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ьщстЩ
ВЕаТШШ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

В

МИЛОШ минич
В НР БЪЛГАРИЯ
По покана на ЦК на Българ
ската комунистическа партия та
зи седмица бе на приятелско по
сещение в НРБ председателят на
Скупщината на СР Сърбия др.
Милош Минич.
На югославско - българската
граница Милош Минич бе пооре
щнат от заместник-началника
на Отдел за външна политика и
международни връзки при ЦК
на БКП Вера Начева и ръково

дителя на секцията за Балкани
те Стефан Величков, както и от
посланика на СФРЮ др. Драгослав Маркович.
Веднага след пристигането в
София ДР- Милош Минич бе при
ет от председателя на Бюрото на
Народното събрание на НРБ др.
Сава Гановски, който след разговора устрои тържествен обед
за госта от Югославия.

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА ЗА ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО
ИЗДИГАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
Многостранна е идейно-поли
тическата работа в организаци
ите на СК в Димитровград в мо
мента на провеждане реоргани
зацията на СК.
Общинският комитет е обезпе
чил 480 брошури по въпросите
на реорганизацията, проведен е
семинар за секретарите на пър
вичните организации, организизирани са две събрания със се
кретарите на първичните оргаганизации по предприятията и
учрежденията.
Всъщност това е само начало
на интензивната работа по иде
йно - политическото изграждане
на комунистите. Иначе предсто
ят по-организирани и по-ефика
сни акции за изнамиране на по
-непосредствени форми на рабо
та, за да се улеснят комунистите
по-бързо и по-пълно да схванат
реорганизацията като необходи
мост за обществената и стопан
ска реформа.
За проучване на тезисите
секретарят на общинския коми
тет др. Георги Алексов заяви:
От това колко комунистите ще
разберат същността на тезисите
в процеса на тяхното обсъждане,
ще зависи до голяма степен да
ли ще успеем да ангажираме
всички в работата на обществе
но-политическите организации и
самоуправителни органи, а това
значи — колко комунистите ще
са активни в изграждането на
становищата и в борбата за тях
ното оживотворяване. Тук се изисква пълна свобода на мнени
Югославско-българското стопан
скр сътрудничество

Ще се разшири
стокообменът и
гран ич ния
оборот
Завчера в Ниш завършиха че
тиридневните разговори на Сме
сената югославско-българска ко
мисия за стопанско, техническо
и научно сътрудничество. Ръко
водителят на югославската коми
сия
Милян
Неоричич, член
на Съюзния изпълнителен съ
вет и ръководителят на българ
ската делегация министърът на
. финансите на НР България Ди
митър Попов постигнаха спора
зумение за по-нататъшно раз
ширяване на стокооборота между
двете социалистически страни.
В официалното комюнике се -ка
зва, че стокообменът тази годи
на ще бъде значително по-голям,
отколкото миналата година. В
Спогодбата се предвижда увели
чение и на граничния оборот за
който е заинтересовано населе
нието от граничните райони в
Югославия и НР България.
В разговорите бе обсъден въ
просът за промишлена коопера
ция и научно-техническо сътруд
ничество между двете страни.
Между предприятията на авто
мобилната промишленост — се
веизтъква в комюникето
че съществува добро сътрудни
чество. Бе изразено взаимно же
лание съвместно и по нататък
да се развиват сътрудническите
вързки, граничния стокооборот в
интерес на крайграничното пасе
ление и да се подобряват желе
зопътния и шосеен транспорт.
Накрая бе решено делегациите
на двете страни отново да се
срещнат през септември и ок
М. Милачич
томври т.г.

ята на комунистите, а тя е въз
можна само при условията на
пълно демократизиране на отно
щенията в Съюза на комунисти
те. Борбата за демократизиране
на тези отношения е същност на
борбата против йерархията в
СК. Но това изисква идейно-по
литическа зрелост на комунис
тите, защото само такива могат
да реагират навреме и принцип
но по есички явления в средата,
където живеят и работят.
За такава идейно-политическа
информация на комунистите в

тази област се предвиждат раз
лични форми на работа със се
кретарите на първичните орга
низации и по-активните члено
ве. В Пирот наскоро ще се орга
низира един семинар за най-ак
тивните членове от съседните
общини, включително и Димит
ровградската. Лектори ще бъда1
членове на ИК на ЦК на СКС и
членове на Околийския комитв1
в Ниш. Целта на семинара о
част от комунистите да се под
готвят за дейна помощ в работа
та на първичните организации
В Димитровградско също се
предвиждат и други форми на
идейно-политическо издигане на
членовете.
М. Б.

ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УСПЕХЪТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Е ЗАЛОГ ЗА БЛАГОДЕНСТВИ
ЕТО НА РАБОТНИКА
От месец януари до юни про
дажбата на произведенията на
„Свобода" се е увеличила 15 на
сто, а планираната продукция,

а срещу 250.000 динара работни
чески пари предприятието е да
ло за обзавеждане на стола 1 ми
лион динара. Наскоро ще се на
бави малка радиоуредба за ну
ждите на работните помещения,
като същевременно ще се реши
и въпросът за осведомяване на
работниците.
Успехите пораждат нови амби
ции. След завършената рекон
струкция сега се обмисля въпро
сът за типизиране на машините,
които са набавени неотдавна. В
предприятието има два вида ма
шини
„Чепел" и „Сингер“.
„Сикгер" машините се оказват
по-добри и работниците, които
работят на тях постигат повече
продуктивност. Това поставя в
неравноправно положение други
те работници, които постигат по
-ниска продуктивност и съотве
тно по-ниски доходи. Намерени
ето с да се махнат от производ
ството непродуктивните машини
и така да се махне и неравнопра
вието в труда между хората в
М. БАКИЧ
предприятието.

която е значително над минало
годишното равнище, върви по
плана. Тъй като конфекциите в
страната имат значителни коли
чества залежали стоки, които
още не намаляват, въпреки пре
оценките, димитровградска „Сво
бода" може да е доволна от сво
ите успехи. В нейните складове
се съхранява сега само производ
ството за есенния и зимния се
зон, което е съвсем нормално за
всяко такова предприятие, а мал
кото останали стоки от пролет
ния сезон никак не пречат на
нормалната работа.
Успешното проникване на сто
ките на ..Свобода“ на източния
пазар с няколко хиляди камгарени костюми открива възмож
ност за нови сделки и увеличе
ние на продукцията на „Свобо
да".
Всички тези успехи се отразяват положително върху отноше
нията в колектива. Средната ра
ботна заплата през петте месе
ца е по-голяма от миналогодиш
ната с близо 20 на сто. Мнозина
работници заработват и над
100.000 динара на месеца,
Успехът в работата на предприятията личи и от фондовете и оборотните средства.
..Свобода" през първото тримесе
чие е успяла да отдели във фонИсмет
довете близо 70 милиона. При
наличност на такова натрупване
органите на самоуправлението
имат големи възможности да ми
вич
слят за издигане на предприяти
ето и на жизнените условия на
работниците. От месец май съв
местно с предприятие ..Балкан"
е организиоан работнически стол
Зов
в предприятието.
Работникът
плаша обеда 130 динара, т.е. по33
ловината от костуемата цена, а
другата покрива предприятието.
Всеки месец предприятието пла
ща към 600.000 динара за стола,

Муезино-

борба

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
Навършиха се 26 години ог юлските дни на 1941 го-'
дина, когато югославските народи под ръководството на
СЮК и на др. Тито въстанаха против фашисткия окупатор и в четиригодишна борба, давайки милионни жертви
си извоюваха пълна свобода и независимост.
От победата над фашизма изтекоха повече от двадесет години. Благородните вековни стремежи на нашите
народи бяха увенчани с победа, а идеалите за свобода,
братство и единство станаха тяхно обществено битие.
Повече от 20 години нашата страна е пример на угнетените и на всички прогресивни сили, като по най-убедителен начин показва, че революционната борба не е напразна, че социализмът е действителност, която не може
да се унищожи от покушенията на реакционните сили,
защото тази действителност е съставка на един обекти
вен световен процес.
И сега, в навечерието на юлските празници, две де
сетилетия на придобиване на социалистически опит, ние
сме свидетели какво все може да направи съзнателната и
организирана човешка дейност. На всеки сега е ясно, че
нашите успехи са резултат на принципа и работата, ре
зултат на единството на акциите. Когато говорехме, че
могъществото на един обществен организъм лежи в ини
циативата и в творческата сила на неговите единки, ние
развивахме общественото и работническо самоуправление.
А в борбата против всичко, което се изпречваше по този
път пие създавахме основните предпоставки за постига
нето на тази цел.
Всяка година, пред всеки нов юли ние отбелязвахме
все по-големи резултати в развитието си. Днес ние при
надлежим към общество, чието развитие е внедрило мно
жество разновидни форми и процеси, към общество ху
манно и прогресивно. Не винаги сме доволни или доста
тъчно критични. Но това е знак, че съзнавахте своята роля
и своя дълг в предоляването на слабостите и на бариерите
по пътя па нашето развитие. Затова в навечерието на тези
юлски празници нас ни вдъхновява оптимизмът да из
траем в усилията, които са пи нужни за осъществяване
на целите, които си поставихме с обществената и стопан
ската реформа.
В деня на тържествата, спомняйки си за революцио
нната борба на нашите народи, ние се тревожим за наше
то и бъдещето на всички прогресивни сили в света. Изра
елската агресия в Близкия изток, подклаждана от страна
на империалистическите сили създаде обстановка, която
тревожи. Това е удар насочен не само срещу независимо
стта на арабските народи, но и срещу много други свобод
ни народи, заплаха и натиск въху тяхната прогресивна
политика. Затова борбата на арабските страни не е само
тяхна работа. Новите, големи разрушения, убийствата, ра
ните нанесени в Близкия изток изискват решителен от
пор от страна на всички, които ценят своята и чуждата
свобода. Моралната, политическата и материалната по
мощ, която оказваме на арабския свят са най-доброто сви
детелство за солидарността на нашите народи с народите
и силите, които защищават своята независимост, давайки
съпротива на агресията и натиска и които се борят за
възтържсстпуване на принципите за независимост, прог
т. слдвински
рес и мир в сегашния свят.

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНАТА
СЕДМИЦА __ _
РАЗГОВОРИ СЛКД АГРЕСИЯТА
Разговорите между съветския министър-председател Косигин и американския президент Джонсън не дадоха сензационни
резултати. Двамата държавници и нямаха такива претенции,
когато отидоха в Глазбърг, където се срещнаха.
В това американско градче Косигин и Джонсън разговаряха
два пъти и се разделиха доволни. Техните изявления показват,
че не са постигнали съгласие за незабавно изтегляне на израел
ските войски от арабска територия, за което настоява Съветския
Съюз, но са се разбрали по въпросите на Близкия изток раз
говорите да се продължат от техните министри на външните
работи. Въпросът за виетнамската война в разговорите потвърди дълбоките разногласия между двете страни, обаче изглежда, че е постигнат известен успех във връзка с необходимостта
да се ограничи надпреварата във въоръжаването.
В ООН надделяват силите против агресията
Повече от седмица ръководителите на делегациите на из
вънредното заседание на ООН изнасят своите становища по аг
ресията върху арабските страни. Мнозинство от участвуващите
в разискванията осъдиха Израел. Бе поискано изтегляне от оку
пираните територии и въз основа на тези резултати общата оценка е, че досегашната работа на събранието на ООН е положителна. Сесията сигурно ще продължи още няколко седмици, за
да се доближат становищата за конкретните акции за възвръ
щането на мира. Иначе Израел пренебрегва световната органи
зация и иска преговори с арабските държави, към които заема
отношение от позицията на сила, като стои на становището да
не изтегля своите войски, докато не се споразумее с всяка стра
на, жертва на своята агресия.
Интересно е, че и делегатите на западните страни не наме
риха добри думи за Израел, като страна-агресор. Затова из
раелското правителство е разпратило по Европа пратеници, кои
то правят опит да се подобри каквото може в отношенията със
западноевропейските страни. Досегашните резултати на тези
мисии дават основание да се вярва, че успехът ще бъде мини
мален. Безпокои обаче фактът, че американския президент на
мери за необходимо да окуражи израелските претенции и то
веднага след срещата му с Косигин. Именно той заяви, че изтеглянето на израелските войски трябва да стане в благопри
ятни обстоятелства, т.е. че пътят до споразумението е дълъг.
Нашите становища
На сесията на ООН се изказа ръководителят на югославската делегация Мика Шпиляк. На арабските страни, според
него е наложена трудна, неравноправна борба, и е посегнато
върху тяхната независима и необвързана външна политика. Из
раелското наггадание е резултат на една умишлена политика,
нападението цели да. присили арабските правителства да се
съгласят с диктата или на напуснат властта. Югославия не е би
ла против съществуването на Израел, обаче и не допуска насил
ствено осъществяване на териториални и други претенции. За
това правителството на СФРЮ счита, че трябва незабавно да се
ликвидират последиците от израелската агресия. Изразена бе и
вярата, че международното събрание може да обуздае носители
те на политиката на сила и война.
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РАЗПИТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ОБВИНЕНИ

Г. Димитров на процеса
Още ох началото на съдбения процес в Лайпциг
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ИВАН КРЕКМАНОВ:

„ПИСАНЕТО НА „БРАТСТВО“ ПОМОГНА ЗА ИЗПРАВНА
НА НЯКОИ ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ"
През миналата година в. „Бра
тство" писа за пребиваването на
Георги Димитров в Ниш в раз
говор с Наталия Арсич от Бел
град, в чиито къща пребивавал
Димитров. Вестникът с тази ста
тия бе попаднал в ръцете па то
гавцшния секретар на Георги
Димитров, Иван Крекмаиов, ко
йто сега живее в София.
След прочитане на статията
Иван Крекмаиов се обажда на
редакцията и на Наталия Арсич.
Миналата седмица по покана на
Историческия музей в Ниш Иван Крекмаиов заедно със своя
другар Иван Мицаев, също еми
грант в Югославия през 1923 го
дина, посетиха Ниш и нашата
редакция.

