ни 
в едно полуостровче, едно езиче, 
навлизащо в морето 
два декара място. След малко 
слънцето се показа от морето. 
Започна да се извишава, да при
лича и да ни изсмуква послед
ните сили. Часовите се сменяха, 
пиеха вода и ходеха по нужда. 
На нас ни бе забранено всичко.

Това продължи до залез слън 
це... Един от нас, застанал бли

Характерен в това отношение 
е един доклад па гръцкото ми
нистерство на здравеопазването 
от 1953 година.

Гръцкото

т енциклопедия 
кис: „Гиарос или Юра е малко 
островче, разположено между 
островите Андрос, Сирос, Кеас и 
Киндос. По време на Римската 
империя е използван за мъчили 
ще на политически противници 
на римските императори. Това е 
истински ад ..." (Малка енцикло 
педия „Елефтеродакис", том IV, 
стр 174 на гръцки).

Друг гръцки източник 
щава, че на Юра през 80 г, пр. 
и. е. римският император Сула 
заточил 80 хиляди свои против-

наминистерство
здравеопазването изпраща коми 
сия па острова с мисия да про
вери и да даде мнение дали ос
тров Юра може да се превърне 
в постоянен затвор и за тази цел 
там да се построят съответните 
сгради. На този въпрос комиси
ята дава категорично отрицате
лен отговор: „Юра, това е 
тров, подходящ само за мъчили
ще, а не и за поправителен за
твор в съвременния смисъл йа 
думата..."

„Островът е безводен, непро
ходим, планински, див, без вся
каква растителност и ненаселен
— се казва в доклада „Бизимис".
— На него няма дори една полян-

1а не се повтори
След два-три дена при „Сла 

вче“ над село Извор, в Боси
леградско, на югославско-бъл 
гарската граница ще има 

свиждане на български и юго 
славски граждапи. Хиляди хо 
ра от всички босилеградски 
села и от вътрешността ще 
тръгнат за „Славче“ с 
коне, селски коли, камиони, 
леки коли, автобуси и пеша.

Ясно е, че в тая обстаповка 
много еъбряни ще ползват 
рейсовете на транспортното 
предприятие „Весна кобила“. 
Става дума за услугите на то 
ва наше предприятие и отно
шението па неговите работни 
Ци към клиентите.

Миналата година бяхме сви 
Летели иа твърде лоша орга
низация на превоза от Боси
леград до границата. Стотици 
пътници чакаха в Босиле
град, но рейсовете от грани
цата все по-рядко се връща
ха. Докато хората пегодуваха,

а от управата на предприяти
ето безпомощно свиваха раме 
не и искаха да турят някой 
ред в превоза, някои от шоф
ьорите и кондукторитс си гле 
даха събора. Така мнозина 
пътници със закъснение се 
отправиха пеша към „Слав
че“ по горещина и прах.

Надяваме се, че това ще и- 
мат предвид другарите от „Бе 
спа кобила“ и няма да се пов 
тори миналогодишната карти 
на. Предприятието сега има 
по-добри от когато и да било 
възможности да извърши бър 
за и качествспа услуга на 
съборяните, само разбира се 
трябва по-стегпата организа
ция и дисциплина на всички 
члепове на трудовия 
тип. От това ще бъдат довол
ни И ПЪТНИЦИТС-СЪборЯНИ II
„Бссна кобила“ ще има несъ
мнена полза.

съоб-
ос-

околоници, които там оставили кос
тите си.

По Бреме на Византийската 
империя и по-късно островът е 
бил често използван за умърт
вяване на хора.

В наши дни, през 1922 година, 
едно военно гръцко правителст
во изпраща на Юра 50 войници, 
обявени за неблагонадеждни. Не 
щастниците престояли на остро
ва само 20 дни. След като уми
рат трима, останалите били пре
местени от това мъчилище.

Фашисткият диктатор Метак- 
сас през 1937 година решава да 
превърне острова в концлагер. 
Но неговото министерство иа 
здравеопазването не се съгласи-

Десет години по-късно гръц
кият генерален щаб изпраща на 
този остров един полк войници, 
които били необлагонадеждпи

ка, където да се построят сгради 
те за бъдещия затвор. Островът е 
подложен на силни морски бури 
и съобщенията с него са пробле
матични и лятно време. Почвата 
му е силно ерозивна, тъй като 
се състои от ронлив камък ..."

През 1964 година в Атина из
лезе от печат книга със загло- 
пие‘: „Забранено, дневник от 
Юра. Авторът на тази книга 
Андрес Ненодакис дава лакони
чен увод: „Тази книга я напи
саха политическите заточеници 
сьс своята кръв. Аз я преписах.“

Книгата има 421 страници, о-

зо до морето, стъпи във водата. 
Това бе повод озверените поли
цаи да се нахвърлят върху нас. 
Биха, чупиха кости, докато 
измориха. Една част от затвор 
ниците отделиха настрана и ги 
биха до късно през нощта. Въз
цари се тишина, която се нару
шаваше само от тъпите удари и 
охканинта на измъчваните. То
па беше първата ни нощ на ос
тров Юра.“

ссколек-

Ст. СТАНКОВ
(според п „Поглед.,\
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От лесковашкия панаир ОТБРАНА —вг йляик
ОБЯВЯВА

ДЪРЖАВЕН

СВОБОДА“ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ НА ПАНАИРА конкурс
приеме граждански лица за

според който през 1967 година ще 
питомци във военните академии.

1. Военни академии
бронирани части, 
служба),

2. Военновъздушно-технически
3. Военни академии за противовъзду! -
4. Военноморски академии,
5. Моряшко-технически “^техиически, слектроте-
6. Военно-технически академии (мо отдел на пъо-тсхноложко-хемически отдел и огдсл на

техника),
(снабдяване и финансова

военни академии, 
зашита,

хнически,
ръжаването и ракетната 

7. Интендантски военни академии 
служба).

УСЛОВИЯ
Могат да се япат на конкурса младежи, 

следните условия:

А) Общи условия:
— да са граждани на
— да са здрави и годни за активна 

не са наказвани от съда и да
телми престъпления;

— да имат примерно поведение,
— да
— да са родени 1946 г. и по-късно.

изпълняваткоито

СФРЮ;
служба в ЮНА;
не са под съд за наказа-— да

не са оженени;

ю Б) Специални условия:
завършили едно от училищата втора степен четирида са

години и зрелостен изпит и то:

за Военна академия КоВ и Военна академия за противо-
икономическовъздушна отбрана: гимназия, учителска школа,

училище отдел (машиностроителен, електротех- 
химическо-техноложко-технически, строителен, геодет- 

и автотранспортен);

или техническо 
нически, 
ски, геоложки

намира в самата стока, която се 
предлага и в нейното качество 
материали и модата, която с ус
пех следи и реализира.

Успешния старт на панаирите 
на „Свобода“ е толкова по-гол- 
ям, че нейните произведения 
пред щандовете обръщат внима
нието на многобройните чужде
странни и домашни участници 
на панаира, какъвто е случая 
и тази годинд в Лесковац.

женски палта от изкуствена 
досега

И тази година на Лесковашкия 
и тйстилни академия: техническо— за Военно-въздушна-техническа 

училище отдели — машиностроителен- електротехнически — от
дел слаботоков или телекомуникации — или гимназия, при което 

предимство ученици от природо-математическия отдел

коприна, за износ, които 
малко са били застъпени на на-

панамр за текстил 
машини щандовете на модната 
конфекция „Свобода" от Димит
ровград привличат вниманието 
на бройните посетители. На тях 
са изложени колекции женски 
и мъжки зимни палта, колекция

шия пазар.
„Свобода“ се налага на потре

бителите не само с най-новите
имат

— за Военно-морска академия: гимназия, техническо учили
ще (машиностроене, химическо-технологически, строителен^ хи- 
дрометеорологически, електротехнически отдел — отдел слабото- 

телекомуникации) морско училище (навтика и машинен

си десени, но и с креирането на 
мода със съвременни линии. Ако 
трябва да се потърси тайната за 

ди митровградската

детски костюмчета за идващия 
сезон от най-нови платове, ко- ков или 

отдел) или учителска школа;ито произвежда нашата текстил 
на индустрия, женски костюми 
и пр.

Този път „Свобода- е подгот
вила малка изненада

успеха на 
конфекционна фабрика на до- — за Военно-морска техническа академия: техническо учи

лище (електротехнически отдел — слаботоков 
отдел, или отдел телекомуникации) също гимназия, 
предимство имат ученици от природо-математическия отдел.

— за Еоенно-техническа академия: техническо училище (ма
шиностроителен, електротехнически — 
муникационен отдел)- също гимназия, при което предимство имат 
ученици от природноматематически отдел, и хемическо-технолож 
ко-техническо училище.

— за Интендантска военна академия двете служби: гимна
зия, учителска школа и икономическо училище. Освен това в 
тази академия могат да постъпят и ученици с техническо учили
ще (текстилен и кожообработзателен отдел) и химическо-техно- 
ложко-техническо училище (отдел хранителен). Предимство 
имат ученици завършили гимназия.

