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ЩщсЩд
Реорганизация на СК в Димитровградско

РАЗШИРЕНА ПРОГРАМАТА

I

Констатира се, че тезисите за
реорганизация подтикнаха голям
брой комунисти в Димитровград
ско към смела и открита борба
в разрешаването на много про
тиворечия и проблеми, които на
светлината на деня изтласка
стопанската и обществена рефор
ма. На наблюдателите не оста
нало незабелязано и едно явле
ние — несхващаието на процеса
на демократизацията на някои
членове на Съюза, които и в об
щестзените отношения търсят
намеса на партийни форуми, ор
ганизации и комунистите и в
ония области е които трябва да
дойде до пълен израз намесата
на самоуправителните органи и
другите обществено-политичес
ки фактори. По тази и други
причини една част от членовете
на Съюза на комунистите все
още е по страни в бурната по
литическа активност в търсе
нето на най-адекватни решения
за ролята и метода на работа на
политическия авангард.
Наблюденията показват, както
и Общинския комитет и останали
те активисти, че в програмата
за работа на първичните органи
зации и комитета още нещо тря
бва да се преустанови зарад попълно и по-всеобхватно дейстуване на Съюза на комунистите.
Затова и на неотдавна състояло
то се заседание на Общинския
комитет бе приета концепцията
програмата да се разшири и да
се формира група от комунисти,
която да обсъди определени об
ществено-политически проблеми
от дадена област като_подпог.югне да се намерят съответни ре
шения.
В този смсъл разширената про
грама счита пред комисията за
реорганизация и развитие на
Съюза на комунистите и коми
сията за идеологическо-политическа работа при Общинския ко
митет да се сформират още четири групи.
Групата за разговори в сел
ските първични организации ще
проучава целокупната обществе
но-политическа активност и ор
ганизацивните форми на село.

С явленията и проблемите в
дейността на комунистите в раз
витието на самоуправлението и
заздравяването на непосредстве
ната демокрация ше се занима
ва специална група.
Третата група ще следи и про
учава работата на комунистите
в останалите обществено-полити

От заседанието на първичната организация в Общинската скупщина
чески организации, докато чет
въртата група ще приспособява
организационните форми към
съдържанието на работа в димитровградските условия а в унисон с основните постановления на VII пленум на ЦК на
СЮК.
Всичките четири групи ще ра
зучават проблемите от своя ком

мира комисия за подготвяне на
извънредни общински коференции в Съюза на комунистите.
Първата конференция от този
род ше се състои към края на
октомври тази година, на която
ще се обсъди въпроса кои орга
низационни форми ще бъдат
приети в първичните организа
ции на Съюза на комунистите.
М. Б.

интересен период, който в анали
те на тоя край ще влезе като вре
ме когато здравият разум е от
стъпил място на личните ежби
и амбиции обособявани в непре
късната агитация от представи
телите на избирателите-отборни
цитс. Естествено, при една така
ва обстановка политическите си
ли са разединени, а избиратели
те са в недоумение какво става
в тяхната община. Създалото се
положение не може да не инте
ресува, дори и да тревожи граж
даиина-избирател и данъкопла
И сега както и по-рано на съ
тец. Изборът не може да се из
бора момееше да се види и ед
върши още, хвърлят се излишни
но явление, което хвърля сянка
суми за конференции и сесии, а
на това народно тържество. Ка
избор няма! Хората оправдано
негодуват и търсят да се избере
сае се за непозволената търго
добър председател, Независимо
вия на разни спекуланти дошли
кой ще дойде на тоя отговорен
с ■'•ая цел от вътрешността на * пост. Но техните представители
страната. Мнозина от тях ще бъв Общинската скупщина и във
форумите на обществено-полити
дат подведени под отговорност.
ческите организации не мислят,
Общо гледано, съборът беше
изглежда, така. За тях е важно
една твърде успешна манифеста да се избере точно определена
личност. И тук не се отстъпва.
ция на добросъседските отноше
Тук са позициите на конфрон
тираните становища. Те са тол
ния и нарастващото сътрудниче
кова заздравени, че едва ли мо
ство между двете съседни социа
же да се има надежда за бли
зко и задоволително решение.
листически страни.
Не е вече тайна в тесните и
Ст. Ст.
затворени къртове да се подози
ра в една или друга личност, че
главната му грижа и задача на
председателското място ще му
бъде да отмъщава на своите про
тивници. Това е особен вид де
формация залегнала в психоло
Към 10 000 граждани от грагията на наякои хора, които пре
личните селища във Висок при
тендират да представляват инте
съствуваха на срешата при Долресите на кандидатите и на чове
ни Криводол. Нашите предпри
шкото у всеки гражданин. Не
ятия направиха оборот от 15 ми
трябва да забравим че мито един
лиона стари динара от продаж
председател не може да има та
кива цели ако ще да поеме ти
бата на хранителни продукти.
Изборната дейност, а особено
разтаканото и натягането около
избирането на ноз председател
на Общинската скупщина в Босилеградско през тази година
представя един особен и твърде