Цанков да направят атентат ма
Димитров и Коларов.
Иван Мициев прие предложе
нието да напише за нашия вест

в Югославия Крекмаиов и Ми
Даев посетиха в Белград Ната
лия Лрсич, която чрез Крекма
нов връчи някои предмети

Изнрапспи някои исторически
неточности
Пребиваването
на
другаря
Крекмаиов и Мицаев в Ниш
подпомогна за разсветляване на
някои иеща из живота и работа
та на Георги Димитров в Ниш
през октомври 1923 година. До
сега съществуваха дори и раз
лични мнения за къщата, в ко
ято е пребивавал Георги Димит
ров. Съществуваха две предпо
ложения, които се явяваха главно
поради това, че в Ниш като еми
|’раит е пребивал и Геори До
брев с бащино име Димитров.
Сега Иван Креманов посочи къ
щата, в която е пребивавал Геор
ги Димитров. Тя се намира на
улица Белградска № 31 в Ниш
недалеч от Нишката крепост.
Историческият музей в Ниш
използва пребиваването на Крекманов в Ниш за уточняване на
още много неща из работата на
партийната организация в Ниш
и помощта, която тя оказала на
българските емигранти.
Цариброд бил важна
комунистическа явка
В разговор с Иван Мицаев уз
нахме за някои непознати неща
из работата на комунистическия канал София—Ниш, който
минавал през Цариброд. Чрез
Цариброд, където работил на
явката Стефан Христов-Гърчето, дошло съобщението от Бъл
гария до Георги Димитров в
Ниш, че са изпратени хора от

Иван Крекмаиов (ляво) и Мицаев пред къщата, където в Ниш е
живял Димитров
пик статия за работата на бъл
гарската емиграция в Димитров
град през 1923 година.
По време на пребиваването си

Музей-къщата „Георги Димит
ров“ в София, които употребявал
Георги Димитров.
Б. Николов

Помощ за арабските страни
от Босилеградско
И в Босилеградско започна ак
цията за събиране и изпращане
на помощ на арабските страни,
които станаха жертва на израел
ската агресия от 5 юни т.г.
Тези дни в общинската конфе
ренция на Социалистическия
съюз се проведе съвещание с
представителите на трудовите
колективи за включването в общоюгославската акция за дава
не на бърза и ефикасна помощ
на пострадалите от агресията.
Беше решено тази доброволна
и хуманна акция да се проведе
масово по всички местни органи
зации на ССРН и във всички
трудови общности на предприя
тията и учрежденията. В мест

ставяваха арестуваните българи, особено героят на
процеса — Георги Димитров.
Разпитът на българите често пъти предизвиква
ше невиждани до тогава скандали — пише „Поли
тика“. Особено Димитров е бил темпераментен и със
своите нападки често довеждал в неудобно положе
ние председателя Бингер.
Ето какво публикува „Политика“ за разпита
пред съда от 22 септември 1933 година:
„Председателя извиква Георги Димитров. Дими
тров излиза и застава пред съдбената маса. Това е
човек на петдесет години. Типичен българин: черен,
остри линии на лицето, големи прошарени коси,
Роден е в Радомир близо до София. Комунист е, по
право социалист е още от ранна младост. След вой
ната, косато е създадена Българската комунистическа партия, той става член на Централния комитет.
До падането на Стамболийски бил е комунистически
народен представител в Събранието. От тогава жиЕее в емиграция. Неговото държание в съда предиз
вика негодуване между съдиите. На въпросите отговаря високо и по този начин неговите отговори личат като реч пред агитационно събрание. Председа
теля има мъка да го задържи в границите на прили
чието. Когато по-късно имал неприятности и с под
съдимия Попов председателят Бингер се обърнал към
българите със следните думи:
— Опитайте се да умирите вашия балкански тем
перамент.
В един момент Димитров започнал да обижда
съда и немското правосъдие. Това вбесило председа
теля Бингер до такава степен, че започнал да се
заканва на
ДимитроЕ,_ че ще го отстоани от съденето,
ако така „
продължи. В знак на извинение обвинения
казва:
— Не е ни чудо, господа съдии, че съм разтре
вожен. Аз петнадесет месеца вече лежа в затвора
вьрзан и през деня и нощта, обвинен за една идиот
ска работа. Аз съм комунист, а делото на пожара В
Райхстага може да бъде само на антикомунисти
Димитров е три пъти осъждан от страна на бъл
гарските съдилища. Един път на двадесет години
тъмничен затвор, един път на петнадесет години и
един път на смърт. Трите съдебни дела са въз сръзда с работническо-селското въстание от септемвпи
1923 година. Председателя подканва подсъдимия да
даде обяснение защо е съден. Димитров темпеоамен
тно изнася пред съда един кървав период от бългао
ската история.
м
«ьлгар- Из девети юни 1923 година една група бъдгао
ски офицера сваля правителството на Стамболийски
Настанаха ужасни-планета на работниците и селяните. Двадесет хиляди комунисти и привъоженици
на Стамболийски бяха избити без съд и присълз 4
— Това комунистическо правителевто беше —

ните организации на ССРН по
селата ще се събират пари. Съ
що и в трудовите колективи.
В
някои
трудови общности
ще бъдат отделени известни су
ми и из фондовете за общо по
требление. Очаква се някои
предприятия да дадат помощ и
във вид на хранителни, текстил
ни и други стоки.
Отделно внимание ще се обър
не на събиране на кръвна плаз
ма от доброволни дарители на
кръв. За тази цел ще се влезе
в контакт със съответните здрав
ни институции. Очаква се голям
отзив на гражданите и за дава
не и на тази вид помощ.
Ст. Ст.

поставя въпрос председателя. Димитров се старае да
даде точно обяснение на лайпцигските съдии за сложените политически отношения в Бълагрия.
митпп СтаМЛ0ЛИЙСКИ е бил против нас — казва ДиНо кога™ - Н6 НГример четири пъти е арестувал,
селяните
У°ИТ °Т Фашистите, работниците и
селяните се обединиха за борба против реакцията.
- п*,', напРави преврата — пита председателя.
ЧерИ ~ отговаря Димитров, —.въоръжени
паотии А^“ИГраНТИ ° помощта иа буржоазните
Фактори нИ(. !° ТЗКа И С п°М01цта на чуждестранни
па и
зя ттпяп
СМе
значи борили против узурпато
ра
и за
правата
на°енарода.
нистич^Д^е^о^аМере^Ие е било Да заведете комуля на съда. Р ЖИМ В България? ~ пита председатеЛиммттп6 тогава, аз и моята партия, — отговаря
вини И това е СбмяЩе Не СМ6 били съшински болщегрешка Тпгяня 1ЛЯ нашата най-голяма историческа
избухна вт гт-ш,.На Днешния ден преди десет години,
гария. Аз ст -и
К3 Раб°тниците и селяните в Бългордея се че пп рално отговорен за това въстание "и
разгромено и ние останахме ?баЧ6 въстаниет° беше
в Югославия
6 останачме в живот като избягахме
ето бяа3 Като Ръководители на въстани_- Колко пгт^аН11 С °1Це ХИЛЯДИ въстаници.
— п™
останахте в Югославия?
ди»игро..
— Бях и там.
След това
председателят на съда съобщава, че
българското
от който се пм^тГ^1ТелСТво изп^тило един документ,
д '
Димитров бил участник в атен
тата в чрп„_.
щркзата Света неделя.
възмущение“ —РтоваДмвфя~ °7’говаря Димитров с
против комунистите та^вТ
дорументи
ят и в Германия.
’
кива- каквито се сега правА по-късно продължава:
_
СЪМ превратаджия°ни^ИОНер' Казва Димитров , но не
Дивидуална акния на терорист и осъждам всяка ин
отбранявам аз въобша и6” Н® Се Дава св°бодно да се
.«ОТО „„а“;
“,°бОД“ 3*щи™“' задокументи, с които
абсолютно бих доказал, че затова защото съм комупр°е^ъплДеаниее 33 Не «Кимам връзка с тастага. Рвстъпление каквото е подпалването на РайхВ следващия брой:
ждГеГ!етГнаТдГ^роИВСТИ Се

За 0СВ°6°'
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В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСТОИ ИЗМЕНЕНИЕ
В ОБЩИНСКИЯ СТАТУТ
Интензивността и ускореното
обществено развитие, както и въ
веждането на новите стопански
мерки доведе до отживяване на
някои разпоредби в статута на
общината, или пък налага тяхно
то изменение в сегашния им вид
и формулировка.
В момента общинската комисия за изменения на статута ра
боти в няколко групи. Тези гру
пи трябва да посочат къде ще се
внесат изменения и да дадат и
свои предложения са изменение
на разпоредбите за общинската
скупщина и нейните органи, мес
тните общности и събранията на
избирателите, обществено-иконо
мическите отношения и пр.
Изтъква се например, че об
щинските съвети не са напълно
отговорили на замислите, че са
разширили дейността си и вър
ху отрасли, които не са в тяхна
компетенция, а не решават въ
проси, които са били тяхна пър
ва грижа. Ето защо. се промъква
мнение, че техният брой трябва
да се намали, а решаването на
въпросите да се пренесе върху
съответни комисии, които в течение на досегашната дейност
са се оказали като по-делови.
Също така, посочва се, че мест
ните общности не са заели онова
място в живота на населението,
което им е било определено в
статута на общината. Причина
та е, че обединяването на НЯКОЛг
ко села в една общност се е оказало невъзможно за конкрет
на дейност или акция, защото
всеки тегли към себе си, а и не
винаги едни и същи проблеми
мъчат различни селища. Приба
вим ли нерешения въпрос за фи
нансирането им, ясно проличава
защо местните общности досега
не са спечелили авторитет на
дейни самоуправителни общест
вени тела.

Групите, които готвят измененията в статута изтъкват, че ма
кар твърде демокатично и пра
вилно да са решени някои въпро
си в статута, не се превърщат в
дело. Така например, разпоредбите за права,та на народността
все още са „Мъртво слово" защото въвеждането на двоезичност в администрацията, • да ре
чем, изисква големи материални
средства и кадри, които скупщи
ната не е в състояние да осигу
ри. А казва се, че нашият ста
тут в тази насока т.е. по въпроса
на
- за правата
— народността е
бил за пример на отделни съве
щания и преди приемането и
след приемането на статутите в
общините.
Колко обаче изменения ще
бъдат внесени зависи не само от
групите, но от общинската скуп
щина, която след обстойни разис
квания ще каже дали ще прие
ме предложените изменения или
няма да ги приеме.
Ст. Н.

Помощ на
„Братство“ за
жертвите на
агресията
Трудовата общност на издател
ство „Братство" в Ниш реши
всеки член на колектива да да
де 2 надници за помощ на жерт
вите на израелската агресия. Об
щата сума възлиза на 100.000
стари динара.
М. Бакич

ДРУГАРСКИ СЪДИЛИЩА
ПРИ СТОПАНСКИТЕ КАМАРИ
На много граждани не е изве
стно, че при всички стопански
камари съществуват другарски
съдилища, които решават по на
рушение на добрите делови оби
чай и деловия морал, извърше
ни от членовете на камарата —
стопански организации, коопера
ции или собственици на самос
тоятелни частни работилници.
Така съществуват другарски съ
дове при Съюзната, Републикан
ска, Областната, Автномната и
основната (окръжна) стопанска
камара. Членовете на основна
та, областна или автономна сто
панска камара са и членове на
Републиканската и Съюзната
камара.
Кой другарски съд ще бъде
'-ч компетентен да решава по отде
лен предмет, ще зависи -на пър
во място за какво нарушение се
касае. Значи, другарският съд
на една основна стопанска ка
мара, ще съди само на членове
те на своята камара, докато дру
гарския съд на автономната ще
съди на своите членове. Обаче,
ако се случи, член на една ос
новна стопанска камара в междусобните делови отношения с
член на друга основа стопанска
камара,- например да, не доста
ви стока, според договореното
качество и при това със закъс
нение, значи не изпълни дого
вореното задължение, тогава за
такова нарушение ще бъде ком
петентен другарския съд на Ре
публиканска стопанска камара,
доколкото членовете са от тери
торията на една република. А
ако са от различни републики
тогава ще бъде компетентен дру
гарския съд при Съюзната сто
панска камара в Белград.
Обаче при спорове, които въз
никват между граждани и член
на една камара, компетентно
стта на другарския съд се опре-