Могат да конкурират също войници, които отбиват военната 
си повиност и питомци от школата за запасни офицери, ако из
пълняват предвидените в конкурса условия.

Обучението в академиите под Л» 1, 3, 4, 5 и 7 трае четири 
години, а в останалите

При избирането на питомците имат предимство ония учени
ци, които по-добре изпълняват конкурсните условия.

Завършилите военна академия получават чин на действуващ 
подпоручик в съответния род на службата и са задължени да 
останат на служба в ЮКА най-малко десет години.

машния, а в последно време и 
на чуждестранния пазар, тя се

или силнотоковМ. Б. при коетонозост

Димитровградска хроника слаботоков или телеко-

Строителният район в града се разширява
да се заплаща и до 3 хиляди ста 
ри динара.

Ето защо, от неотдавна Общин 
ската скупщина поведе разговор 
с представители на 1ч^-л да и се 
отстъпи района на войнишките 
ливади край казармата, където 
ои.чс могли да се строят домове 
за работниците. Разговорите ми
наха успешно, така че засега пре 
дстои в района на казармите по
строяване на цял един квартал 
от около 150 къщи. Конкурсът, 
според който ще се разделят пла 
цовете, е вече готов и предстои 
да бъде оосъден и приет на една 
от предстоящите сесии на Общин 
ската скущпина.

Строителният район край каза 
рмите е разделен на две от зе
лен пояс (сегашните борчета). 
Едната част ще бъде от вадата 
до пътя за квартал „Сателит", а 
другата над борчетата до място
то на някогашните казарми, опо 
ред предвижданията срок за под 
реждане на землището т.е. елек
трифициране и водоенаодяване- 
то трябва да приключи през 1969 
година, а прокарване на пътища 
до 1970 година.

Според условията на конкурса 
право ще има всеки гражданин, 
комуто е нужно землище за къ
ща, а който ще вземе участие в 
публичния търг, който ще се про 
веде за всяка парцела. Начални 
цени за квадратен метър са от 
550 до 700 стари динара. Не е из
ключено обаче при провеждане
то на публичния търг тази сума 
да се увеличи два или три пъти 
с оглед големия интерес, който 
владее сред „бездомните" в гра
да. Както ни осведомиха в пред
приятието по жилищно строител 
ство в предвидения за строежи 
район ще се изграждат само пла 
нови къщи.

Интересно е да отбележим, че 
работническия квартал, който 
ще бъде построен е сравнително 
далече от промишлените пред
приятия, но затова пък въздухът

нуждата от строително землище 
все още е голяма. Раздаването на 
покрайнините на града далеч не 
задоволи нуждите. Дошлите от 
село са принудени да купуват 
места за строеж на домовете от 
частни лица, и то по твърде ви
соки цени. Така например за ква 
дратен метър в центъра на гра-

Особена нужда за строително 
землище в Димитровград се чув
ствуваше след масовия прилив 
на работна ръка от района, необ 
ходима на димитровградските 
промишлени предприятия. Ма
кар че приливът на работна ръ- 
иа намаля, специално след въве 
ждане на стопанската реформа,

г три години.

Ицо Попов и неговото право
НАЧИН НА КОНКУРИРАМЕ

За Димитровград и дори Димитровградско случаят на 
Ицо Попов е известен. Затова трябваше веднага да минем 
към въпроса. Обаче зарад останалите ни читатели, които 
не го познават, трябва да кажем и следното. . .

Преди няколко години Ицо Попов напусна Димитров
град със семейството с цел да се настани в Ниш. И точно 
тогава почина жена му .. . Тогава Ицо бе принуден от
ново да се върпе в своя град, където е работил почти две 
десетилетия. И както той казва в Димитровград се завър
нал, защото много отговорни хора, изказвайки му съболе
знование зарад смърт на жена му, обещали да му помогпат 
около уреждане на работата.

Желаещите да .участвуват в конкурса трябва да подадат 
молба, обгербвана с 0,50 динара гербова марка до общинския ор
ган на народната отбрана. Молбата се пише на определен фор
муляр,който ще получат при споменатия общински орган.

Срок за подаване на молбата е до 15 юли 1967 година.

Войници, намиращи се в ЮНА и питомци от школата за за
пасни офицери подават молбите си чрез своите команди — 
учреждения, които доставят тези молби със свое мнение и пред
видените документи и лекарско удостоверение на командата на 
военното окръжие от чиято територия е изпратен в ЮНА пода
ващия молбата.

Към молбата се прилагат:
заверен препис на свидетелството от IV, т.е. V клас и от 

зрелостния изпит на съответното училище, което се иска в този 
конкурс.

Заверен препис от кръщелното

И тогава започва онова, което той не очаквал никога... 
Обаждал се на няколко конкурса в .местните предпри

ятия и общинската скупщина и не бил приет па работа.
къде Ицо еНашето намерение не е тук да доказваме 

имал предимство пред кандидатите, нито да критикуваме 
работата на конкурсните комисии. Но ония, които 
нават Ицо Попов като служител, малко с недоверие при
емат правилността в работата на общинската скупщина. Не 
е приет на работното място там, където от освобождението 
до преди няколко години е работил и бил известен като 
примерен служещ!

поз-
свидетелство.

Лицата, които по време на подаване на молба още не са за
вършили училище, прилагат към молбата заверен препис на 
свидетелството за свършен трети, т.е. четвърти клас и заверен 
препис на бележките от първото полугодие на четвърти т.е. пети 
клас. Това важи и за лицата, които полагат зрелостен изпит до 
края на септември т.г., или които до това време трябва да пола
гат поправителни изпити, а желаят да конкурират 
в някоя от споменатите академии.

Кандидатите, които бъдат приети за учение, са дължни да 
ъс себе си свидетелство за свършен зрелостен изпит, ако 

това свидетелство по горните причини не са приложили към 
молбата по време на конку.рирането.

Всички други информации 
ския орган

*
На това място искам да посоча и още едно предимс

тво, което Ицо трябва да има. То не е решаващо, но не 
трябва да се пренебрегва. Той остана без съпруга в мо- 

двете му деца привЪршват училището. Те са

V

за постъпване
. мента, когато
известни като добри младежи, активни в младежката ор
ганизация. Дори и в тези затруднения, в които се намери 
тяхното семейство, те останаха примерни младежи. . . За
що да пренебрегнем и този момент, когато трябва на някой 
да се даде работа. . .

— И най-тежко ми е — казва Ицо Попов

понесат

могат да се получат при общин- 
в командата на военнотоза народна отбрана и— когато 

говореха да Дой- окръжие.някой от компетентните и онези, които ми 
да в Димитровград със съжаление ме срещат на улицата 
и казват: „А твоя въпрос още не е уреден Как така?“ 

Човешки е правата на Ицо Попов да се осъществят. . .
Б. Ник.

Персонално управление на Дър
жавния секретариат на народната 
отбрана.е чист, мястото слънчево и живо

Ст. Н.Правото на труд. . писно.
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Я А Ш РЕПОРТАЖ Изгледи за димитровградската реколта

ЛИОННИЯТ ОТ КЛИСУРА Ако не изневери времето- 

над 400 кг. зърно на човек• I •
— Истина ли Митко е наказан 

с два месеца затвор, защото няма 
шофьорска книжка? — обърна 
се един от групата събеседници

и ми изпратиха предупрежде
ние. . . Затова щом донесох ра
диото веднага казах на жена ми 
Антанаска да го регистрира., И

рове, нови сортове пшеница и 
благоприятяни климатически ус
ловия.

Единия
ворила и прочела Митко Симов. 
До последния 
вървяло

Хората у нас вярват, че ще се 
повтори миналогодишното плодо 
родие. Специалистите вече^ са 
изчислили, че и този път Войво- 
дина ще има най-големи добиви, 
а цялото количество зърно у нас 
ще бъде повече от миналата го
дина.

Димитровградско също очак
ва богата реколта. Климатичес
ките условия бяха благоприятни, 
подхранването стана навреме, 
хвърлено е повече тор, отколко- 
то друг път — с една дума проя
вено е по-голямо страние.

Земеделската кооперация, ко
ято има над 170 ха високородо- 
вита пшеница, прави ремонт на 

, машините, за да посрещне жът
вата в пълна готовност. Двата 
комбайна вече са ремонтирани, 
а вършачките ще бъдат гото
ви наскоро. Чака се и един нов 
комбайн, с който малко поне да 
се навакса недоимъкът на ма
шини. И тук се надяват на голе
ми добиви — „на миналогодиш-

V ;■ --•■у™*

пуснала, а другия от-

момент всичко 
все пак в Тази година има условия да се 

получат към 8 милиона 
грама зърно, чак добивът и да 
не надмине 
равнище.