ТАТКО. ОТИВАМ ПРИ
ПАРТИЗАНИТЕ
Момчета от дванадесет, три- ■
надесет, четиринадесет години
непрекъсното
обикаляха. като
пчелички около отрядите и ба
тальоните и молеха, настояваха
да зачислят и тях.
Те правеха това от различни
побуди. Един искаше да отмъсти
за майка си или брат си. Друг да
спечели признателност и слава,
каквато имаха по-старите друга
ри, които вече бяха зачислени в
отряда. Трети пък искаха да но
сят пушка просто за това, защо
то това вършат и големите, а те
сигурно знаят защо го вършат.
Така и Славко Янич, четири
надесетгодишно момче, поиска
да отиде при партизаните .Но имаше много пречки. Най-голямата непреодолима пречка беше
бащата. Той беше строг, неумо
лим. Славко не се решаваше до
ри да го попита.
Когато арестуваха майка му,
Славко тръгна след тях. Тя за
литаше под ударите на палката,
падаше и отново се изправяше.
Доведоха я до моста. Никола
Дуймович, усташ от съседното
село, заповяда:
— Седни.
Той каза това някок си дело
во, като човек, който извършва
ше ежедневната си, вече малко
дотегнала му работа. На поляна
та осветена от луната, над пре
съхналия поток, сломена се от
пусна майката на земята. Под
ръката си почувствува едри кап
ки роса по тревата.
— Моите синове ще...
Но ме успя да довърши. Нетър
пеливият а настървен Николети
на я сграбчи за плитката. На бя
пата й, съсухрена шия светна
голям нож.
Скрит в близкия храст, Слав
ко набулюдаваше цялата сцена.
„Мама вече я няма" — само тази
мисъл се въртеше в главата на
момчето. То бягаше към гората.
Търсеше баща си. Търсеше пар
тизаните.
Лазар Янич се бе изтегнал
върху позасъхналата неотдавна
окосена детелина, под дебелата
сянка на стария орех. От кесия
та вадеше някакъв си тютюнев
прах и го увиваше в къс хартия.
Искаше му се да запуши. СвиВИЛТСТВО • 30 ЮНИ 19С7

ваше цигарата и поглеждаше
към шосето, което лъкатушеше
под селото. Откак беше на на
блюдателницата, никой не се бе
ше мярнал. Само едно теле напу
снато и тромово пресече шосе
то. На отвъдната страна започна
да къса габъровите храсталаци,
отегчавайки се от всекдневното
и продължително занимание на
тревопасните.^Наблюдавайки го,
и на Лазар му стана скучно. По
нивите не се виждаше жива ду
ша. Сякаш целият живот в се
лата бе замрг.л. Щом като почна
офанзивата, народът се отегли
от шосето. Избяга в планината.
Изоставените ниви с високо
високо израстнала царевица бя
ха буренясали и жадуваха за ра
ботни ратайски пъце. „На какво
ще излезе това?"
се питаше
Лазар.
Неизвестността за жътвата та
яи година беше за него по-стра
шна от неизвестността за изхо
да на офанзивата. Може би за
това, защото той не си правеше
труд да съзре края на офанзива
та... Това е работа на ко
мандирите ... Но какъв е краят
на царевицата, която е неокопана, това добре знаеше.
— Бай Лазаре. Ей, другарю Ла
заре, синът ти те търси. Коман
дирът ме изпрати да ти съобщя
и да те сменя от наблюдателни
цата.
— Кой син? Имам ги в къщи
и по света повече, отколкото Юг
Богдан, възпят в народната песен
— пошегува се Лазар.
Но когато Яовица Кончар, ку
риерът на четата, спомена Сла
вко, Лазар стана сериозен.
Защо той? Да не би да се е
случило нещо у дома? Не може
да бъде. — уепокойваше се сам,
предчуствувайки нешо неприят
но от предстоящата среща.
Между Лазар н Славко се во
ди кратък окъслечен разговор.
Обедната омара трептеше над
полето. На фронта цареше за
тишие.
— Ти си дошъл?. .
— Да, майка е...
— Какво майка?

— Убита. . . усташите. . . Николетина — чуваха се едва разби
раемите „ думи през сподавено
хълцане, което разтръсваше ця
лото тяло на момчето и на което
той, сега пред баща си, напълно
се предаде.
Ако изобщо някога е трепвало
празното и не много чувствите
лно сърце на волния и неспоко
ен Лазар, закупчик и панаирдж
ийски гюрултаджия, то това еби
ло поради слабия адъш-вериш
или сушавата година. Но откакто беше тръгнал с партизаните,
бе започнал малко по малко да
свиква със съвсем друг живот.
Макар че не забелязваше ника
кви промени в себе си, пито пък
изобщо се замисляше върху това. той се чувствуваше все по
добие п отряда. Все по-мили му
ставаха тези хора, храбри хора,
които го насърчаваха и■ които
най-важно знаеха какво искат.
Ето той. Лазар Янич, наречен Ла
зекания, сега може и без пана
ирджийския шум на пазарния
ден, и без ракия...
— Убиха я, казваш Никола?
Ей, как човек може ла стане жи
вотмо. А колко ли пъти съшият
този Никола, този проклет мой
комшия, е ял хляба ми в моята
къща.
И по-малкият син ЙоВан, Но
во, както всички у дома го нари
чаха, винаги, когато го срещаше,
Лазар се иаприказваше до маси
та за всичко. Пред него никога
не се стесняваше. Само че сега
все по-малко го.виждаше, защо
то Йово беше в друг батальон.
Сега вече бе командир ма взвод,
та и този син на Лазар си има
ше „свои командирски грижи“.
•— Татко, оставам при партиза
ните — проговори Славко, бър
шейки с ръкава на бялата си па
мучна риза овлажнелите си от
сълзи бузи.
Лазар се сепна, сякаш някой
заби нож в гърдите му. Но бър
зо скри изненадата си и му от
върна, като правеше усилия ду
мите му да текат по-убедително
и по-спокойно.
Радс Башич

деля по друг начин. Другарският
съд при основната стопанска ка
мара в Ниш, в такъв случай на
пример ще решава, т.е. ще съ
ди членовете на своята камара,
ако те, чрез своите магазини,
представителства, сервиси, рабо
тилници или цехове, продавайки
стоки или обслужвайки граж
даните от цялата територия на
СФРЮ, нарушат добрите дело
ви обичаи и деловия морал. По
добен е случаят, ако например
един магазин в Ниш на едно
промишлено предприятие от Бел
град, наруши деловите обичаи,
тогава ще бъде компетентен дру
гарският съд при Стопанската
камара в Белград.
Като нарушение на добрите
Делови обичаи и на деловия
морал могат, според обстоятел
ствата, да се считат особено по
стъпките на членовете на кама
рите, които са в противовес с
деловите обичаи и нанасят вре
да на цялата общност, на други
стопански организации или от
делни лица и с които се извраша
ва духа на разпоредбите или се
нарушава престижа на страната
в чужбина.
От това произлиза, че член на
една камара ще наруши добри
те делови обичаи и деловия мо
рал и в случай на неизпълнение
на договорните задължения към
поръчителя, независимо от това
дали това е друг член на кама
рата или гражданин. След това
при извършването на лошока
чествени услуги, продажба на
лоша и некачествена стока по
регулярна цена, обида и тормоз
на кувувача при възраженията
срещу лошата услуга или качес
тво на стоката, продажба на хра
нителни артикули, чиито срок е
минал, продажба на развалени
стоки, като свежи и добри за употреба и подобно. За наруше
ние на добрите делови обичаи и
добрия морал се счита и това,
ако членът на камарата не се
придържа към задължителните,
заключения на същата.
За нарушения на добрите обичаи и добрия делови морал
другарските съдове произнасят
едно от мероприятията на обще
ствена дисциплина и то: пред
упреждение бкз публикуване в
печата, предупреждение с пуб
ликуване в печата, губене на
право на избиране в органите на
камарата за определено време,
временна забрана за ползване
услугите на камарата и време
нна забрана за участие на изло
жби и панаири за определено
време.

Освен тези мерки към собст
вениците на занаятчийски рабо
тилници — самостоятелни занаяточии или самостоятелни гос
тилничари, другарските съдове
могат да предложат на компетен
тния орган по занаятчийството,
т.е. по гостилничарството при
общинската скупщина да вземат решение за прекъсване на
работата на самостоятелната ча
стна работилница, чийто собст
веник тежко е нарушил добрите
делови обичаи и деловия мо
рал.
Както се вижда, другарските
съдове осуетяват отрицателните
и вредни явления в отношения
та между членовете на камара
та и осигуряват добри и здрави
делови обичаи и социалистически морал, които са гаранция
за по-бързото изграждане на на
шата общност.
'
Борисав Маркович

Малко
кръводарители
В общинския профсъюзен
съвет ни казаха: „Акцията по
кръводарението върви слабо“.
Организаторът на този по
чин е Червеният кръст, но от
зивът е слаб. От двадесетте
явили се само 18 души дали
кръв. По-рано при такива
случаи се явявали и повече от
200 кръводарители и Димитроградско било между първи
те комуни в Нишка околия.
Какво се е променило сега?
Председателят на общинс
кия профсъюзен съвет счита,
че работата е до слабата под
готовка на акцията. На проф
групите по предприятията ма
лко съдействие са оказали
другите организации, за да се
постигне по-голям успех.
Все пак изглежда че причи
ните са в нещо друго. Работ
ниците са съобщили на пред
седателя на профсъюза и сле
дното: Ние даваме кръв, а
когато на някой трябва да се
направи кръвопреливане, бол
ничният персонал търси от
роднините на болния те да да
дат кръв за него“.
Значи търси се отговор на
въпроса: „Къде тогава е кръв
та на кръводарителите“.
М. Б.

Събира се помощ за
жертвите иа израелската
агресия
През миналата седмица в Ди
митровград бе формиран коорди
национеи отбор за събиране на
помощ за арабските страни —
жертви на израелската агресия.
Сега са в пълен разгар събра
нията на трудовите колективи и
конференции на Социалпстичес
кия съюз в града и по селата, на
които трудещите се изразяват
пълна солидарност с борбата на
арабските народи за свобода и
независимост.
Изразавайки интернационална
солидарност с жертвите на агре
сията, колективът на Индустрия
гумени произведения взе реше
ние от фонда за личните доходи
да отдели два милиона стари ди
нара за помощ, а освен това в
предприятието ще бъде органи
зирано събиране на доброволна
помощ от всеки член на колек
тива. В „Циле” бе решено за по
мощ да се даде еднодневният до
ход на всички заети. Членовете
на колектив „Градкя" на края на
месеца ще внесат по една падни
ца. Подобни решения са взели и
членовете на трудовите колекти
ви в органите на управата при
Общинската скупщина.
През това време във всичките
шест района са проведени съ
брания
ма
Социалистическия
съюз и други обществено-поли
тически организации, на които е
изразена съгласност жителите
по селата да дадат или парична
помош, или селско-стопански
произведения, които ще изкупи
земеделската кооперация „Сто-

чар", а парите ще внесе във фон
да за помощ.
Акцията и записването на
кръводарители продължава.