Ето защо:
Миналата година са ожънати 

3.408 хектара, от които 800 с ви- 
сокородовита пшеница. Тази го
дина ще се жънат 3.634 ха, от 
които близо 1.100 са с високоро- 
довите сортове, 
триста хектара .родовити сорто
ве пуснат зърно колкото мина
лата година (средно към 3.000 кг 
от хектар), Димитровградско ще 
получи още един милион кг зър 
но, което значи близо 8 милиона

случайно и 
полза на Митко. За най-голямата 
награда били двама кандидати и 
в последните секунди

кило-

миналогодишното
щастието 

се усмихнало на него, на Митко 
обущаря от Клисура, който зара
ди грамофон бил предупрежда
ван за радиоапарат, намиращ се 
на поправка. Дефектът, предупре 
ждението. . Ако само тези. с това радиото му 

неприятности, а сетне 
му донело най-голямата неочак-
правило

вана радост „Фиат 1300“, автомо 
бил за който мнозина бленуват.

Като благодарност обещах 
на колектива на Радио-Белград 
една тенекия мед, 
пчелар, а на Микица Маринович, 
която изпуснала другия плик, а

кг.
Колко е това количество за ус 

ловията на Димитровградско, ле
сно може да се покаже със след 
ния пример:

понеже съм

моя задържала, обещах 
обувки „Кощана"

дамски 
по моя специ-

Митко с „Фиата“

ална поръчка.
Като станал милионен абонат

към служителя в местната кан
целария.

— Нищо не съм чул. В местна 
•та канцелария не е имало такова 
нещо — каза служещият.

— Ама наказали го, без да го 
разпитват — настояваше първи-

така регистрирахме го на 15 де
кември, а на 2 януари чух, че 
съм милионният абонат и 
получил награда.

— Това беше твърде интересно 
намеси се Сима Богоев, препода 
вател в Клисура и 
на бай Митко.

— Първо дойде шивачът Сла
ва и казва това си ти. Аз не вяр 
вах, защото по радиото чух „Ми
тко Симов, обущар край Леско- 
вац“. Ама като дойдоха Богоев и 
Голубович вече повярвах. Те ме 
убедиха, че добре чули всичко и 
че милионният не е никой друг, 
ко аз. Чувствувах се необикнове 
но. Никога такава приятна изне
нада не съм имал. Понеже съм 
пчелар дълги години веднага ги 
почерпих с мед. . . Следващия 
ден получих писмо от Радио Бел 
град,в което ми обадиха за награ 
дата. Същото ми съобщиха и по 
телефон. Тогаза вече нямаше 
съмнение. . . Започнах да се гот 
зя за Белград, да докарам авто
мобила.

Митко не отишел сам в Бел-

съм и спечелил първа награда, Мит 
ко получил желано улеснение 
за пчеларството му. Пчелар е по 
вече от 19 години. Има 60 коше-квартирант

ат. ра, които се намират в родното 
му село Сухин дол, 7 километра 
от центъра „Дервен“.

— Автомобила най-много ще 
използвам за пчелите. Всеки ден 
ги посещавам, а когато се роят и 
по три пъти дневно. Сега ще мо
га по-често да ги обхождам. . 
Но това ще стане след като полу 
ча шофьорска книжка. Като вой 
ник служих в моторизираните ча 
сти, возя без трудности. Ама 
на изпита не върви леко. Досега 
се явявах три пъти, обаче не ус
пях . .. Сега ще изляза четвърти 
път. Мъката е докато дойда до 
практичния, до возенето. Теоре
тическата част ми задава трудно 
сти. . . Четвъртият път дано бъде 
благополучен.

Дано бай Митко? Може би ве
че имаш и шофьорска книжка. 
И честито!

Тогава милионният от Клисура 
няма да обхожда само пчелина 
си но както самият той каза, ще

— Това е невъзможно — наме
си се друг. — Без разпит не мо
же да се наказва.

Тъй през един от последните 
дъждовни дни в Клисура — з 
центъра „ДерЕен“— след разгово 
ра за войната в Средния изток, за 
явна и прикрита намеса на САЩ 
и Великобритания, за решителна 
та подкрепа на арабските държа 
зи от страна на Югославия, ста
на дума и за Митко Симов.

В живота често стават различ
ни обрати. Така стана в начало
то на годината и с Митко, неиз
вестния обущар от Клисура. На 
2 януари, когато хората се весе- 
леха, посрещайки нозата година. 
Радио Белград съобщи, че Мит
ко Симов е милионният абонат 
на Радиотелевизия Белград и е 
получил награда 
„Фиат 1300“. От този момент бай 
Митко не е неизвестен обущар 
от Клисура, от „Дервен“. Бай 
Митко е милионният абонат на 
Радиотелевизия Белград, в чиято 
летопис е влезло и неговото 
име. . . Може би там е записано, 
че един занаятчия селянин, от 
село край югославско-бъгларска 
та граница е получил първата 
награда — „Фиат 1300“.

— Миналата година купих ра
диоапарат „РР. . — казва той.
— След четири месеца стана ня
какъв дефект и аз го занесох на 
поправка. Докато радиоапаратът 
беше на поправка, в къщи свире 
ше грамофон. От пощата си по
мислили, че това е радиоапарат

Цялата комуна има към осем
найсетина хиляди жители, които 
са постоянно тук. Ако изключим 
приспадането за възпроизводст- 
вен материал, на всеки жител 
от полученото зърно се падат 
към 445 килограма, което е мно
го повече от нужното за пре
храна през годината. Това зна
чи че, Димитровградско тази, а 
и миналата година, е хранило са 
мо себе си и е имало излешек 
за пазар.

Обаче и тези резултати не са 
крайни за Димитровградско. Ми 
налогодишният опит на коопера 
цията, когато във Висок зася 
с пшеница нископродуктивна 
земя и с интензивна обработка 
получи големи добиви, показва, 
че трябва да се възвърне обра
ботването на многото ниви, кои
то сега стоят превърнати в па
сища, защото уж нямало работ
на ръка.

ното равнище, а може би и над 
него" казват в управата.

БЛИЗО ОСЕМ МИЛИОНА 
КИЛОГРАМА ЗЪРНО

Ако приемем твърдението на 
специалистите, че ще се повто
ри миналогодишното плодоро
дие, Димитровградско трябва да 
получи близо 8 милиона кило
грама пшенично зърно, колкото 
никога досега не е получило.

Може би звзгчи невероятно, но 
е така. Действително някога са 
засявани много парцели, но е 
получавано малко зърно. При 
най-плодородна година сред
ният добив не е надми
навал .хиляда — хиляда и две- 
сте килограма от хектар. Мина
лата година средният добив от 
хектар достигна близо 2.000 кг и 
се получиха към 7 милиона ки
лограма пшеничено зърно. При
чините са известни: повече ма
шинна обработка, изкуствени то

автомобил
град. Повел със себе си и Тошо 
Бладев, шофьор от Клисура. Ко
гато пристигнал в Радио-Бел
град, разказали му и онази част 
от случайностите, които той не 
знаел. Именно, по случай милио
нния абонат Радио-Белград от
пуснало 6 награди — 5 телевизо
ра и един автомобил. Билетите с 
имената изтегляла Никица Ма
ринович от Дубровник. Първите 
пет билета получили по един те- 

Шестия път тя взела

закарва и болни при лекар, ще 
помага на хора, намерили се в 
неволя, защото получил автомо
била като награда.

М. Н. НЕЙКОВМилс ПРИСОЙСКИлевизор.
два плика. Комисията я преду-

че държи два плика.предила,
Срещи с хората

ФИЗИКЪТ ТОШО РЕШАВА 

ПРОБЛЕМ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
НАШИЯТ КОМЕНТАР

Как да подобрим 

съобщенията В пощата освен началника на 
пощата бяха още няколко души, 
учители, служещи. . . Игнят то
чно по това време разговаряше 
по телефона. . . Преподавателя 
по физика Тошо влезна през 
ворените врати и веднага се у- 
пъти кам голямата карта на Ю- 
гославия, която висеше на сте- 

. Той извади от джоба ня

пощата, отваря сините пликове и 
с пръв поглед казва като за се
бе си:

— Нищо!
Така и този път. Още един 

път псСгледна някъде в околно
стта на Зайчар и след като не на 
мери търсеното място добави:

— Тук миналата година бях

са слаби.Съобщенията в Димитровградската община 
Вързките на Димитровград с районните центрове не се подо 
бряват, макар че циркулациите ва населението от районните 
центрове Поганово, Трънско Одоровци, Долна Невля, дори 
и Висок, сега са ло-големи от когато и да било по-рано.

След отменяването на теснОЛинейката Суково-Ракита. 
районите Трънско Одоровци и Поганово се намериха в бе- 
зисходно положение. Трудно може да се помогне на хората 
от тези райони и в спешни случаи, за редовно обслужване 
на хората — и да не говорим.

Населението от тези райони отдавна търси 
ската скушцина в Димитровград да му помогне като се зас
тъпи за откриване на рейсови линии от Димитровград до 
районните центрове. Засега са изпълнени желанията само 
ва смиловчани Открита е линия ДимитровграД-СмиловЦи, 
но въпроса за събщенията с Долна Невля, Трънско Одоров
ци и Поганово си остава открит. Висок е донякъде свързан 
с Пирот, но ТОЙ се числи към Димитровград и трудно осъще
ствява връзката с Центъра иа общината.