*

★

На заседание на Изпълнител
ния отбор на ССРН в Бабушница е образувано координационо
тяло за оказване помощ на жерт
вите на израелската агресия.
Помощта на гражданите от та
зи комуна ще се състои главно
в събрание на парични средст
ва от граждани, стопански и
други организации и кръводарение.
Реши се да проведат конфе
ренции на Социалистическия
съюз, на които членството да се
запознае с необходимостта
оказване помощ на ОАР и
другите арабски страни.
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СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДИ ВСИЧКО
ция и организациите в предпри
Щом промишлеността загуби
ятията. Така във фабриките е упривилегированото положение и
твърден лозунгът, че без наука и
стана сравнително равноправна
специалисти не може да има ус
с останалите отрасли в нашата
пешно .изпълнение на задачите
икономика, подпадайки под неу
на реформата. Ако това не се ра
молимото действие на закона за
збере, а временните успехи и посвободния пазар, димитроградлууспехи залъгват, може да се
ската промишленост се изправи
произнесе собствена присъда, ко
пред немалко трудности.
ято няма да е лека.
Събитията във „Фабрад", „Бра
тство", „Седми юли“ (макар че
Пътищата на реформата са
е търговско предприятие) и часмного сложни и трудни. С тези
тично в „Циле” само потвържда
трудности ще може да се пребори само онова предприятие, кое
ват правилото, че реформата не
то умее всестранно да следи всидопуска импровизации в сфера
та на стопанисването. Замисли
чко, което става в сферата на те
организацията на
те, концепциите, идейните про
хнологията,
екти — първите детски стъпки в
труда, на пазара у нас и в чужтова отношение — в повечето ди
бина. Това пък може да направи
митровградски фабрики още не
само предприятие, което си е осигурило необходимите кадри.
са материализирани като акцибнна програма на колективното
За сътрудничество и обединявасъзнаване на необходимостта от
не, които са нужни, за съвреме
по-смело приемане мероприяти
нно организиран труд, с който сс
ята на реформата, което ще рече,
осигурява пълно използване на
че това съзнание върви по-бавно
мощностите, за снижение себе
по линията на възхода отколкостойността на труда и пъзнаграж
то се налага от обективните ико
дението според труда, рекоистру
номически закони. Суровите за
прането и модернизирането на
кони на съвременната икономи
производството, обстойна специа
ка разрешават това противоре
лизация и разделение на труда,
чие по две посоки — или колек
проучаване на пазара и съобраз
тивите, органите на самоуправле
яване с предлагането и търсене
нието и прогресивните сили тря
то ще е годна само оная трудова
бва да съзнават производството
организация, която има солидни
и производствените отношения и
специалисти във всички области
като обществено-икономически
на работа. Последиците от импро
категории, или рано или късно
визирането се показаха много до
ще паднат от конвейера на сто
бре в случая на „Фабрад".
панското циркулиране. На това
В каучуковата промишленост
кръстовище за димитровградска
„Димитровград" тази година ще
та промишленост в трудовите ко
лективи не може да има дилеми.
По-категорично и по-ясно от
всякога стопанската и обществе
В .„Градня“
ната реформа са поставили база
та и надстройката в условия на
необходимо единодействие за раз
гръщане на производителните си
ли и демократизиране на обще
ствените отношения в сферата и
на производството, управляване
то и разпределението. В сфера
та на колективното съзнание се
поставят два въпроса, които изи
екват спешно разрешаване — да
Пред трудовия колетив на
се постави организацията на пре
предприятието „Градня" стоят
дприятието и технологията на на
две предложения, противополо
учни основи и да се отворят вра
жни едно на друго. Едното е на
тите за специалистите, предим
но за инженерите и техниците.
управителния, а другото на ра
Без разрешаването на тези въ
ботническия съвет, а двете се от
проси няма сигурно бъдеше за
насят за разпределението и въз
нито едно предприятие или ко
награждението според труда.
лектив.
Управителният съвет е предло
За отбелязване е, че нуждата
жил работните заплати да се уве
от съвременно оборудване на
промишлеността много по-добре
личат на всички работници до
съзнават политическите работни
равнището на миналогодишните
ци в Димитровград, отколкото
лични
доходи, като работничес
самите трудови организации. От
петте димитровградска фабрики
кият съвет и комисиите му на
четири са поникнали от малки
правят парична оценка на работ
занаятчийски работилници, запа
ните места и съобразят правил
звайки в резултат на това част
ника с новите условия.
от еснафските навици в отноше
Предложението на работничес
нието към труда, организацията
на производството и съзнанието
кия съвет е друго — да се раз
на хората. А всичко това е про
делят тези 20 на сто над стартнитивно на индустриалната дисци
те основи така, че всеки зает да
плина. Носителите на реконстру
получи към 9.000 динара.
кциите, подобряването на оборудеността и др. бяха същите май
стори, които бяха носители и на
производството в занаятчийските
ГюрЗ. ЗлаТКОВИЧ
работилници. Специалисти лип
сваха и по причина, че редом с
инвестициите в изграждането и
реконструкциите не е имало ин
вестиране з "кадри, които биха
били способни при съвременно
Народоосвободителното дви
оборудени обекти да поемат ра
жение в Лужница, според интен
ботите на младите фабрики. Зазивността си, можем да разде
щитните мерки за промишлено
лим на четири периода:
стта и потискане действието на
свободния пазар правеше лоша
I период: ноември 1941 —- март
услуга на трудовите колективи,
1942 година. ' През т.ози период
които считаха, че са достатъчни
на себе си и че могат да живеят
Бабишкия партизански отред е
и да произвеждат без специали
действувал над Заплане, а Свър
сти. Реформата обаче опроверга
лишко-нишавския партизански
тези схвашания. Все пак част от
отряд по посока от Бела Палан
производствениците и управлява
ка през Бела вода е допирал до
щите още се противи да се дове
Любераджа. По този начин раз
дат специалисти, защото считат
ширило се влиянието на НОБ в
че високите им лични доходи ще
Лужница. Сува планина, Запла
„глътнат" техните доходи. Дори
не, Бабичка гора и Лужница пре
и когато проявят известно разби
дставлявали свободна територия.
ране за необходимостта, считат
Запланският четнишки отряд
че един инженер и неколцина те
бил разоръжен и разбит, финан
хници стигат ня предприятието.
совите служби и общинското уТрябва да се отбележи, че при
правление ликвидирани.
изготвянето и приемането на ра
зличните правилници — за ща
II период: март 1942 — февру
та, възнаграждението, организа
цията на труда и др. — тези схва
ари 1943 година. През това вре
щания имат значително влияние • ме Бабишки и Свълишко-ниша
върху решенията на някон орга
веки партизански отряд пред си
ни на самоуправлението. Поради
лната неприятелска офанзива
това н-кои ппочлчопетвечици
били преполовени и принудени
влизат в конфликт с най-основда напуснат западната част на
ните закони на производството.
Лужница, Сува планина, Запла
Идейно - политическата осно
не и Бабишка гора. Партизаните
ва, като сфера на колективното
на Свърлишко - нишавския от
съзнание на научност в произ
ряд се оттеглили към Свърлишводството и организацията на
ките планини, а ' преживелите
труда, осигурява Съюзът на ко
борци от Бабишкия отряд през
мунистите, общинската организа

сс отдели от брутопродукцкита
едно ма сто (към 30 милиона ди
нара) за научно-изследователски
дейност. Разпоредбите на правил
пика зи разпределението на лич
ните доходи ни специалистите са
изменени, като се утвърждава
възможността личният дохЬд на
специалиста да се определя д'оговорио. Това е единственият
път предприятието - милиардер
да си обезпечи нужните кадри,
без които при условията на ост
ра конкуренция Не може да ус
тои на пазара. От специалистите
се очаква да обезпечат евтина
продукция на качествени стоки,
пълно използване на производ
ствените мощности, намаляване
на производствените разходи, со
лидно обработване на пазара, до
бра организация на предприятие
то и по-значително натрупване
за фондовете и личните доходи,
с което-ще се обезпечи и по-на
татъшно модернизиране на про
изводство, внедряване на съвре
менна технология и проучаване
на пътищата за сътрудничество
и интеграция. Това пък значи, че
специалистите няма да „глътнат
заработката на производствени
ците, но ще им спечалят по-големи лични доходи.
Специалистите, преди всичко,
те, създават сигурно материална
база за най-широко самоуправле
ние, а на предприятието и трудовите единици — богатство което могат да управляват.
Милош Бакич

ОТХВЪРЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ \
СЪВЕТ
В разискванията бяха изне
сени различни мнения, но някои
се изказаха за „уравниловка“,
без оглед че така ще бъдат за
сегнати квалифицираните и ви
сококвалифицираните работни
ци, които и така не са много в
предприятието. В случай на уравниловка тези хора ще получ
ат по-малко от миналата година,
а ще се стимулират най-ниските
категории работници.
Все пак при гласуването се оказа, че предложението на уп
равителния съвет е прието с ми
нимално мнозинство от само един глас. Предложението е даде
но на работническия съвет на
преразглеждане, след което ще
се вземе решение.
Милош Бакич

В кое военно учили
ще да постъпя?
I

Сега мнозина младежи свър
шват средно училище. Естестве
но е да мислйт за бъдещата си
професия. Тъкмо за това иска
ме ца помогнем, на ония, които
желаят да постъпят във военни
те училища.
Младите хора често не знаят
много за официрската професия.
„Офицерът командува войска —
взвод, рота, баталъон... Той да
ва команда и всичко върви по
определен план ..." Когато та
зи професия се гледа отстрани,
това може би така изглежда. Обаче нещата са съвсем по-други,
дори по-други от това, което вой
никът при отбиване на военната
повиност види или разбира.
Същността на офицерската •
професия се състои в непрекъс
натата връзка на командира с
хората. Успех може да се постиг
не, ако командирът
проявява
любов и доверие към човека, самоуправителя и боеца, без оглед
на неговото образование, нацио
налност, месторождение. Той ра
збира, че всеки човек в неговия
строй е основен фактор на на
родната отбрана, върху която
почива нашата политика за за
шита на родината. Офицерът
помага на младия човек да раз
бере съдържанието на нашата
политика на отбрана, да полу
чи знания как да се бори, ако
дотрябва, да се увери че може
да се бори и да победи, да вяр
ва в себе си и в своите другари,,
да изгради необходимата упо
ритост и воля, за да допринесе
за оживотворяването на консти
туционната разпоредба, с която
не се признава капитулацията и
окупирането на страната, без
оглед откъде се атакува незави
симостта и свободата на нашите
народи. Офицерското звание е
едновременно и трудно, и дос
тойно. В ръцете на командира,
специално във войната, са жи
вотите на много млади хора, за
това не е все едно какви ще са
решенията му и дали неговата
част ще се върне от боя с малко
или много жертви. Това ще за
виси от правилното разбиране
на офицерската професия, от
опитността и способността на ко
мандира, от неговата съобразителност, принципност и умение
да намери най-добро решение в
дадени обстоятелства. Ето зато
ва офицерската професия висо
ко се цени в нашето общество.
Затова е най-добре младежи
те сами да се определят за тази
професия.
Искаме в тази статия да раз
кажем за основните характерис
тики на някои войскови части и
служби, за да улесним младе
жите сами да преценят своите
наклонности и възможности. Се
га може да се конкурира за три
основни вида военни училища.
Ако искате да станете офицер
в някой род войски, да команду

Партизанското движение в Лужница
демаркационната линия заели
нова територия по протежение
на старата югославско-българс
ка граница с център в широкия
район на Църна трага. Този пе
риод се характеризира повече
по интензивната политическа
дейност сред народа, а по-малко
по военни акции.
III период: февруари 1943 —
февруари 1944 година. С идване
то на делегата на Върховния
щаб на НОБ и ПОЮ другаря
Светозар Вукманович — Темпо,
извършена е реорганизация и оказана кадрова помощ на 11 Южноморавски отряд. Този пери
од се характ&ризира с многобро
йни партизански нападения на
неприятелските екипажи и коло
ни. Формирана е свободна тери
тория от реката Пчиня да. юг до
река Нишава на север. Възстано
вена е з'п^ва и бойна връзка с
Македонското освободително дви
жение и с българските паотизвни. Създадени са многобройни
НОО, политически, партизански
и скоевски активи, организации
на АФЖ, партизански стражи,
командни места и райони. Пар
тизанските отряди в Сърбия на
юг нарастваха толкова, че бе
необходимо за се измени органи
зационната структура.
IV период: Заема поечето до
окончателното освобождение на

страната, респективно през май
1945 година. През този период се
създадоха
регулярни
части
НОВЮ формиран бе околийски
НОО за Лужница, окръже НОО
и окръжен комитет КПЮ за Пи
рот. Военно и политически е ликвидирано четнишкото движение на Дражо Михайлович, целокупкото население на Лужни
ца се присъединило към НОП
освободена е страната и възста
новена новата народна власт.
/ ПЕРИОД НОЕМВРИ 1941 —
ФЕВРУАРИ 1942 ГОДИНА
Вълната
на
недоволството
през течение на окупацията се
разширявала.
Присъствието на окупаторската и предателска ненародна вой
ска и полиция, митничари и фи
канси само разширявали те
рора над народа. Своеволието
па органите на окупаторската
войска, ограничените възможно
сти за печалби, безработица и
страдания, всичко това имало те
жко отражение върху морала на
населението в Лужница. Съдей
ствието на окупатора с четници
те само внесло смут, а при част
от хората настъпило смущение
по въпроса как да се даде отпор
на неприятеля.
Извеело число печалбари заРади необходимата печалба
оти-

вате войскова част .и да възпи
тавате младите хора, можете д .
си изберете едно от следните ш,
енни училища: Военната акаде
мия на сухопътните войски, Во
енната академия на противовъз
душната отбрана, Военновъзду
шната академия и военноморс
ката академия. Ако искате да се
занимавате с техника предлага
ме ви Военнотехническа академия на сухопътните сили, Во
енновъздушната техническа и
Морскотехническата академия
Ако пък искате да се занимава
те с икономика и финанси, може
те да следвате в Интендантската
военна академия.
В обявените на ДСНО конкур
си са посочени общите и специ
ални условия, които младежи
те трябва да изпълняват, за да
бъдат приети в някои от посоче
ните академии. Допълнителни
сведения и нужните формуляри
могат да се получат в отдела за
народната отбрана в общинска
та скупщина или във военното
окръжие. Но, при явяването на
конкурса кандидатите трябва да
имат предвид, че нуждите на
армията са най-големи във Вое
нната академия на сухопътните
сили, в която се подготвят актив
ни командири на пехотните, ар
тилерийските, инженерните и
бронииани войски, за частите
на АБХО също за свързочната
и службата на съобщенията.
Когато се постави въпрос, ка
кво представлява офицер от
пехотата и какво работи, младе
жите обикновено мислят, че това е офицер, който командува
пехотни части, поради което ня
кои младежи отбягват да се яв
ят на конкурс в това училище.
Обаче не е така. Съвременните
пехотни войски са съставени от
няколко рода пехота (военномор
ски десантни, въздушнодесант
ни, планински), артилерия, ин
женерни и бронирани
части,
свързочни и др. Такава органи
зация произлиза от общите тех
нически начала за употребата
на войските в сражения, които
се водят с общите усилия на
всички войскови родове Войс
ката все по-малко се движи пе
ша, а все повече с бронирани
возила и други транспортни
средства. Именно затова офице
рът от пехотата има ролята на
общ военнокомандуваш в мира
и във войната. За да може да
командува успешно, той трябва
да има висока обща, военна и
техническа култура. Затова офи
церът от пехотата може значи
телно по-бързо да получи по-ви
сок чин и да стигне до чина на
най-висок военен командир в
армията. Това често не знаят
мнозина младежи, когато се оп
ределят да постъпят във военни
те училища.
Подполковник
Романо Йосипович
шли още по-рано в печалбарски
те райони на Шумадия и Поморавие. Там били очевидци на на
родното въстание под ръковод
ството на КПЮ, били очевидци
на разни партизански диверсии
на разрушаване на мостове и ре
лси при Рипан, Вели поток и Па
рачин и стълкновенията между
немците и въстаниците в Раля,
Джуринци и Рипан. Репресалиите на немците над тамошното
население заплашили тези печалбари, затова бързо се върна
ли по домовете си. Заедно с тези печалбари в „Лужница при
стигнала вестта — „Шумадия се
вдига на въстание“.
През време на един пазарен
ден в Любераджа през август
1941 година, власотински търгов
ци говорили за случая паленето
на вагони на лесковашката же
лезопътна гара. Говорили: „На
планината Кукавица има пар
тизани, диверсиите са тяхно дело". Обаче лужничани още няма
ли истинска представа какво са
това партизани.
Към края на септември започ
нали да се ширят гласове, че
има партизани на Бабичка гора,
а на осми октомври някой си
търговец на рогат добитък до.
шел на пазара в Любераджа и
разказал, че преди няколко дни
партизаните извършили нападе
ние на Власотинци. Това положе
ние на много родолюбци дало
храброст и повод да размислят
за партизаните и тяхната справе
длива борба.
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НАШИ СЕЛА
СРЕЩИ С ХОРАТА