Автотранспортното предприятие в Пирот, което д 1~ * 
к близко бъдеше да по-

мевлянци. Затова може

от-

приет. . .
— Защо не отиде.

ната. .
колко парчета от вестник прибли 
жи се до кратата и внимателно 
гледаше в нея. . . Пак поглежда 

от' вестниците и 
загриженост наблюдаваше 

нещо по картата. . .
Игнят остави слушалката, по

лека се обръна към новодошлия

когато си 
бил приет? — добави Игнят сега 
с глас на съболезнование.

— Е, това е решение на пробле 
ма с едно неизвестно, жената 
не беше приета. В околността на 
Шабац жената беше приета, но 
там аз не бях решен. . .

Училището в Каменица нама
лява. Всяка година все по малки 
стават отделенията. . . Ако не та 
зи година, на следващата сигур
но ще се постави въпрос някой 
от просветните работници да си 
замине. . . Как? Къде? Тошо ве
че четири години решава пробле 
ма с две неизвестни и все не мо
же да го реши. . .

Може би следващата 
по това време пак ще 
при Игнят на голямата карта и 
ще гледа местата, които търсят 
физик и преподавател по фреп 
ски. Ще гледа има ли това мяс
то попп и добър път за негови
те коли. . . Ще изпрати пощата 
и г..о кеча ■ .

от Общин- ше в откъсите 
със

и каза:
— Тошо, ти пак. . .
— Да, — добави някой от при- 

съствуващите — Тошо научи ге
ография за тези четири години...

Тошо научил на техните шеги 
и закачки, като че ли и не чу
ваше разговора и закачките на 
своите другари. След като погле 
дна и последното листче, сви ве
стника в джоба и се обърна към 
Игнят:

Всеки човек има проблеми п 
живота. Някой ги разрешава мно 
го бръзо. Докато хората разбе
рат, че еди кой си имал някакъв 
проблем, той го разрешил. . .

Тошо, преподавателя по мате
матика в Основното училище в 
Каменица, има математика под 
„б“. Няколко години е преподава 
тел по математика. И със знани
ята си по математика, каквито 
има като специалист под „б“ гру 
па, той не може да реши урпвне 
иие с две неизвестни!. . Не вяр
вате?. . .

линиите в този край трудно ще може в 
могне иа погановчани. одоровчани и 
би не ще бъде лошо ако се намерят временни решения. 
Защо „апример ие се набавят малки .ъмои кола с 
седалища, които да набави комуналното предприятие в А 
митровграл, дори и частни лица, и по този начии да се Р 
реши едии наболял въпрос.

Освен топа въпрос е дали при 
пътищата по-тежки автомобили биха могли да се движат 
Поганово м Трънско Одоровци.

Съобщенията с комби-кола биха могли 
и частни лик*, както вече имаме частници в 
«Ото и — потребителите са доволни.

Няма да бъде лошо ако се направи опит за разреша
ване на съобщенията по тояи иачип. м>

година
влезнекогато— Защо ме закачаш,

знаеш моите мъки!?. . .
Четири години вече Тошо по 

това време идва в пощата да гле 
да на голямата карта 
където са разписани 
купува: маркп. пише заявления и 

да получаи-

сегашното състояние на
поне ти

да поддържат 
гостилинчарст- местата.

конкупсп.

след топа започва 
отговори. . • Всяка вечер Богдан Николовчака
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Съвещание за образованието на народностите КЛИСУРСКИ ПРОФИЛИ

Ученическа коопе 

рация-милионер
Материално равноправие, а не 

равноправие по принцип
добряиане па обучението, като о; 
деля средства за купуване на на
гледни и други средства. За ново 
то училите кооперацията е отдс 
'лила 1,5 милиона динара. Освен 
средства за обучението със сънщ 
те пари е купен един кинопро- 
жектор, който сега е поместен в 
залата на кооперативния дом и 
наскоро населението и ученици
те те могат два пъти седмично 
да гледат филми. С тези пари са 
купени оше радиоапарат, магии- 
тофон и грамофон — а всички 
тези средства са полезни за сега 
шиото обучение.

Кооперацията също раздаде 
150,000 динара награди на учени
ците, а за 200.000 динара 
книги на бедни ученици. Докато 
работеше ученическата кухня, ко 
операцията даде 300.000 динара 
за обогатяване на храната. Същ0 
за 160.000 динара е купено място 
за разширяване на училищния 
двор, където в идната учебна го
дина ще се направи рибник — 
едно зарад обучението, друго за 
производство ка риба за местно
то население.

И други средства са дадени от 
кооперацията в полза на учили
щето и учениците. Тристо хиля
ди динара са дадени за водопро
вода на училището, 150.000 на у- 
ченичката Йорданка Гюрова, за 
да може да продължи училище 
и пр.

Всичко това са скорошни ини
циативи. Ако към тях прибавим 
и предишните — успехът е много 
по-голям. Но, струва ни се, че и 
това което споменахме е доста
тъчно да потвърди постиженията 
на малките кооператори от този 
далечен от центровете район.

Техният пример води към една

Звучи невероятно, но е истина 
— ученическата кооперация в 
Клисура действително е милио- 

В своите фондове има бли
зо пет милиона динара, зарабо
тени от самите ученици, 
според наклоностите си се зани
мават с различни производстве
ни и други дейности.

Тази кооперация е производ
ителна, но и потребителна. До 
края на миналата година тя уго
яваше свине, развъждаше коко
шки, а сега отглежда гълъби и 
питомни зайци. От продадените 
свине и птици са взели добри па 
ри, които веднага са внесени във 
фондовете. Сега основната дей
ност им е залесяването, за което 
от Горското стопанство получа
ват по 150.000 динара на година. 
И общинската скупщина им е да 
ла 20 хектара площ, на която у- 
чониците са засадили своя боро
ва гора. Кооперацията притежа
ва и 4 хектара тополови насаж
дения. Тополите вече са израсна 
ли толкова, че има хора, които 
искат да купят дървото. Но в ко
операцията считат, че тополите 
са пж» млади и не искат да ги 
прода. зт. В двете последни годи 
ни учениците организираха ак
ции за събиране ка шипков плод 
осигурявайки така още три ми
лиона динара.

Значителни са постъпленията 
във фондовете от потребителния 
цех на кооперацията. Този цех 
има будка, която е превърната в 
скромна ученическа книжарни
ца, където учениците от района 
могат да си купят книги и всич
ки пособия. Това е и голяма ус
луга на учениците и родителите 
им, защото 
жарница е далече „ 
метра". Оборотът е значителен и 
от отстъпките, които книжарни
цата получава от своите делови 
приятели се прави добра печал
ба. Със средствата на коопера
цията управлява кооперативен 
съвет, в който учителите участву 
ват само като съветници на мал
ките кооператори.

Част от реализираните печал
би кооперацията използва за по-

Тази „двуезичност" обаче засе
га първи стихийно, не е поставе
на на научно-педагогически осно 
ви и създава неприятни трудно
сти при записването на ученици 
те в началото ма учебната годи
на. Тогава деца от бъгларската 
народност се записват в „сръб
ските" паралелки, създават се 
проблеми, които могат да се так 
суват и като политически. Име
нно — липсват ясни концепции 
т.е. какво трябва да бъде двуези
чното обучение, как да се въведе

лките със сърбохърватски език 
на обучение са в по-изгодпо по
ложение, защото са по-дооре спа 
бдени и с учебници, литературно 
четиво нагледни средства и др.

Оттук, може би, резултира ре
шението ма учителския съвет на 
димитровградската гимназия от 
новата учебна година ди въведе 
сърбохърватския език като език 
па обучение, а български език 
да запази само като предмет.

В разискванията стана дума и 
за контактите на народността 
с НР България. Между босиле- 
градската и димитровградската 
общини и общините в Българин 
съществуват различни контак
ти — гостувания ма самодейни 
дружетства, спортни отбори, и 
пр. Населението всяка година на 
отделни пунктове устройва гра
нични събори и пр.

На съвещанието обаче се кон
статира, че не са установени кон 
такти на стопанските организа
ции и чс тук трябва да помогне 
и републиката, понеже досега о- 
питите да се установят връзки 
между трудовите организации 
били неуспешни.

Участниците говориха и за из
хода от стопанската изостана
лост. Делегатът от Босилеград- 
ско тоя изход посочи в минното 
дело, по и тук намесата па репу 
бликата е необходима, тъй като 
много Въпроси все оше не са 
най-целиеходно решени. Разби
ра се, разискващите намесата 
на републиката не виждат като 
вмешателство, а като материал
на, финансова и друг вид по
мощ.