МИЛЕВЦИ
На 4 километра северно от Бо
силеград, точно над село Добри
дол, са разположени махалите
на село Милевци.
Милевци се простира на повърхнина от 1638 ха. Тук живе
ят 73 семейства с 450 жители.
Конфигурацията на местността е
доста различна:
планинският
връх на Милевска планина до
минира с 1732 м надморска висо
чина, която пази почти цялото
село от студените северни вет
рове, южните склонове на тази
планина се спускат към корито
то на Божичка река. Този дял
на Милевци изобилствува с фос
фатни рудни залежи.
СТАРИНИ: На територията на
това село като видими следи на
миналото са: най-запазеното Упорище „Кале- при махала Пре
копланци — със стена дълга 22
метра и 2,5 метра висока.
От
външната страна в горната част

Стара носия в Милевци
на стената има доста отвори (пу
шкарници), а в средата на сте
кат?. се намира висока наблюда
■>елница, която има малки про
зорчета, за да се разглежда околността от всички страни; сте
ната е направена от камък и хо
росан, но сега бързо се разпада,
защото е обраснала с букови дър
вета. Преданието, което ми раз
каза дядо Мила Китанов от Романовска махала говори: „В то
ва кале се намирало главното управление и всички данъци са
донасяни тук. Един ден го напад
нали неприятели, но не могли
да го превземат. Според преда
нието калето било превзето
с
помощта на черешово топче.
На Божичка река между Дол
на Лисина и Милевци съществу
ва друга крепост, където има
следи от тухли, метални оръдия
и миньорски изкопи от това
време. Недалеч .от така нарече
ното място „Манастир" има сле
ди от стари селища и някогашен
манастир св. Петър и Павле, а
на това място е построена и се
гашната черква на село Милев
ци, но може да се каже, че е на
пълно е изоставена. Когато е
строена новата черква, при изко
ването на темелите й е намере
на добре запазена мраморна пло
ча с четлив надпис.
Имало път от Манастир-Милевци-Груинци до Метоя. Друг
път, от по-ново време, наречен
«турски път- през Милевци е
минаеал от Горна Лисина-Яло-

Електрифицирано и
най-малкото село в
Бабушнишко
Село Мезграя, в Бабушнишка
■община, е едно от най-малките
селища в комуната. Състои се
от
Домове е 200 жители. Тъй
като околните села са получи
ли електрически ток, избирате
лите от село Мезграя със собст
вени средства са построили двукилометров електропровод и улична електрическа мрежа. От
делни домакинства са дали над
200.000 стари динара. Така и това
село си: осигури електрически
ток.

ОДИСЕЯТА НА
МАЙСТОР КОЛЕ

Борба на бикове в Милевска планина
варник-Манастир-Преслап -Бо
силеград, или Долна Лисина-село Груинци-Кортен. Една мест
ност в махала Село се нарича
Влашки гробища, като се предпо
лага че това е някогашно гро
бище.
Някога, преди нахлуването на
турците по тези краища, от Ми
левци по Милевска планина е
имало непрегледна борова гора.
Тази гора се запалила и горела
от Брезие па чак до Побиен Ка
мик и там хората препречили
пътя на огъня, като прокопали
канавка, така че пожарът се ло
кализирал. Днес там все още се
виждат борови останки и въгли
ща. На цялата планина, където
ерозията е слаба, в горния пласт
на пръстта се намират ситни ча
стички от въглища. По Милев
ска планина и днес има доста
остатъци от въглищарници, къ
дето са правени дървени въгли
ща от буки за нуждите на божичките мини, особено в Рода
и Краище.

„Един милевчанин, който нямал
деца, намерил едно изгубено ци
ганче, усиновил го, отгледал го
-и го задомил".
Село Милевци 90 години пре
ди освобождението от турците
„станало турско-господарско се
ло“. Някой си турчин Коинко
докарал говеда и коне на селско
то пасище. Такава постъпка на
правил и някой си Белебият от
град Кюстендил, и някой спахия
от Враня. Слугата на спахията
„грозно мъчил селяните“. Гово
ри се, че Челебия наговорил се
ляните всяка година да му да
ват по 5 крини жито от всяка
„бащиния“ за гноище от добитъка
му, а също така, за да ги пази
от насилията на другите турци,
защото да стреснат
селяните,
набивали на кол най-непокорните. Така Челебия къща по
къща за „бакия“ притиснал се
лото. Станал господар
заради
неизплатен „кесим“, отначало
само бедните домакинства, а
после 25 бащинии. Останали незавладяни само пет бащинии.
Формиране на днешното
През турско време милевчани
село Милевци
често бягали и се криели в гора
та Рода, където днес се позна
Това село известно време е
ват развалини от някогашни ко
било празно, без хора. Днешно
либи. Те положили извънреден
то село са основали трима братя,
труд за да превърнат пространст
избягали от Сърбия. Легендата ка
вото в обработваема площ, а за
зва, че те се крили тук за
това свидетелствуват разоряващото убили двама спахии, които
нето на Странъе и Присойе. Там
били най-плодородните ниви,
посегнали да изнасилстват же
ните им. Отначало милевчани
макар
че сега това
място
били заедно и живеели в маха
е опасно пороище,
защото
ла Село над Боботало, където
водата е измила всичко, че
днес се намира училището и сел " дори говедо не може да хо
ди, а не ли да оре. Милевчани
ските градини. Това място е из
са били длъжници, както много
брано затова, защото снегът тук
села в Краище „за господарско
бързо се стопява, защитено е от
и чифликчийско землище“. 1885
ветрове и водата е съвсем бли
година селото било длъжно на
зо, а и мястото е удобно за отгле
10.300 лева от която цена од
ждане на кози, понеже наоколо
10. ХП 1910 година изплатило
имало много лещаци и шипкови
3.904 лева, а лихвата и главна
храсти, докато околността отго
та сума нараснали на 24.364 ле
варяла за създаване на нови об
ва, така че не са се отдължили
работваеми площи, ниви и па
на Земеделската банка. Хората
сища. Тук идвали и други хора
в това село някога са отивали
от разни краища, „пришелци“
на печалба в Букурещ, Дупниш
от Моравско, от Драголовци, Гор
ко, Ямболско, Самоковско и Зани Кортен, Власина и други ме
горие, а някои дори и в Амери
ста. „Преселили се уж за по-до
ка. Миграцията от
Милевци
бър живот“. В Село вече имало
трае и ден днешен.
9 семейства, а в Прекопланци —
Днес село Милевци много е
две такива. И преди около 100
изменило начина на живот в
години „селото се разселило по
сравнение с миналото.
Почти
махалите“ ... за по-добро отгле
всички селски къщи са от твърд
ждане на добитъка и за да бъде
материал. Сега милевчани очак
ло-близо до нивите си. Най-на
ват да електрифицират селото и
пред дядо Филип преселил до
да построят ново училище, но
макинството си от Село при
очакват и помощ от общината.
Преслап и основал Арнаутска
Стоян Ефтимов
махала, а дядо Марко основал
Дълга нива. Говори се за една
голяма хуманост в това
село:

Нови Сад. След една година
властите ми съобщиха, че съм
свободен да работя където искам, само не в Източна Сърбия.
Тогава като „свободен" заминах
да търся работа в Сараево. Тука
по това време се вършеше няка
ква рация и мене ме затвориха.
След няколко дена жандарм ме
конвоираше за Босилеград. То
ва трая цели дванадест дни . . .

Но майстор л.оле нямал щас
тие да остане в своя край. Въпре
ки настояванията на тогавашния
райчиловски учител, сърбин по
народност, властите отново го
закарали във Валево. — И то
гава първ път в живота си гор
ко плаках — продължава майс
торът своята биография.
След
повторно пребиваване във Вале
во, той заминава за Белград,
където работи във фабриката за
самолети „Икарус“ в Земун, а
сетне във фабриката за самоле
ти в Рогожарци до Белград.
До 1948 година майстор Коле
държал частна работилница в
Босилеград, а след това се вклю
чил в новоформираната тенекиджийска кооперация „Слога“.
После работил като майстор в
тухларната в Радичевци и в коо
перативната мелница в своето
село.
От 1957 година досега рабо
тих в „Бесна кобила“. Повика
ме директорът на предприятие
то, мой някогашен ученик, и аз
не отказах. Предприятието тък
мо беше формирано. Нямаше ко
ли, нямаше ремонтна работил
ница. Колективът се напрегна
здравата. От година на година
числото на колите и работници
те растеше и предприятието се
развиваше. Създаваха се все
- : подобри условия за работа... Но
започнах да поболявам и години
те ми натежаха. Особено ми се
влоши видът и потърсих пенсия.
— Доволен съм от нашето
предприятие. Много млади май
стори машинбравари в Белград,
Скопие и други градове, научили знаят в „Бесна кобила“, са
и мон ученици. С тях мога да
се гордея.
— Занаята ме е заситил, но
няма да го напусна — заяви май
сторът, ще работят за себе понеже
тепърва трябва да строя къщич
ка. Сега ми е най-важно да до
кажа стажа от България, защо
то с пенсия от 25 хиляди нищо
не се прави.
Стояп СТАНКОВ

НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ

Електрифицират се още
120 домове в Клисурско
До края на годината има изгле
ди в Клисурско да бъдат елек
трифицирани още 120 домове в
селата Грознатовци и Драимци
и в някои махали па Клисура.
Електропроводът до Грознатов
ци и Драинци е вече построен, а
в Грознатовци е поставена и мре
жата.
По-трудно върви електрифи
кацията на клисурските махали,
които са малки и отдалечени една от друга.
Тази електрификация на села
та и махалите в Клисурски ра
йон ще оправдае големите сред
ства и усилия, които бяха вло
жени да се изгради електропро
водът от Власина до Стрезимировци, тъй като досега само се
демдесетина къщи в центъра на
Клисура и в Стрезимировци'има
ха ток.
Селяните строят на принципа
на самооблагането и добровол
ния труд. Значителна помощ са
/ оказали на населението войни- '
ците от Югославската народна
армия при изграждането на електропровода. Затова хората и
сега
се надяват, че войниците
ще им окажат помощ при елек
трифицирането и на споменати
те села.

Тоя пазарен петък майстор Ко
ле от Райчиловци не беше в
Босилеград. Останал в Райчи
ловци да пасе кравите. Потърси
хме го у дома, нямаше никой.
Съседите ни казаха, че отка
рал кравите на паша край река
та. Но нямаше го и там. Други
говедари ни казаха че той е с
кравите над селото. Срешнахме
се на другия ден в Босилеград
и поразговаряхме по случай пен
сионирането му.
— Моят трудов век като же
лезарски работник и майстор
е повече от 40 години. Толкова
съм работил в разни предприя
тия в България и Югославия —
започна своята история старият
майстор, — но се пенсионирам
само с 24 години признат тру
дов стаж.
Така започна разговор ни с
майстор Никола Иванов Коста
динов, доскорашен машинбравар в Транспортното предприя
тие „Бесна кобила". На скромно
тържество по случай пенсиони
рането му трудовият колектв на
предприятието, в което е пре
карал повече от десет години, го
е възнаградил с костюм дрехи,
риза и часовник. Това е скром
но признание за дългогодишна
та изпълнителна и пожертвувателна работа , на майстор Коле.
— Занаята изпекох в София
— продължи мойстор, където отидох през 1922 година като ше
стнадесетгодишен юноша. Жи
веех при извънредно тежки ус
ловия. Работех при частен май
стор по 14 часа дневно и едвам
изкарвах за хляб. В една барачка с размер 2 на 3 метра квартирувахме седем души. Кревати
те ни бяха двуетажни. След като взех майсторски изпит 1926
година, аз се завърнах в Юго
славия. Тук не можах да намеря
работа и от 1929 до 1933 година
пак работех в София в една же
лезарска кооперация, при не
що по-доори условия, отколкото
когато учех занаята ...
Тоя трудов стаж майстор Ко
ле още не е успял да уреди, по
неже в София нямало никакви
документи, а.няма и свидатели
от Босилеградско, които биха
потврърдили това.
Майстор Коле е прехвърлил
шейсетата година, но изглежда
много по-стар. Но това не е чуд
но като слушате за неговия жи
вот в бивша Югославия.
— След като се завърнах от
България 1933 г. властите в Бо
силеград ме взеха за опасен за
държавата човек и веднага ме
интернираха във Валево. По
пътя ме караше един жандарм,
който ме връзваше във влака за
пейката, за да не избягам.
Във Валево ме разпоредиха да работя при един май
стор железар унгарец по произ
ход, който беше интерниран от
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Икономистът Станиша
Веднага да ви го представим
— Станиша Станчев е завеж
дащ службата за план и иконо
мически анализи в Общинската
скупщина във Враня.
Роден е 1938 година в Долна
Любата. Както стипендиант на
Враиска околия през 1958 година завършел икономическо учи
.лище и веднага след постъпвамето на работа записал задочно
икономически факултет в Ско
пие, който завършил в редовен
срок.