Накрая да напомним, че на съ
вещанието не бяха приети ника
кви решения и заключения, тъй 
като, то имаше обяснителен ха
рактер, а представителят на ре
публиканската комисия за въпро 
сите на народностите изтъкна, 
че засега се събират само сведе
ния, а по-късно ще бъдат взети 
становища, според които ще се 
изготвят решения, които ще по
могнат ускореното, равноправно 
развитие на народностите.

Ст. Николов

Въпросът за равноправие на 
народността ни не трябва- вече 
да се разглежда само по прин
цип. Защото докато не се ся. ада- 
дат условия на материално рав
ноправие българският език ще 
бъде в неравноправно положе
ние.

нер.
които

С тези думи председателят на 
образователната общност сякаш 
обобщи разискванията станали
на неотдавна състоялото се съве
щание в Димитровград по осъше 
ставяване правата на народно-

купи

I!

най-близката кни- 
само 42 кило-

друга мисъл — зашо и другите 
училища не направят нещо такб 
Еа, за да си подобрят материал
ните основи на обучението и ре
шат много други въпроси, които 
изискват средства.

Участници в съвещанието
стите според констуционните раз 
поредби и програмните начала 
на СЮК. На това съвещание при 
съствуваха член на републикан
ската комисия по въпросите на 
народностите ДЕСА РОМИЧ, пре 
дставителя в Републиканската 
камара — Мирко Златанович, пре 
дставителя на Културно-просвет 
ната камара в Съюзната скупщи 
на Райко Зарков, Живко Виде
нов, представител в стопанската 
камара в Републиканската скуп 
щина, Стоян Станков, делегат от 
Босилеградско, обществени и 
стопански дейци от Димитров
градско.

Общините, настанени с българ 
ска народност, спадат в стопан
ски най-изостаналите краища, а 
тази изостаналост и слаба мате
риална база отрицателно се отра 
зява върху цялостното решаване 
и на въпроси от национален ха
рактер. Преди всичко, специали
стите, без оглед на областта, в ко 
ято работят, напускат общините 
на народността, защото не са в 
състояние да им обезпечат рабо
та, или личните доходи са много 
по-низки в сравнение с остана
лите общини в Републиката или 
страната изобщо.

Стопанската изостаналост пре
чи и за разгъращне на културна 
дейност, която да носи белезите 
на национална обагреност. Наша 
та народност няма свой театър, 
липсват културно-художествени 
дружества, защото динарът, кой
то се отделя за културна дейност 
е съвсем недостатъчен. Особено 
показателно в това отношение е 
състоянието на библиотеките. 
Все още и в Димитровград, и в 
Босилеград, те са градски библи 
отеки, макар че отдавна трябва
ше да прераснат в централни. 
Затуй участниците в разисквани 
ята подчертаха, че единствено 
намесата финансовата на Репуб 
ликата може да реши някои въ
проси в областта на културата 
на народността.

На съвещанието отделно вни
мание бе посветено на учебното 
дело. Особено затруднение в Ди
митровград представлява така на 
реченото „двуезично обучение", 
което, всъщност и не е двуезич
но, защото в паралелките със 
сърбохърватски езчк на обуче
ние се записват ученици от бъл
гарската народност преди всичко 
зарад един предмет 
след туй, зарад нерешените въ
проси с учебници, белетристика, 
по-изгодно положение за запис
ване в средните училища и пр, 
и пр.
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то, а да не се накърнят правата 
на народността, И което е още 
по-важно — учениците в парале М.БАКИЧ1
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то творчество на един от най-до
брите сръбски реалисти. Покрай 
снимките на Станкович- в цен
тралната витрина изложени са и 
снимките ка героите му — Паса, 
Ванкос Котоманос — прототип 
на мутавия Ванко от „Нечиста 
кръз“, циганката Малика Емено ' 
вич — прототип на Кощана, еди 
ноимената пиеса, след туй пред
седателя Арса, образи от „Коща
на“ и прочутата воденица в Со- 
бини. Във витрините са изложе
ни факсимилите на фрагментите 
от ръкописите на Станкович и 
негозите преписки с издателства 
та, след туй избрани редко нами 
ращи се екзепляри на печатни 
произведения на югославски и 
чуждестранни езици, статии за 
театралната му произведения, по 
-важни критически списи за о- 
ценка на Станковичевото литера 
турно творчество и бележка за 
операта на Коньович 
щана".

Без преувеличаване може да 
кажем, че къщата-музей на Б. 
Станкович във Враня представ
лява същински голям паметник 
посветен на писателя, който при
живе стана велик й славен, ма
кар че съдбата на великия вран- 
ски писател, все пак, беше осен- 
чена с тъмни тонове и с някаква 
танка жизнена трагедия, 
силно лъх в а от неговите произве 
дения, настанали в епохата на и- 
кономическо и социално разви
тие в тази част ка току-шо осво 
бодената Сърбия от турците.

ОТКРИТА КЪЩА-МУЗЕИ 

НА БОРА СТАНКОВИЧ
На 18 юни т.г. във Враня тър

жествено бе открита къща-му
зей на известния югославски пи
сател Борисов Станкович. На 
тържественото откриване, по- кович — казва се различно през
край голям брой представители март на 1876, 1874 и 1875 година
от различни градове в страната, — също тъй прецизно не може
присъствува и дъщерята на вели да се каже кога Станковнчевата
кия сръбски реалист —- Станка баба Злата е построила тази къ-
Станкович, която сега живее в ща, в която се е родил писателят.
Белград. ' За това могат да се правят разли

чни предположения въз основа 
на описанията, дадени в незавър 
шения му роман „Певци“.

В издание на вранския Народ
ен музей (Т, П. Вуканович) то
ку-що е завършен справочник за 
Станковичевия музей. Втази ус
пешна публикация, издадена на 
повече езици, която сериозно пре 
тендира на научна ^публикация, 
е внесено, че родната къща на 
Станкович е построена около 
1855 година, което може да се 
приеме за сравнително точно. На 
това предположение сочи баба- 
Златиното житие и фактограф- 
ски сведения от живота на баща 
та на писателя .обущаря Стоян.

Дворът на къщата-музей е под 
чинен на единствена цел — въз 
можно най-вярно да пресъздаде 
някогашната авлия, такава ка- 
квато е била в детинството на пи 
сателя. Тук доминират с доку
менталната си точност от Борини 
дни бунарът, високо разклоне
ния чемшир, гижата-османлък 
и една голяма черница. Тремът и 
доксатът изглеждат като някога, 
в тържествени случаи. Столът 
на писателя от 1926 година, изло 
жен на доксата представлява 
скъпоцен експонат.

Помещението, в което най-на
пред се влиза, с предназначение 
на днешна кухня, се наричало 
както и днес се нарича в селата 
на Поморавието, къща. Запазвай 
ки големия оджак край стената 
и още някои детайли на тогаваш 
ната къща, в тази одая е слож
ен бюстът на писателя, художес
твеният портрет, изработен от ху 
дожника Зоран Петрошиевич и 
експонати, които говорят за Ста

нин още докато писателят беше 
жив.

Както що с точност не може 
да се твърди кога е роден Стан-

нковичевото театрално творчест 
во и поставянето на неговите про 
изведения на театралните сцени 
в Белград, Скопие, Ниш и други 
градове в страната. В самия 
оджак е изложена оригинална 
тапия за продажбата на тази 
къща-музей, която Станкович 
сам написал през 1898 година и 
писателския „дивит“ (мастилни
ца).

Благодарение на пластичните 
и топли описания на Станкович,

С оглед мястото, което заема 
Сатнкович в историята на лите
ратурата на нашите народи, съв 
сем разбираем е извънредният 
интерес, който във Враня беше 
проявен във връзка с това култу 
рно събитие. Откриването на му 
зея съвпада с четиридесетгодиш- 
нината от смъртта на поета на 
стара Враня и писателя на неза
бравимата „Кощана“ и „Нечиста 
кръв“, романи преведени и на 
български език.

Идеята за откриване музей- 
къща на Б. Станкович във Враня 
живее вече три и половина десе 
тилетия. През тридесетте години 
започна общо движение за откри 
ване на музей, но по-късно се 
спря по непознати причини. След 
войната тази идея беше забраве
на, за да възникне отново през 
последните няколко години. При 
една такава неизвесност, през 
май 1962 година, дъщерята на 
писателя Станка Станкович посе 
ти Враня. Когато я попитали ка
кво мисли за осъществяването 
на един такъв замисъл, тя отго
ворила: „Като вранянка, която 
познава хората от тоя край, из
тъквам, че повече желая, откол- 
ото вярвам, че от музея на баща 
ми ще излезе нещо". Тогава дъл 
го възкресяваше спомени за своя 
велик баща Бора Станкович. А 
когато тези дни се увери, че му
зея става действителност, Станйо 
вичева на тази институция даде 
един от най-скъпоцените експо
нати —бюстът на своя велик ба
ща, който в гипс бе изработил 
белградският скулптор Брежа-

както и съветите на по-старите 
вранянци, ентериерите на музея 
са оригинални и складни. Става 
дума за гостната стая, в която 
старинната пъстра покъщнина 
незасегната от европейско влия
ние на Луй и ампир, води потек 
ло от балканската градска среда 
с ориентални примеси.