Заварихме го как работи вър
ху един анализ за стопанските
проблеми на Враня. Този скро
мен млад човек, който до май
беше председател на Съвета на
трудовата общност, а по-рано
секретар на първичната органи
зации на СКС, се смути, когато
му казахме, че ще пишем за него.
Тази скромност на човека, ко
йто е бил член на Околийския
комитет на Съюза на младежта
във Враня и после в Лесковец,
който сега е член на Секретари
ата на ОК, председател на Фери
алния съюз във Враня и като
член на политическия актив на
общината често е ангажиран за
политическо разяснителна рабо
та по терена, същевременно ни
обиснава защо го уважават като
работник и като човек в своята
среда.
Във Враня той се чувствува
като у дома си. Впрочем тук
всички трудещи се от българска
та народност се чувствуват та
ка. Някои казват, че във Враня
са настанени близо 1000 души.
Те работят в стопанството, в про
светата, здраеопазването-няпсякъде, а между тях има работми-

ци, учители, инженери, лекари,
правници, икономисти...
Затова, когато сега пишем за
Станиша, като че пишем за вси
чки. Подобно на шиптарите тук,
хората от българската народност във Враня също са послани
ци на братството и единството в
тези предели.
Но да се върнем към Стани
ша. Питахме го има ли връзки
с родния край.
— Разбира се — каза Стани
ша. Хората от нашия край, спе
циално от Ллобата често ми го
стуват. Идват за съвети или помощ да си свършат работата, за
която са дошли. И аз им пома
гам
да свършат нещо в съда,
при лекаря, или да си изкарат
разрешително за строене или да
се настанят на работа. Но да се
разберем
казва Станиша
това не е ходатайство. Това са
само съвети как и къде, и при
кой да се яви.
Станиша Станчев е един от
хилядите специалисти от па
шата народност в Югославия. И
тук, където работи и живее, той
се чувствува като у дома си.
А. Лазаров
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С ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ В СЛИВНИЦА-НР БЪЛГАРИЯ

Слаб успех на приемните изпити

С п е ч е а е н а обич
,

ние и па Петър Митов (Хаджи
Зрителите много пъти оплоди
Още един необикновен ден за
ята), Момчило Андреевич (Ману
ряха па самодейците при вдиг
Сливница. Още една важна дата
лач), Деса Гигова (Таска), Нико
в дружеските отношения на
ната завеса... Спечелената обич
ла Иванов (Йордан), Колица Ра
Димитровград и Сливница. Ден,
беше потвърдена и този път. Ко
нгелова (Дока) и всички остана
който се помни по продължите
гато представлението свърши, в
ли актьори от Димитровград
лните аплодисменти в салона,по
ския самодееен театър.
сички
зрители
станаха
ма
крак
и
се
най-голямо
хоро
разточилото
на градския площад, по засмени
те лица на сливничани.
Слънчев летен ден, пръв та
къв след продължителни студени и дъждовни дни. В града с
небивал интерес се разискваше
за предстояшето представление
на самодейците от Димитровград
с пиесата .Зона Замфирова" от
С. Сремец. Още в предобедните
часове бяха разпродадени^ всич
ки билети и хората искаха чрез
приятели и близки да им се обе
зпечи „поне един правостоящ би
лет". И не само това. Големи не
приятности имаше и лицето за
дължено да намери квартири за
гостите.
— Значи така, сърдито отгова
ряше една жена, разквартирува
ли сте всички гости и този път
при мене не сте довели пито един. Нима аз не заслужавам то
Димитровградските самодейци на сливнишкия площад
ва. ..
Тази вечер на сливнишкото
— Извинете — последва отго
с продължителни аплодисменти
изпълнение на „Зона Замфиро
вор — какво да правя, когато са
приветствуваха успешното изпъл
ва" всички самодейци дадоха до
пристигнали само около четири
пение на самодейците от Димит
бра игра. Това бяха усилия да се
десет лица. Друг път непремен
ровград. Това беше признание
запази доверието, създадено от
но ще ви доведем гости...
на целия колектив. Както на успо-рано. Чрез театралните пре
Сътрудничеството между Сли
пешната постановка на стария
дставления самодейците разкривница и Димитровград сближи
самодеец от Димитровград Истат
ват иови пътища за сближение
хората. Тук отделни хора и це
ко Станулов, така и за най-мла
на двата града, а това е значи
ли семейства имат близки връз
дата и симпатична Милка Зла
телен принос в рамките на юго
ки, посещават се. Това не е са
танова. която в ролята на Поте
славско-българските отношения
мо официално сътрудничество
спечели сърцата на всички при
днес.
между ръководствата и предста
В. Николов
вителните органи. Това можеше
съствуващи. Това беше признада се види и почувствува през.
целия ден и в срешмте на улица
та, по магазините, в ресторанта.
Кулминация на всичко това на
стъпи, като се вдигна завесата и
самодейците на Димитровград
прехвърлиха своите домакини в
края на миналото столетие. В
салона се почувствува старият
тели, така че по време на пред
Димитровградските самодей
нишки живот. Диалогът е бли
ставленията артистите, които се
ци неотдавна получиха приятно
зък, разбираем, музиката пленнамират в клуба, да знаят кокътче за развлечение — в едно
ява. Два часа и половина зрите
гато излизат на сцената.
от мансардните помещения на
лите на това градче, за които и
Културно-забавния център е от
В димитровградския Култур
от по-рано знаем, че много оби
крит Клуб на театралните само
но-забавен център вече мислят
чат театралното изкуство- жив
дейци.
да открият Малка сцена, с оглед
яха с ритъма на нишкия живот
оживената театрална самодей
В клуба са поместени шест
от онова време: с неволите на
ност и все по-големия интерес
шахматови табла, поднася се ка
Зона, жертва на създадените от
на гражданите.
фе и пр. Наскоро в него ще бъ
ношения в чорбаджийските се
Ст. Н.
дат инсталирани високоговоримейства.

Неотавна в димитровградска
та гимназия се проведе прие
мен изпит за записване на уче
ници в първи клас. Явиха се 76
кандидати, от които двама с Бу
кова награда.
От 74-те кандидати, приемния
изпит издържаха 56, а 18 души
не показаха нужните знания.
Кандидатите работиха писме
ни изпит по български, сър' бохърватски език, и математи
ка. Постигнаните резултати не
са на завидно равнище. Отделно
— поразяващ резултат бе пока
зан по математика. Кандидати
те държаха писмен изпит на 20
специални задачи, изготвени от
Републиканския завод за учеб
ното дело. Кандидатите в дими
тровградската гимназия твърде
слабо решиха поставените за
дачи. От приетите 56 само три
ма са решили задачите от 40 до
46 процента, десет души от 20
до 30 процента, а останалите
под 20 процента.

Резултатите по български и
сърбохърватски са сравнително
по-добри. Така например 12 от
кандидатите по сърбохърватски
бяха освободени от устни изпи
ти. По български език бяха осво
бодени 16 кандидати.
Обш.а оценка е, че тазгодишни
те резултати от приемните са
много слаби и че в сравнение
с останалите генерации това е
една от най-слабите. Може би
нямаше да бъде така, ако зада
чите по математика бяха

даде

ни от самите преподаватели,

а

не от Завода за учебно дело, защото за голям брой задачи уче
ниците пръв път чуваха на при
емните изпити.
Ст. Н.
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СЛАДКАРНИЦА—
КАРТИННА ГАЛЕРИЯ
Сладкарпицата па Елез Билали в Димитровград е изве
стна не само по сладкишите.
Особен любител на живопис
ното изкуство, младият димимитровградски сладкарин е
превърнал своята сладкарни
ца и в „художествена гале
рия“. Начеващи художници
от града и околността, пай-че
сто ученици, излагат своите
рисунки и по тоя начин пра
вят пръв допир със зрителите
— посетители.
Досега стените на сладкар
ницата са кичили рисунки на
Иван Колев, сега студент в
Художествената академия в
Белград, Веселин Денков, съ
що студент, учениците Митко
Стоянов, Миодраг Стоилкович и др. Амбициите на Елез
обаче са по-големи.
— Възнамерявам това лято
да поканя да ми „гостува“ ня

кой наш по-известен худож
ник. Разбира се само докато
трае сезонът т.е. лятото.
Безспорно гостоприемството
и интересът на Елез са за по
хвала. Но колко стените на
сладкарницата могат да бъ
дат място за изложба на твор
бите на младите димитров
градски художници? В слад
карницата могат да се поме
стят най-много пет-шест пла
тна.
Ето защо би трябвало ня
кой друг да се заинтересува
за художественото творчест
во на начеващите художници,
да им осигури помещение, къ
дето да излагат своите твор
би. Безспорно това е задача
на Културно-забавния център
в града. А за да бъдат по-ус
пешни тези изложби налага
се да се предвидят средства и
за устройване на изложби.
Ст. Н.
1

ПРЕМИЕРА НА „ЗОНА ЗАМФИРОВА“

Пак инициати
вен комитет
за музей
Общинската скупщина завчера сформира инициативен
комитет за основаване на ме
стен музей в Димитровград.
В този комитет влизат 7 ду
ши, повече културно-просвет
ни работници, като за предсе
дател е изтъкнат Кирил
Трайков, директор на основ
ното училище и един от по
борниците за основаване на
музей в града.
Ако не се връщаме към
годините, които изминаха, ре
шението на общинската скуп
щина е за похвала. Но ако си
припомним за същата иници
актива от преди три години,
сигурно ще изпъкне и това,
че и на времето имаше ня
какъв инициативен комитет,
в който влизаха почти същи
те хора. Разбира се, той не бе
образуван
от
общинската
скупщина, но това едва ли е
причина, че този комитет до
сега не е направил нито кра
чка към осъществяването на
програмните му цели, макар
че една декларация в този
смисъл бе дадена и в печата.
Причината, изглежда, е в не
доимъка на пари.
Съветът
за
просвета и
култура добре се е сетил
да
предложи на
общин
ската скупщина да издадат
официално решение за ини
циативен комитет. Но остава
същият съвет да се погрижи
да обезпечи средства за ра
бота по откриването па тази
институция.
Иначе и този инициативен
комитет ще си остане в архи
ва на общината, а някой ще
си направи кеф да покритикува утре или вдруги ден
членовете му, че не работи
ли. А работа без пари поне
сега не я бива.
М. Н.
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Детайл от премиерата
На 20 юни тази година само
дейният театър „Христо Ботев“
в Димитровград представи пие
сата „Зона Замфирова“ от С.
Сремац. Над хиляда граждани
гледаха тази твърде популярна
пиеса, пресъздаваща живота на
Ниш през миналото столетие.
Пиесата „Зона Замфирова“ на
димитровградската сцена поста
ви известния в Димитровград
ско режисьор-артист Истатко
Станулов. Както досега, така и
тоя път той прояви таланта си
на постановчик, способен орга
низатор и съвременен режисъор.
„Зона Замфирова“ спечели сим
патиите на зрителите именно по
твърде в.ярно доловената жизне
на обстановка и повеля, промък
ваща се във всичките пет дей
ствия на пиесата. Постановчи
кът Истатко Станулов притежа
ва своеобразен подход при пос
тавянето на пиесата. Отличител
ната му черта е непосредствения,
изказ, подчертаната взискател
ност към жизнената правда и
достоверност. Не изневерявайки
на своя принцип — театърът

трябва да бъде жизнено-правдо
подобна истина — и тоя път той
отстоя на себе си и успя да запази оформената цялост на пие
сата, като при това осигури ин
дивидуалната проява на артис
тите.
Значението и успехът на „Зо
на Замфирова" не е само в сра
внително качественото изпълне
ние на пиесата, но тази пиеса е
един вид възраждане на теат
ралната дейност. В нея играят
непосредствено 22 лица, което
преставлява огромен колектив.
И днес, когато театралната са
модейност е в упадък т.е. кога
то ежедневно заглъхва, твърде
рисковано беше да се подготви
пиеса с толкова много лица. Но,
освен дисциплинираност, артис
тите проявиха съзнателност, ма
кар че понякога неидването на
няколко души можеше да про
вали подготовките.
,
С малко изключения при вто
ростепенните роли всички артис
ти-самодейци показаха извънре
дно майсторство и още от пър
вия ден на подготовките зажив
герои.
яха съдбите на своите
Поотделно бихме изтъкнали Пе
тър Митов в ролята на Хаджия
та, Колица Рангелова — леля
Дока, Лиляна Микова — Зона,
Деса Гигова — Таска, Цветан
ка Воинович — Баска, Сотиров
Слободан — Мане, Момчило Ан
дреевич — Манулач и др. При
ятна изненада за Димитровград
ските зрители, любители на те
атъра бе връщането на сцената
на
познатия артист-самодеец
Никола Иванов. Също така и
други по-стари самодейци взеха
участие в пиесата — Милка Зла
танова, Оливера Петрова, Борис
Рангелов и пр.
За разлика на тях тоя път имаше и много млади артисти-де
оютанти. Безспорно, между тях
най-успешно се представи Мил
ка Златанова, изпълняваща рол
ята на момчето Поте. Макар че

играеше момчешка роля, това
момиче притежава особен та
лант, твърде свободно се движе
ше по сцената, сякаш не дебю
тираше в пиеса, където играеха
мнозина по-стари самодейци-ар
тисти.
Когато говорим за обстановка
та, за пресъздаването на ниш
кия живот от миналия век, не
може, а да не изтъкнем извън
редното сценично постановле
ние, направено от Сретен Игов.
Направените декори съвсем точ
но рисуваха нишката чаршия
дюкани, кепенци и др.
За пълния успех допринесоха
и музикантите — Георги Щукарев, Мишо Киров, Шпиро Тричков и Александър Ранчев. Му
зикалните им изпълнения бяха
онази най-достоверна подправ
ка, която изведнъж завладява
зритиеля и го кара да се прене
се в действието на пиесата.
Също така, с изтънчено май
сторство и чувство за достовер
ност на образитие-герои бе сло
жен гримът от гримьора Милорад Томич.
Всичко досега казано, обаче е
само външната страна на успе
ха, който завоюваха самодейци
те със „Зона Замфирова“. Същ
ността си остава топлото, заду-

шевно, прочувствено изпълне
ние, верните, правдиви, живи и
пълнокръвни образи, които се
радват или скърбят, и онова съе
диняващо действие, което пиеса
та прави цялост, а чиито ампли
туди са в тясна зависимост от
разположението и стремежа на
образите, от емоционалните им
прояви.
Безспорно, в „Зона Замфиро
ва“ е вложен огромен труд, но
труд, който в прякото си дейст
вие, успя да се наложи като ар
тистично майсторство.
Ако подчертаем, че значение
то на драмата, на нейното изпъл
нение е не само в успешното за
интригуване и обединяване на
един отгромен колектив от ня
колко десетини души, то се на
лага да кажем, че нейното въз
действие върху зрителя е онови
друга страна, на успеха.
Колективът на самодейния те
атър „Христо Ботев“ може да
бъде повече от доволен — над
хиляда посетители на две пред
ставления е извънреден резул
тат.
Със същата драма обаче дими
тровградските артисти-самодей
ци гостуваха в Сливница и Са
моков в НР Българя.
СТ. НиК^ПпЦ

Една от масовите сцени
БРАТСТВО • 30 ЮНИ 1967
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Слаби резултати на
приемния изпит в гимназията
В босилеградската гимназия
.„Иван Караиванов" приключи

приемния изпит за нови учени
ци в следващата учебна година.
Според конкурса в юнската сесия трябваше да се приемат 100
нови ученика, завршили основно
училище. На приемния изпит се
ояха явили 135 ученика от петте
босилеградски осмогодишни учи
лища и от Клисура и Божица.
На същия се явиха 132 кандидата.
Изпитът се състоеше от писме
нно упражнение по сърбохърват
ски език и математика, които бя
ха проведени на 12 и 13 юни. По
сърбохърватски език кандидати
те работеха свободно съчинение,
докато по математика трябваше
да решават двадесет задачи, съ
ставени от Републиканския за
вод за основно образование. Пие
менното упражнение по сърбо
хърватски език беше оценявано
-от комисията по класичен начин
— с бележки от ,.незадоволите
лен" до „отличен*1, а по матема
тика чрез система на получените
точки. Сборът на всичките зада
чи според дадения ключ възли
заше на 63 точки. Положителна
бе всяка работа, в която са пости
гнати повече от 25 точки.
Почти целият учителски съчвет
на гимназията е взел участие в
провеждането на приемния из
пит с цел да се изберат най-спо
собните кандидати. Бешерешено
да се приемат всички кандида
ти, които имат положителен ус
пех и по двата предмета на пис
мените работи, без оглед какво
е числото им и какъв успех са
показали в основното училище.
При такова положение бяха
приети само 73 кандидати от по
лагалите 132, докато'49 не са при
ети в тая изпитна сесия поради
показан слаб успех по двата или
по един предмет.
Най-голямо число кандидати
се явиха от босилеградското ос
новно училище „Георги Димит-

Велмиро Айяла Гуана

ров . Те показаха и най-добри
резултати. От явилите се 46 уче
ници от това училище успешно
са положили 38 души.
Най-солидни резултати от то
ва училище са постигнали уче
ниците: Павлина Т. Методиева
отличен по сърбохърватски език 51 точка по математика,
Надежда А. Стоянова — много
добър и 47 точки, Петър И. Митрев
много добър и 42 точки
и Васил Г. Захариев — отличен
и с 39 точки.
От БИСТЪРСКОТО основно училище от приявилите се 21 са
приети само 6 ученика, които са
положили приемния изпит.
Нещо по-добро е положението
с ГОРНОЛИСИНСКОТО основно
училище, от което от 22 канди
дата са приети 12.
С най-добър успех са положили приемния изпит учениците:
Димитър Д. Станчев — задоволи
телен, по сърбохърватски език и
с 57 точки по математика, Заха
ри А. Иванов — добър и 43 точ
ки и Славчо К. Методиев — задоволителен и 46 точки.
От 15 кандидати от ГОРНОЛЮ
БАТСКОТО основно училище
29 ноември" са положили успе
шно само 4 кандидата.
Най-добър е успехът на Радмила Т. Георгиева — задоволителен по сърбохърватски език и
32 точки по математика.
От ДОЛНОЛЮБАТСКОТО основно училище успешно- са поло
жили 8 от приявилите се 14 кан
дидати.
От това училище с добри ре
зултати се изтъкват отличник
Дока 3. Андонова с добър успех
по сърбохърватски е 62 точки по
математика и Миряна Б. Милнова с много добър и 58 точки.
От основното училище в БО
ЖИЦА от приявилите се 12 кан
дидати са приети пет ученика,
Най-добри са резултатите на кан

дидатите Славчо Н. Цветков и
Райка Л. Андонова със задоволи
телен успех по сърбохърватски
език и с по 35 точки по мате
матика.
дошли с много добър успех не
положиха приемния изпит.
Отражение на обучението
в отделните осмолетки
Показаните знания на прием
ния изпит до голяма степен го
ворят за състоянието на учебновъзпитателната работа в отдел
ните централни и подведомстве
ни училища в Босилеградско.
Тук могат да се видят и резките
разлики в критериума за оценя
ването на учениците, кадровото
състояние и състоянието в съот
ветните училища.
Въпреки че тоя успех не може
да се приеме като абсолютна мя
рка за сравнение на отделните
училища, той ни кара да се за
мислим над редица проблеми, с
които ежедневно се стълконвяват трудовите колективи в учи
лищата. На първо място тука са
кадрите, а сетне и материалните
условия, при които се работи, и
провеждане на обучението и при
доста тежки условия.
Защото ненормално е положе
нието да не положат приемния
изпит отлични ученици от осно
вните училища. Техният брой е
пет души. От 41 ученици с мно
го добър успех само 23 са поло
жили изпита успешно, а от 42 с
добър успех са положили 21 или
50%. От девет кандидати, дошли
с задоволителен успех, изпита са
издържали
трима кандидати,
всички от основното училище в
Босилеград. Последното работи
при най-добри кадрови и мате
риални условия и естествено е,
че успехът му се отразява и
тука.
Вероятно трудовият колектив
на гимназията ще направи един
всестранен анализ на талгодиш-

Разказ

Към падината „Лос Патос" живееха
Подпомогната от съседите, тя си постро
Майдановци. Едновременно близо и да
ила друго жилище на около триста мет
леч от селото. Близо, за да се месят,в не
ра от старото, „за да бъде близко до до
говите работи, да участвуват в спорове
ла, където се криел мъжа й".
те и радостите му; и далеч, за да поддър
На излизане от селото още се вижда
жат високо непокорството си и защитени
ха изгорелите стени, неми свидетели на
от горите и блатата, да предизвикват вла
нейния подвиг.
стта или враговете си.
Ранчото се обитаваше само от Ня
Ранчето и полето, което го заобикал
Еметерия, силна и сурова жена на окояше, бяха тяхно владение. Дълго време
ло петдесет години, и внуците й, които
този район беше техен и в него те дикту
нейният единствен син Сантос й беше
ваха своя закон и го налагаха с груба си
довел от столицата, за да ги възпита по
ла и с острието на ножа.
„майдановски", без никога да й каже до
Но това време беше вече отминало.
ри името или нещо за съдбата на майка
Битки и разпри бяха поносили мъжете,
им. След няколко месеци тя научи от по
те бяха умрели верни на семейното пра
лицейския комесар, че баащта на децата
вило: „мъжката, по майдановски". Кри„бил убил един мъж и една жена и за
санто Майдани, дядото, беше загинал за
бягнал /в Чако".
едно с полковник Берон де Астрада в Па
го Ларго. Когато на другия ден след не
Тя мелеше в двора царевица и безу
щастието синовете потърсили убития, на
частно изслуша вестта, като продължа
мерили само обезглавения труп и го по
ваше с безразличие да чука зърното.
гребали край един трънак.
Роса, момичето, израсна стройна и
Рито Майдана, единият от синовете,
пъргава: т^ беше дясна ръка в къщата и
тежко ранен при Венсес, беше умрял от
с труда си поддържаше малкото, което
изгубване на кръв върху верния си кон,
беше останало от стопанството.
с който се опитал да се върне. Когато го
Сантито, напротив, й създаваше мно
сподарят му паднал безжизен, конят ос
го грижи. Беше едър и я обичаше, но по
танал край трупа цяла нощ, без да по
вече обичаше безделието, отколкото тру
мръдне. Другият. Сегуидо Майдана, бе
да. Той ненавиждаше язденето на кон и
ше загинал, разкъсен от шрапнел в око
мъжките задължения. Избягаваше спо
пите при Кугзупайти. Най-малкият, Анровете и се правеше на глух, когато го
дерс, беше- убит в една разпра за жена
закачиха. И макар да беше навършил
на излизане от забава.
осемнадесет години, много рядко отива
ше в кърчмата, не носеше нож и не беше
През братоубийствената война в 1865
имал приятелка.
година парагвайците се бяха пръснали
навсякде из Кориентос под командуване— Да не би пък да излезе някой жен70 на генерал Роблес и една нощ патрул
чо!... — ймислеше си понякога старата.
от трима души беше пристигнал в ран
Но веднага възразяваше сама на сечото на Майдановци, където беше оста
бе си:
нала само Ня Еметерия, жената на Се— Не, той е истински Майдан!. . . Мал
гуидо. През това време Сегундо, заедно
ко е мек, но с време ще узрее...
с други корентиици беше избягал в пла
нините, за да се бори срещу завоевате
лите.
Като видели, че е сама, войниците се
Насред статята светеше лоена свещ. за
опитали да я изнасилят, но Ня Еметерия
бучена в гърлото на една бутилка. Сед
Докачила от стената един, голям нож, онала край масата Ня Еметерия свиваше
ставен от мъжа, и така смело се зашитицигара след цигара, за да си убива врела< че наранила тежко единият от войни
мето, докато чака да се върнат внуците
ците и толкова уплашила другите двама,
й, които бяха отишли па забава в селото.
че те избягали, като отнесли ранения,
Отначало Сантито не искаше да отиде,
Но преди да избягат, те запалили ранчого, което пламнало от четири страни.
но сестра му така упорито настояваше,
-РАТСТВО •*) "0 ГО’ '
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ТРЪГВАНЕ НА БОРБА

Борко Лазески
ните приемни изпити, който ще
достави на всички осмолетки за
предприемане на съответни мер
ки за подобрение на обучението
в бъдеще. С тоя въпрос трябва
да се занимават училищните ко
И двамата кандидати от КЛИ
СУРСКОТО основно училище
лективи, просветните органи при
Общинското събрание, както и
местните общности и организа
циите на ССРН с цел да се изна
мират средства и кадрови реше
ния. които ще издигат нивото на
просветата на по-висока степен.