Бабата на писателя е била тъ
качна. Нейната одая е наредена 
така, кокто някога най-вероятно 
е служила на старите тъкачки, 
зарад което доминира разбоя и 
чекърка за мотане на преждата, 
с още вкусно подбрани експо
нати.

С изтънчен вкус и чузетво за 
достоверност е подредена и стая
та с експонатите за литературно

„Ко-

която

по-малко,
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Беседа с председателя на образователната обшнпг.т в Босилеград Л^бележка

ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНИЕ 

НА ПРОСВЕТНОТО ДЕАО
ЗА ЕДНАКВ 

МЕРИЛА
Съвсем разбираемо е; че- 

успехът па' всичкм училища 
~<1е може да бъде еднакъв, без 
оглед на сравнително еднак- . 
вите критерии при оценяване 
то на учениците. Успехът е 
показател, който зависи

фактори материално ч 
то състояние н" училиЩето§т.. 
е. дали училището разполага 
със съвременпи учебни пома 
гала, кабинети, библиотеки;

на ква-

На края на учебната година по 
беседвахме с председателя на об 
щинската образователна общност 
в Босилеград, другаря РАДЕ 
КОНСТАНТИНОВ за 
тите резултати и бъдещите за
дачи в областта на учебното де
ло в Босилеградско.

На въпроса: какъв опит

проблеми от година на година 
все по успешно се решават.

От кои източници 
Щем се финансират 
щата?

лен материал за изграждане на 
училищни сгради като ежего
дно възлизаше на десетки ми
лиони динари. Родителите на 
гимназистите даваха парична по 
мощ, с която за три години гим 
назията се обзаведе с нови мебе 
ли и учебни помагала.

Това говори за високото съзна 
ние на родителите и голямото им 
желание да изучат децата си.

понастоя-
учили-

от’постигна-
много

— От януари тази година Ре
публиканската образователна об 
щност дава един милион и 203 
хиляди нови динари, в които вли 
за и сумата от 20.800 нови дина
ри за обучението по български 
език в гимназията, респективно 
по сърбохърватски език в основ 
ните училища. А това са 58% от 
средствата за учебното дело в 
нашата община.

е при
добит и какви са подбренията 
в просветното дело след 
закон за финансиране- на

новия
просзе

ст*епента 
лифицирания учителски сЪс- 
тав, интелектуалните вЪзмож 
ности и заложби у учениците, 
културното равнище на сре^ 
дата, в която живеят учени-.

тата, Констатинов каза:
— Още е рано да се даде пре

ценка за въздейстието на 
те разпоредби по финансиране
то на учебното дело 
община. Но положителните ре
зултати вече са налице. Това е 
преди всичко по сигурната из
дръжка на просветата, редовно 
то постъпване на средствата и 
напълно демократическите и са-

■

Как е развита училищната 
мрежа в Босилеградско? Раде Констатиновнови-

ците и пр. --т
Д^*‘цсе 1ПГТ;\^ когато училичл" 

ща, при наличие на еднакви . 
материални условия постигат 
коренно различни успехи,-, 

•ггрся^а-е-р^ивнраая. въпросът " 
— коя е причината за това. -- ’ 

Без да обвиняваме^, тряб- у 
■диЦда кажем, че причината за^ 
коренно различаващия се ус
пех при осмокласниците в Дй 
митровградските основни учи 
лища <е^д;ритериите на оцен 
яванетб т.е. у самите учители.^ 
Клен ипак-аияке Да се-рязбере, 

-*геу&г 146 осмокласници в Ди_ 
митровград повтарят класа 29 
души, а в Трънски Одоровци-^ 
от 24 души ннто един-(А- 
ще по-показателно^ Сми лов , 
ци, вв**ряя*ер, от 56 души по

ся ’

Можем да се похвалим с една 
от най-добре развитите мрежи 
на училищата в бивша Вранска 
и Лесковашка околия. Сега във 
всяко село имаме училище. До
ри и в ония села, където пора
ди малкия брой на децата спо
ред законните предписания не 
би трябвало да има училища. 
Такъв е случая със селата Ба
рне, Рибарци, Извор, Белут, Ри- 
качево, Паралово, Млекоминци 
и други, където числото на уче
ниците е от 20 до 12. В по-голе- 
мите села има и по две учили
ща, както в Горна Любата, Гор 
но Тлъмино, Дукат, Църнощица 
и други. Затова и първоначални 
те училища посещават всички 
деца стопроцентно.

В петте осемгодишни учили
ща се обучават към 80% свърши 
лите четвърто отделение учени
ци. Средното образование пак 
продължават над 50% свършили 
те пълно основно образование, 
от които 35% в гимназията „И- 
ван Караиванов“ и останалите 
в разни специални училища в 
сраната.

гимназията е добре решен както 
и в босилеградското основно учи 
ли ще.

За подобрение на кадровия 
въпрос е нужно да се стипенди- 
рат студенти на съответните гру 
пи на висшите училища и на 
университетите за преподавате
ли. Също така, чувствува се ну
жда от организиране на курсове 
за първоначалните учители на 
които биха обогатили своя говор 
и познанията из български език. 
В тая насока могат да се пол
зват услугите на Висшата педа
гогическа школа в Ниш, а още 
по добре би било да се използват 
в тоя смисъл и културните връз
ки с България.

в нашата В общинския бюджет тази го
дина ще се отделят останалите 
42% за просветата, което в абсо 
лютен износ е 920.000 нови дина
ри. Общинските средства се аку

начин:мулират по следния 
380.000 нови динара от облагане 
на личните доходи на работни
ците 510.000 нови динари от обла 
гане на доходите в земеделието 
и 30 хиляди динара от общин
ския данък върху оборота и ус
лугите. Това са мерилата израоо 
тени от републиканските органи 
за просветата, с които се обезпе
чават сигурни и постоянни сред 
ства.

моуправителни начала на създа 
ването и разпределението на те
зи средства.

Образователната общност, в 
чиито компетенции е учебното
дело в нашата община, се нала
га като обществена институция 
от първостепенно значение. Над 
50% от потреблението 
просветата. Това следва от

гОсвен това общността разчи
та и на допълнителни средства, 
които в зависимост от възмож
ностите трябва да даде община
та. Те възлизат на 67 хиляди но 
ви динара: от тях 20.000 динара 
за плащане на администрацията 
на общността и 47.000 нови дина
ра дълг на фонда за учебното 
дело от 1966. Тук трябва да 
прибавим и 85 хиляди динара за 
капиталовложения в просветата 
— довършаване и изграждане 
на училищни сгради.

С оглед на обстоятелството, че 
миналата година просветата е 
разполагала с 180 милиона стари 
динара, а тази година има обез
печени над 220 милиона динара 
или с двадесет процента повече, 
може да се заключи, че в това 
се и състои най-значителното по 
добрение на материалната база 
на нашата просвета.

отива за 
ико

номическата изостаналост на г:о 
муната и от относително развита 
та училищна мрежа.

втарят осем, тринадесет 
на поправителен,, а в Камени 
ца от 19 няма пито повтарян^ 
нито на поправителни изпи-'

^т1ъ________ ^
( Сравнението

Какво непосредствено пред
стои на общността? НЯ- ТРЗН ТТП.НН1Т

-ют кара да се запитаме. 
дали учениците в района она 
Каменица са по-добри от уче 
ниците в Смиловци, или пък 
Трънски Одоровци от Долна 
Невля н пр. Може би, -щл'кне. '

\ ^да-—стГОЗДцшм положително,' .
' ако едни други данни не ци,

: тревожат. А_иагенло — в Трън 
1 ски Одоровци от шестимата 
(преподаватели, четирима са 
(без нужните квалификации 
в спецалността, в Каменица—г 
(също от шестима двама са ' 
[без квалификации. Докато -в|' 
Смиловци от 11 души. само 
(четирима са неквалифицира- ; 
рш, а в Димитровград от_ 26 
(души, само трима. ЗначТГГ там ; 
(където учителският кадър е[ 
1по квалифициран критериите1 
I са по-стпоги.-дс=г=--~

Оттук правим мктЦОчрн^р 
— компетентите при общно^ч) 
стта на образованието, кактф 
и педагогическите служби тр 
ябва да се наемат върху из-., 
граждането на еднакви мери

ст: н:‘ I

Какви са условията, при които 
работи общността? За сега общността работи с вре 

менни учредителни органи, как- 
вито са скупщината, изпълни
телният. съвет и секциите и ко
мисиите. Тяхната задача е, до 
края на октомври тази година 
да изготвят нов устав на общ- 
носта, план или програма за ра
ботата и избор на нови органи 
на образователната общност. За 
това време трябва да се изготвят 
и мерила въз основа на които 
ще се дават средства на отделни 
те училища, разбира се, в духа 
на възнаграждаването според 
труд и резултатите му.

Това е важна работа, от която 
много зависят успехите в учеб
но-възпитателното дело и истин
ските социалистически отноше
ния в училищата, където се 
обучава една пета част от жите 
лите на нашата комуна.

Стояц СТАНКОВ

Една особеност на условията в 
нашата община е национални
ят състав на населението. Тук 
100% са българи, които се обу
чават на български език от пър
ви до осми клас в основните учи 
лища, докато обучението в гим
назията е на сърбохърватски е- 
зик. Това е доброволно отричане 
от конституционните права с 
цел да се постигнат по-добри ре
зултати за по-успешно школува 
не на кадрите във висшите учи
лища.

Друга специфичност е стопан
ската изостаналост на комуната 
и масовото школуване на деца
та. Тук имаме несъгласие меж
ду нуждите и желанията, от ед
на, и възможностите — от дру
га страна. Но с обши усилия на 
обществото и родителите тия

А как стон просветата 
е кадрите?

Тук не можем да бъдем до
волни, въпреки видните постиже 
ния. Покрай квалифицираните
първоначални учители в някои 
училища по селата работят учи
тели със някое друго средно учи 
лище. И в осмолетките не всич 
ки предмети са застъпени с пре

Товаподаватели 
особено важи за предметите: об- 
щотехническо и музикално обра 
зование, изобразително и физи- 

От езиците

специалисти.
Няма ли тогава да изостане до 
сегашната помощ от родите
лите и местните общности? ческо възпитание, 

най-добре е застъпен български 
език със съответни кадри, 
пендирани на групата за българ 
ски език при Висшата педагоги 
ческа школа в Ниш и сърбохър
ватски език, докато обучението 
по руски език провеждат неква-

Тая помощ не би трябвало да 
изостане в бъдеще, защото от го 
дина на година нуждите на про
светата нарастват. Досегашната 
доброволна помощ на родители
те в основните училища беше в 
докарване на дърва за училища
та и в работна ръка и строите-

сти-

лифицирани кадри в повечето 
осмолетки. Кадровият въпрос в

ла.
\

РазказЕрих Кестнер след това хвана чашата с двете сн ръце н буквално 
отхапа от пея със зъбите си, подобно на човек, койтз 
е страшно много гладен. Една млада американка до 
него, една от най-елегантните посетителки, нададе вик 
и изведнъж прнбледня. Съседката п, ужасена, бързо 
поднесе към устата си кърпичката си. Неколпцпна по
сетители Станаха, тикнаха встрани Столовете с,и и бър- 
зешком сн отидоха. Дори музикантите забравиха да 
гледат в партитурите си и странно объркаха ритъма.

През цялото това време човекът, застанал неподви
жно на мястото си, шумно сдъвкваше па прах парче
тата стъкло и съвсем спокойно следеше с поглед рас
тящата нервност на зрителите. Единствено шумът от 
това необичайно дъвкане смущаваше общото мълча
ние. Сетне той приведе малко глава, сякаш разгова
ряше тайно с някого, олюля се па краката сн н отиде 
няколко маси по-нататък. Тогава той отново размахна 
чашата, погледна флегматично изплашените лица и от
хапа със зъби второ парче стъкло. И отново неколци
на посетители побягнаха, а други, възмутени от това 
странно зрелище, помолиха сервитьорите да изтрият 
този човек. Но сервитьорите се задоволиха с топа да 
вдигнат рамене. Те бяха достатъчно заети да правят 
сметките на обзетите от паника клиенти. Справедливо е 
да добавим, че те съвсем нямаха желание да се хванат 
за косите с един човек, който яде стъкло.

Един франзузмн с посивели коси и с твърде бла
городен вид повика управителя на кафенето, за да му 
отправи своите нссдържани упреци. Управителнт обеща 
да се намеси. Той направи няколко крачки към докера, 
но скоро смелостта му го изостави и той се върна. 
Защото фукусникът не преставаше Да се ;разхожда от 
единия край на кафенето до другия, като дъвчеше мар- 

От своята бирена чаша, без да бърза много. 
След като беше погълнал няколко парчета, той изплю 
другите на земята. Една струйка кръв изби в ъгъла 
на устните му и потече по брадичката му, но той ,м не 
забеляла това, понеже беше много зает с дъвкането 
на своята странна храна.

Един полицай в сипя униформа с бели галупи 
папаше случайно оттам, идейки откъм кей „Унлсьмз. 
Като видя тази странна гледка, той съвсем ненадейно 
се шмугна в Страничната уличка.

Автомобилите спираха насред улицата и пътници
те, залепили лица о стъклата, гледаха онемели от нзу- 
мение. Клиентите па кафенето бяха буквално хипно

тизирани н ужасени от безумния кураж на този човек. 
Те се страхуваха и опипваха портфейлите си, копго 
бяха може бн единственото средство да бъде спасен 
от нещастие този докер.

Но нямаше какво да се прави! Не Оставаше още 
много от чашата.Човекът дъвчеше спокойно послед
ните парчета н само дъното на чашата, което беше от 
но-дебелз стъкло, не се поддаваше на зъбите му. Той 

размахваше с триумфален, пренебрежителен жест. 
Пълно мълчание цареше наоколо. Само

ФОКУСНИНЪТ
Е годна вечер през миналото лято на терасата на 

кафене „Режанс“ в Женева, кей „Монблан“, се разигра 
едно наистина необикновено зрелище. Малко преди 
полунощ терасата на това кафене беше препълнена с 
елегантен свят, който консумираше различни разхлади- 
телпи напитки преди да сн иде да спи, зашого времето 
беше задушно, толкова задушно, че дори вятърът от
към езерото не можеше да донесе ни най-малка про
хлада.

„ една де
войка тихо хълцаше с полузатворени очи. В този мо
мент нашият човек се приближи до съседната маса, 
без да каже мито дума, пзе металическата захарница, 
обърна я иърху масата н със заплашителен вид я под
несе на публиката. Портмонетата се разтвориха вед
нага, като по чудо, и в захарницата се изсипа истин
ски дъжд от монети. Изпълнен със самообладание ка
то въоръжен бандит, човекът се разхождаше сега 
жду масите, поднасяйки захарницата, но така, като че 
ли беше насочил пистолет. Той не просеше, пито благо
дареше, но не напущаше масата, преди да му дадат 

• пари.

Богатите буржоа на Женева гарираха своите коли 
пред фасадата на разкошната ограда и като слизаха 
От автомобилите си, търсеха си място сред тази космо
политна тълпа, събрана тук.

Оркостърът свиреше под о-гкрито небе откъслеци 
от прочути опери. И всички, които бяха седнали там, 
чувствуваха да се разстила около тях една приятна 
атмосфера: паспортите бяха в ред, портфейлите бяха 
добре натъпкани, вратовръзките хармоицраха отлично 
с костюмите, айскафето имаше желаната температура, 
а добре известните оперни арии очароваха слуха 
всички посетители.

ме-

Минувачнте ое спираха на улицата н гледаха мъл
чаливо н с жив интерес машинациите на човека. Упра
вителят на Кафенето-размисли — но малко късно. — 
че неговата .репутация беше изправена пред голяма 
опасност. Тогава той се реши да помоли 
во работника да прекрати тази просия. Но човекът вди 
гпа леко рамене, отстрани досадния управител и про
дължи да събира парите, като че ли .нищо не беше 
станало. Той гледаше на консуматорите само като на 
на-гьпканн със злато кесии.

много вежлн-
на

Сред тази атмосфера на лукс изведнъж по средата 
на улицата се появи един докер. Това беше-един ис-

когото беше станало 
имаше на

тински атлег, цялото тяло на 
бронзово от слънцето. Вместо .риза той 
гърба с:н една съвсем износена фланелка, а около бе
драта си —- едно широко парче мръсночервеп' плат. 
Гой размахваше в ръка пол у празна чаша бира. и сме
ски

Той беше ги покорил още с ндвдне-го см. Когато 
сметна, че е достатъчно, той изпразни в джоба сн 
съдържанието на захарницата, захвърли небрежно 
земята дъното на чашата,

четата
на

което дотогава не беше 
престанал да размахва, — приповдигна безсрамно га
щетата си п ое отдалечи с вид на презрение.

Бедните клиенти, конто още бяха останали в кафе
нето, стояха поррзепн н приличаха на съсипани от умо
ра, съвземащи се от тежка болест хора. В края па 
краищата какво се беше слу-чмло? Един човек без 
п вратовръзка беше ял стъкло Но зрителите 
е впечатлението за някакво много по-важно събитие. 

Оркестърът започна да свири нещо от Вордн. Един 
сервитьор скришом сп избърса челото.

се, поздравяваше посетителите на кафенето, на 
които неговият вид съвсем не доставяше удовоствие. 
Гой изглеждаше да с малко и /сръбнал, а усмивката 
му беше двусмислена. мн-

Слел като обходи цялата тераса на кафенето, той 
се върна, даде си вид, че пие за здравето на публн- 
ка1л, ,( бавно изпразни съдържа тето на чашата си. 
Мо егик-лнге на кафенето не изглеждаше да изпитват 
.много голямо удоволствие от това зрелище. Без да се 
смущава, той изля па паважа остатъка от бирата си,

ЯКт
останаха
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Защо има плъхове
. .. с идпансто па турците 

много бани н Сърбия били за
бранени. Едвам към 17 столе
тие турците започнали да об
ръщат по-голямо ппимание 
на лечебните поди п Сърбия.