че накрая успя да сломи съпротивата му.
Освен това баба му строго каза:
— Трябва да отидеш ... Време е вече
сестра ти да си има годеник, няма да
става калугерка...
— Бабо, моля ти се!... — опита се да
протестира Роса.
— Какво бабо, бабо! ... Време ти е да
имаш, по-лошо е да нямаш, дъще...
— Аха,... — обади се брат й. — На
Коледа Сенон се беше лепнал за полата
й като кърлеж...
— Махай се отук с този грубиянин.
По-голям селяндур не може да се намери. . . — каза момичето и влезне в съсе
дната стая.
Ня Еметерия си припомняше случката
и се усмихваше, когато ненадейно в ста
ята нахълта момичето и задъхано извика:
—Бабо. .. бабо!... Сенон изкочи от
разрушената къща и поиска да ме...
— И какво стана?
— Сантито излезе насреща му и сега
се бият там. ..
Старицата въздъхна с облекчение. _
Да се бият?... Най-после моят внук
се показа истински Майдан!
Но изведнъж си спомни:
Да се бият?... Но с какво? Нали
Сантос не носи нож!
И мигновено откачи от стената ножа
на покойния си мъж и се спусна тичешком да го отнесе на Сантито.
Тя тичаше през полето, спъваше си и
падаше, стиснала здраво дръжката на
ножа. Близо до разрушената къща тя чу
смях и ридания.
Страхът я сграбчи с ледената си ръка
за сърцето.
Дано не са ми го убили, горкото!...
замоли се тя.
Тя прекрачи прага на разрушеното
ранчо и го видя коленчил насред стаята.
Той се молеше, а Сенон безмилосно го
биеше с една пръчка.
Като видя старата, Сенон спря да
удря.
Жената се приближи до внука си и му
подаде ножа.
— Вземи, сине, защищавай се!
Но Сантито прегърна колената й и
проплака:
— Не, бабо, той ще ме убие!...
И продължаваше да се притиска като
уплашено агне до полата й.
—■ Ха!... Как ще се защити, като е
женчо!,
— каза подигравателно Сенон
и презрително плюиа.
Обидата жегна старата, сякаш (| уда
риха плесница. Споменът за всички Май

В гимназията изтъкват,
че
през август — септември ще се
проведе допълнителен конкурс
за приемане на 50—60 ученика в
първи клас. Разбира се, пак чрез
приемен изпит. На последния,
според законните предписания,
могат отново да участвуват вси
чки кандидати, които са участ
вали в юни както и ония, които
са останали на поправителен из
пит. И на допълнителен кон
курс, както и на редовния, по
казаните знания ще бъдат реша
ващи фактор за записване в ги
мназията.
Ст. Станков

дановци, които бяха умрели геройски,
премина през паметта й и тя си предста
ви как биха ненавиждали те този свой
наследник, който не знаеше да защити
честта на името им.
И тогава, стиснала в ръка ножа, съ
щия нож, с който беше прогонила пара
гвайците, които искаха да я опетнят, тя
нанесе силен удар по главата на внука
си и той падна безчувствен.
После, разярена като фурия, каза на
другия:
— А сега, негоднико, защищавай се!...
— Ха!... Не се бия с жени... — отго
вори Сенон и затърси вратата.
Но пред него, стиснала ножа в ръка,
стоеше Ня Еметерия.
— Полудяла ли си, остави ме да мина!. . .
Но един страхотен удар го запрати
към стената.
Той извади разгневен ножа и под бле
дата жълтникава светлина на луната се
разви един необикновен двубой.
Ня Еметерия като че се беше подмла
дила. Ловка и пъргава, тя въртеше ножа
и по лицето на нападателя останаха чер
вени линии.
Отначало Сенон само се защищаваше,
но като видя че животът му е в опасност,
реши да я убие.
Старата предугади удара и се дръпна
настрана като посрещна устремилия се
напред мъж с върха на ножа си и той се
набоде на острието. От устата му бликна
кръв и той се струполи мъртъв.
Ня Еметерия извади ножа от гърдите
му и коленичи до внука си. Тя дочу гла
сове на хора, които вероятно идваха да й
помогнат. Мазолестата й ръка започна да
търси сърцето на Сантито и без колеба
ние заби ножа до държката.
След това го измъкна рязко и го хвър
ли между труповете.

Когато водените от Роса съседи при
стигнаха намериха Ня Еметерия изпра
вена до вратата.
— Ето ги... каза тя. — Мъртви са и
двамата...
— Мъртви!... — заплака Роса. — Гор
кият Сантито!. ..
— Защо горкият!... — прогърмя гла
сът на старицата. — Той умря както тря
бЕаше.........мъжката, по майдановски". • •
Съседите,вдигнаха тялото на внука на
едно поичо и го понесоха към ранчото.
Пред тях, сурова и хладна, крачеше
старата.
С/гриница 7

‘Бря-тсгШ

I
I

НИШ

30 юни
СТР. в

А

1з|

ЛИ

НАШИЯТ КАЛЕНДАР

ФАБРИКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
На 27 юни 1950 година Съюз
ната народна скупщина е гласу
вала закон за управление в сто
панските предприятия и стопан
ски сдружения.
Законът за предаване на фа
бриките на управление от стра
на на работниците — каза дру
гаря Тито — това е един от найголемите, може да се каже исто
рически актове в развитието на
социалистическото общество
у
нас. Акт, който изисква нашето
обществено уреждане на даде
ното му стъпало от развитието,
демократизиране на стопанство
то и създаване на първите соци
алистически отношения в стопа
нството, изградени с широко участие на трудящите се не само
в управлението но и в по-ната
тъшното развитие и разпределе
нието.“
По повод гласуването на Зако
на за управлението в стопански
те предприятия вестник „Борба"
писа, че работниците на своите
заседания приели този закон с
огромно въодушевление и гор
дост, защото те първи в истори
ята получават фабриките на управление. Те приели тази мер
на като признание на работниче
ската класа и като израз ма си
лата на социализма в Югосла
вия.

гица Правица, 23-годишна де
войка от Херцеговина.
Драгица Правица е родена в
с. Мостки при Требине в извесно свещеническо семейство. Би
ла е ръководител на младежта
и СКОЮ, а през 1942 година е
избрана за секретар на Окръж
ния комитет на Партията. Тя се
проявлявала със своите смели
акции в борбата срещу фаши
зма.

През миналата година 17 000
нюйоркски жени са се обърна
ли за помощ към бюрото за
детективи при търсенето на
своите изчезнали мъже. В
същото време бюрото е ока
зало помощ при търсенето на
изчезнали съпруги на... 13
мъже...

-♦-

Момиченце отива за пръв
път в съда, вижда адвокат в
тога и пита баща си:
— Защо този господин е с
женски дрехи?
— Защото сега ще приказва много дълго . . .

- ❖ Преди 25 години, на 27 юни в
село Любомир при Билече, чет
ниците разстреляли народния ге
рой Драгица Правица, секретар
на окръжния комитет на ЮКП
за Южна Херцеговина.
„Напразно ни убивате мърсни
издайници, ще дойдат партиза
ните. Да живее Комунистическа
та партия на Югославия — това
са били последните думи на Дра

В компания разговарят за
някакъкъв певец. Една него
ва обожателка казва:
— Той просто пленява. ка- '
то пее...
— Пее със сръцето си, с
душата си!.. . — казва друга.
В разговор се намесва и
един критик:
— Така е, но трябва поня
кога да пее и с гласа сн .. .

Ф о т о-к ритика

... Вчнчп представяна наш
най-модерен атомен център,
а същевременно и разкритие
на едно от най-старите предиисторически
селища
на
Балканския полуостров и в
Югоизточна Европа. По този
начин Винча прсдстаплЯва
значителен научен и истори
чески център, къдсто се про
учват останките на една от
давна изчезнала цивилиза
ция.

-♦-

... Владичин хан е получил
името си от един хан, гюстро
сн от страна на сърбекия спис
коп-пладика Паисис нрез 17
столетно. Около този хан покъсно се създало селище, ко
ето получило по този хан и
своето днешно име.
Според едно описание ханът
е бил огромна сграда, иостро
спа от камък н тухли. Ханът
е имал големи стаи и кафсстан.

——

...Димят е винен и десер
тен сорт бяло грозде с прия
тен аромат. Гроздовете са
средно големи, зърната овал
ни жълтозелени. От него се
добиват бели пина, и главно
винен дестилат за производ
ство на коняк. Димят се отгле
жда в България, СССР под
името галап, в Югославия —
смсдсревка, в Румъния — се
дертомендру, в Турция
пия.

-♦... Долчино — водач на гол
ямото аитифеодално сел. въ
Италия
стание в северна
1304—1307, едно от първите
въстания (селски) в Западна
Европа през 14. в. Долчино е
последовател па учението па
„апостолските братя“, които
проповядали общност на иму
ществата, равенство и непод
чиисние на господарите.

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
в Трънски Одоровци
обявява

КОНКУРС

МАРКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА СТАРИ МОНЕТИ
Монетите от древността са едии от най-често срещаните па
метници на културата в Бълга
рия. Тях намираме при
равни
случаи единично и във вид па
малки и големи съкровища. Ми
нистерството на съобщенията из
даде нова поредица
пощенски
марки със сюжети, заети от ан
тичната нумизматика.
Това е новост в българската
филателия. С пускането в обръ
щение тези марки ще изиграят
роля на пропагандно средство за
широко популяризиране на тези
паметници на културата в Бъл
гария.
За шестте пощенски марки са
подбрани характерни монети от
VI до I век пр. н. ера.
Първата марка от поредицата
със стойност 1 стотинка има за
за сюжет изгледа на предната
страна па най-старата монета на
Балканския полуостров. Сечена
е от тракийското племе дерони,
непознато от други писани из
вори.
Единствено свидетелство
за това племе са тези монети. То
живяло близо до богатата със сре
бро Круша планина при Бутковското езеро в Югоизточна
Македони. Върху лицевата стра
на на
монетата е представен
мъж, седящ в двуколка, теглена
от бик. Над животното се вижда
символът на слънцето. Горе е
разположен надпис с името на
племето.
Марката от 2 стотинки изоб

разява монетата тетрадрахма кг,
I македонска област, сечена в
средата на 2 век пр. н. ера. Пред
ставен е щит, украсен в средата
с глава на богинята на лова Артемида с диадема на челото. Зад
шията й се виждат колчан и
лък. Тетрадрахмите на I маке
донска област са едни от най-раз
пространените антични монети.
Намират се често в пространст
вото между р. Дунав и Стара
планина.
За сюжет на марката от 3 сто
тинки е използвана лицевата
страна на една рядка тетрадрах
ма. сечена в град Одесос (днеш
на Варна) във 2 в. пр. н. е. Пред
ставена е глава на тракийския
бог Дарзала, който е почитан ка
то покровител на града.
Вършу пощенска марка от 5
стотинки е изобразена обратната
страна на сребърна монета (тетра
драхма) на македонския владе
тел Филип П. На нея се вижда
самия цар, яздещ на кон. Той е
изобразен с повелителен жест на
победител. Около образа е раз
положен надпис с името на
царя.
За марката от 13 стотинки е
избран образът на бронзова мо
нета на тракийския цар Севт Ш.
Последната марка от пореди
цата със стойност 20 стотинки
има за сюжет изображение на
двете стоани на сребърна моне
та тетрабол (сечена в град Аполония на Черно море, днешния
Созопол.

Конкурспата комисия за назначаване на директор на кожо
обработвателното предприятие „Братство“ в Димитровград
обявява

конкурс
за вакантно място — ДИРЕКТОР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
УСЛОВИЯ: Виеше специално образование и пет годи
ни трудов стаж; полувисше образование и осем години
трудов стаж или средно специално образование и 15 годи
ни трудов стаж на ръководни постове.
Лични доходи по споразумение.
Участниците в конкурса подават молби с 0,50 н. дина
ра гербови марки и документи за условията на конкурса.
Срок за подаване на молбите е 15 дни от обявяването
на конкурса.
Молбите ще се разглеждат първия ден след изтичането
на срока за молбите в помещенията на предприятие „Брат
ство".

за следните вакантни работ
ни места:
Учител в подведомственото

КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - „ДИМИТРОВГРАД-

училище в Искровци;
Учител

в Димитровград

в подведомствено

то училище в Куса Врана.
Възнаграждение

според

правилника за личните доходи на училището.
Добавка за трудни условия
Строежът на жилищната сгра
да в главната димитровлрадска

ВИЦ НА ДЕНЯ
Пред телефонна кабина се
натрупали много хора, които
чакали човека вътре да свър
ши разговора си. След дваде
сет минути един от чакащи
те нервно отворил вратата на
кабината и казал:
— Извинете, но вие въоб
ще не говорите, а само дър
жите слушалката ...
— Заблуждавате се — от
върнал мълчаливият човек
като сложил ръката си на ми
крофона. — Говоря със собст
' вената си жена.

БРАТСТВО
Вестник на българската на
родност в СФР Югославия.
Излиза всеки петък ★ Урежда редакционна колегия ★
Директор, главен и отговорен
редактор Асен Лазаров * Из
дава „Братство“ — Ниш Вождова 11, телефон 22-063 ★ Го
дишен абонамент 10 н. динара.
Тек. сметка 625-3-78 Нар. бан
ка Ниш — Печатница „Наша
реч“ — Лесковац

улица, въпреки строгите разпо
редби, стои незаграден.
Затова строежът е заел поло
вин улицата, която, както личи
на на снимката, служи за раз
товарване на строителен мате
риал.

— 9.000 стари динара месеч-

обявява

КОНКУРС
За един висококвалифициран работник __ гумар
отдел развитие.

за

Условия:
Висококвалифициран работ.ник-гумар с по-дълъг стзж
в специалността.
Жилище обезпечено

но.
Конкурсът е открит 20 дни
от публикуването.

Лични доходи по споразумение.
Молби с 0,50 динара се подават в срок от 15 дни от
обявяването на конкурса.

ГОДИШНА ПОЧИВКА
в