Починал Лъвът на едно горско царство.
Да му намерят заместник, трябвало да се ходи чак в Африка, 

горското царство било на стопанска сметка н най-вече не му 
достигала валута.

И животните се видели в чудо. Не можелз кой да е да за
мести Лъва. Не е. шега, лъвска длъжност е това! Даже п Тигърът, 
който по-рано по повод и без повод, от користни съображения 
подбивал авторитета на Лъва, сега след смъртта му не се наемал 
е такава тежка отговорност. Рискувано'е след Лъв да ръководиш. 
Виж, ако тостът се заема от Куче, тогава и мъпик да си, няма да 
се разбере разликата.

На девелесет и деветото безплодно заседание по тази въпрос 
горския съвет се яцпл слигн Плъх. Обикновен г.радннекн плъх,

- ♦ -
... У в а ц е планинска ре

ка, а нейното течение е 120 
километра. Тя преминава през 
много стръмпи планински 

проломи и има мпого природ
ни красоти. Езерото при водо 
централата Кокип брод през 
1962 година е зарибено с 
67Ь 000 парчета охридска па- 
стрмка.

пък

пред
от тия, дето ядат валците.

— Искам — казал той — да заема длъжността на другаря - ♦ - — Я дай да видим какво е направил Бай Опзи е ония 
що не положиха шофьорството ...

— Нищо! И той е друснал ...Лъв. ... През 1904 година е октри 
та първата югославска худо
жествена изложба в Белград.

Тигърът, който временно предссдателствувпл горския съвет, 
го изгледал смайващо.

— Как така ще я заемеш? На ли не сн лъв?
— Не съм — отвърнал Плъхът. — Но на една карнавална

от мишките не можа - ♦ -
вечеринка кмитцрах гласа на Лъва и ни една 
да ме познае.

— Тук не е карнавал — възразил Тигърът, — ще те поз-
... През 1912 година в Сър

бия са излизали 199 псстпика 
и списапия.паят хората.

— Няма да ме познаят! — настоял Плъхът. — Ние, плъхо
вете, не обичаме да сн подаваме много муцунките навън. 1Це си 

секретарка ;н никой нима да разбере, че в кабм-
- ♦ -

взема една строга 
нета на Лъва седи Плъх.

— Абе, ти сн нахален като плъх, бе? — ядосал се Тигърът. 
— Въпросът не е само до имитация. Работа трябва да се върши. 
И наля по деянията ти ще усетят, че не сн Лъв!

— Абе, аз нека сн оправя положението, пък те нека усещат! 
безочливо казал Плъхът и като тръснал мустаците сн,

... Светозар Маркопич едип 
от първите сръбски социално 
ти е започнал да печата пръв 
социалистички вестник в Сър 
бия и на Балкапа — „Радс- 
ник“ (1871 година).

I

— малко
разчувствено продължил: — Че аз не заслужавам ли край львската 
длъжност Да си изкарам някое почетно държавно зваъпе, де зас
лужавам ци един орден или каква да е 'Награда, една отплата за 
неуморната ми борба с палците?

— Мислиш само за себе си — отвърнал му Тигърът,— а ние 
цялото горско царство. Един ден, като разберат, че не

- ♦ -
... В Сопот е съществувала 

синдикална оргапизация още 
през 1903 година, значи 
времето, когато в Сърбия би
ла създавана синдикална ор
ганизация.

— Ще те бие баща ти, всеки 
клас по 2 пъти караш!?

— А той три пъти полага 
— за шофьор! ...

— Нашият шеф замина с 
колата на закуска —

— В „Балкан“ ли?
— Не, на „Копитото“

помислим за
си Лъв, нас ще критикуват, дето сме те издигнали.

Плъхът се .позамислил, позамислил, па рекъл!
— Все пак аз съм най-удобният кандидат. Ако я заемеш ти 

таен длъжност, ще рекат, че съперникът най-сетне се вреди. Меч
ката също не е удобна, защото мачка когото трябва н не трябва. 
Кучето е компрометирано с вечния сн лай по тоя1 и оня! Еленът 

пак е говедо, макар и диво. А за Вълка хич и не бива да се 
мисли. Ще настръхне целият горски народ! Него никой не го обича. 
Моята работа е по-друга. С нас, плъховете хората някак 
свикнали. Знаят, че сме нахални, и това не нм .прави впечатление. 
Нашето вреждане се приема за по-естествено. И най-вече не ни 
завиждат! Но я опитай да издигнеш един Тигър? Колкото и да е 
способен — завистта ще го провали. Пък... и за сваляме от пост 

удобни. По-леко е да свалиш от длъжност един Плъх,

I

все Хумореска
см по са

Властолюб търси своето място
ва всичко, което беше в комуна
та дотогава. Сечеше клон след 
клон под вчерашните ръководи
тели. От това, как трябваше да 
бъде и как ще бъде, когато Той 
„дойде на своето място“ правеше 
плацдарм за старт в остранява- 
нето на вчерашните грешки — 
утре.

сто“, Властолюб запази в местна
та кинозала за себе си и за сво
ите най-близки няколко стола. 
Между тези столове един винаги 
беше негов. Това го знаеха всич
ки граждани. Така Властолюб 
стана известен.

Освен това, през последно 
време започна остро да критику

Властолюб се връщаше от кан 
целарията твърде разстроен. Зна 
еше какво го чака. И реши. И 
той ще стане фактор. Всъщност 
ще намери своето истинско мяс
то. ще влезе и той в първия от
бор. Жената вече няма ежедне
вно да го посреща с думите: дой
де ли, мижитурко?!

А Властолюб можеше да бъде 
на всеки пост в комуната. Той 
чувствуваше своите способности. 
Но. . . Но винаги идваше друг. 
Него нарочно отхвърляха. Мразе
ха го, защото се страхуваха от 
неговите способности. А той наи
стина бе способен. Това все пове 
че чувствуваше.

За да докаже способностите си, 
Властолюб след всяко събитие 
прочетено в печата имаше свой 
коментар. „Знаех, че се случва 
това". По този начин той пред
виждаше някои войни, експло
зии на Х-бомби, резултатите от 
изборите в някои държави. Във 
връзка със статиите от нашия пе 
чат той отгадаваше кой за какво 
се бори. . . какви са целите на 
този или онзи коментар. Той че
теше между редовете.

За да свикне със своя бъдещ 
пост, защото „беше дошло време 
и той да заеме истинското си мя

сме пак
отколкото Тигър. Изобщо нито издигането, нито свалянето на един 
Плъх не може да предизвика каквито и да било сътресения. . .

Мислили в горския съвет, мислили и накрая взели, че ко
ронясали Плъха за Лъв.

И може би ей по тези причини напоследък плъховете се
ЧЕРЕМУХИНнавъдиха извънредно много.

А.Фото-критика
Управителният отбор на гостилничарското предприятие 

' „БАЛКАН“ в Димитровград

обявява

КОНКУРС

за вакантно място

1. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

УСЛОВИЯ: да бъдат изпълнени условията, предвидени 
от Кодеска на труда, икономически факултет или средно 
училище по специалността с три години трудов стаж на 
същото работно място, непълно средно или курс по счето
водство с пет години трудов стаж на счетоводна длъжност.

Лицата, осъждани за криминал или под следствие няма 
да се приемат.

Срок за поднасяне на молби е 15 дена следхобяваването 
на конкурса в местния печат.

I лА&рл.ненс 
рсттт ги ров> '
:НА<хТРЕТОАРУ

на, написана на двата езика — 
български и сърбохърватски. О- 
баче, личи, че не са консултира-1 

на българскияни познавачи
ТЛе

За фирмите в Димитровград 
сме писали и друг път. Обща о- 
ценка е, че не са хубави, най-че
сто писани от полуписмени хора:

На нашата снимка е обявле
нието, изтъкнато на градския па 
зар, с което се забранява слага- 
нето на стоките на тротоара. Ка- 
кто се вижа обаче на обявление
то е написано ТРЕТОАРА. На
глед дребна работа — О е заме
стено с Е. Но, оставя впечатле
ние, че и тук има намеса на полу, 
-щшмена ръка.

Фирмата пък на „Ангропрсь 
мет" претендира да бъде модер-

казва 
сих а внос
Николов

Управителният отбор на предпри
ятие „БАЛКАН“

д.ПЕТРОВ и в Димитровградско

БРАТСТВО
1

Вестник на българската на
родност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък -Ат У- 

режда редакционна колегия * 
Директор, главен и отговорен 
редактор Асен Лазаров * Из
дава „Братство“ — Ниш Вож- 
дова 11, телефон 22-063 -А" Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Нар. бан
ка Ниш — Печатница „Наша 

реч“ — Лесковац

!