На Криводол15 милиона оборот

Г

Обзор на скупщинския коресподент на ТАНЮГ
След няколкодневни разисква
ния за актуалните стопански хо
дове, представителите на Съюз
ната скупщина заминаха на ре
довна лятна ваканция, като оста
виха разрешаването на многобройни проблеми в стопанството
за есенните сесии. Разбира се,
проблемите ше са присъствуващи и през лятото, но не в ску
пшинските зали, а в трудовите
организации, където са и възникнали.
Стопанството изцяло, а особе
но отделни отрасли и групиров
ки очакваха, че тази сесия ще
отговори на някои въпроси, ко
ито измъчват стопанството и че
ще посочи някои възможности
за разрешаване на трудностите,
които обременяват много трудо
ви организации. Тези очаквания
не се осъществиха.
Съюзният изпълнителен съвет
изпрати до представителите ана
лиз за петмесечния ход и пред
ложение за мероприятията, ко
ито трябва да се вземат за по
нататъшното насочване на сто
панството, както и оценки за хо
да на стопанството До края на го
дината. Разискванията се водеВ Съюзната и
ха поотделно
Стопанската камара.
Разискванията в Съюзната ка
мара траяха кратко. След изказ
ванията на двама представители
Камарата прие всичко и с това
завършиха разискванията.
В Стопанската камара, обаче
се изказаха около 20 представи
тели. Разбира се, тези цифри не
са просто доказателство за каче
ството на разискванията в двете
камари. Но все пак факт е, че
Съюзната камара леко отмина
въпросите, които за много фаб
рики и колективи означават —
да съществуват или не. Предста
вителите на Стопанската кама
ра и техните разисквания пока
заха, че не са съгласни с оцен
ките изнесени в експозето и ма
териалите на Съюзния изпълни
телен съвет. Според мнението
на тази Камара оценките на
Съюзния изпълнителен съвет за
досегашните ходове и предвиж
данията за предстоящите месеци
са твърде оптимистични и не от
разяват действителното положе
ние на нещата в стопанството.
Затова тази Камара прие заклю
чение, което по същество се ра-

МЕЖДУ ЗАКОНИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

НА СЪБОРА НА „СЛАВЧЕ“
30 ХИЛЯДИ ДУШИ
На 16-юли тази година на местността „ Славче“, Босилеград
се състоя традиционния съборсвиждане между граждани от
Социалистическа Федеративна
Република Югославия и Народ
на Република България. Тазгодишният граничен събор на
„Славче“ беше един от най-добре организираните и най-масово посетените досегашни срещи.
По хубав слънчев ден към 30
хиляди граждани от двете стра
ни в общо веселие прекараха
събора.
Съборът мина под знака на
лозунга МИР, БРАТСТВО И СО
ЦИАЛИЗЪМ. Фолклорни и му
зикални състави от Кюстендил
ски окръг и бивша Лесковашка
околия изпълняваха няколко ча
са богати и разнообразни худо
жествени програми. На събора
се състоя и кратък митинг, па
който произнесоха речи предста
вител на Кюстендилски окръг
и на Босилеградска община.
Много български граждани се
възползваха от възможността
ла посетят Босилеград и при
свои близки и приятели да прекарат по домовете.

петенция з първичните организазии, в които ше се водят ши
роки разговори, ще следят хода
на приетите предложения по
различни въпроси все докато не
се намерят най-подходящи реше
нйя.
В Общинския комитет, между
другото, са на мнение, да се фор

Проблемите си
останаха висящи

тлата и отговорностите на пър
вия гражданин на комуната. Та
кива лозунги присъщи на политиканството и стихията в полити
ческия живот, които разбиват
силите от форумите до членство
то, убиват човешкото у хората,
сеейки омраза и ежби между до
вчерашните другари и приятели.
В центъра на тия събития са ня
кои членове на Съюза на кому
нистите, за които някакви теоре
тически и спекулативни принци
пи.са над реалната действител
ност.
В нормативните актове на Общи
нската скупщина също така има
недоразумения, които сега найрационално се използват в пол
за на един или друг кандидат,
една или друга страна. Става ду
ма за някои предписания в Ста
тута иа общината и в правилни
ка, които регулират работата на
Общинската скупщина. Едва се
га, след три години, се откриха
някои несъгласувани разпоредби
в споменатите акове.
КАКВО ГОВОРЯТ
ПРЕДПИСАНИЯТА
В Конституцията на Социали
стическата Република Сърбия в
член 99, отнасящ се до работата
на Общинската скупщина се ка
зва следното:
„Общинската скупщина работи
и решава по правило на съвме
стни сесии на всички камари.
На съвместно заседание Общи
нската скупщина взема валидни
решения с болшинството гласове
на присъствуващитс отборници,
За вземането на решения е не
(Следва на 3 стр.)

зличава от онова, което приеха
представителите на Съюзната ка
мара. Затова Стопанската камара реши в по-нататъшното про
веждане и разработка на стопан
ските мерки, да се разгледат и
вземат предвид предложенията,
сюгжестиите и мненията, изнесени в разискванията, както и заключение Съюзният изпълнителен съвет да излезе през есента
пред представителите с обстоен
анализ за стопанския ход за пър
вите седем месеца.
Какво измъчва стопанството?
Най-голямото нещастие в сто
панството в сегашния момент не
е в това, че не се произвежда ло
статъчно, но в това че стоките
трудно се пласират.. И понеже
нещастието никога не е само,
старото правило и този път нс
изневери — слабият пласмент на
чуждестранния и домашен пазар
се съпровожда от натрупване на
стоки. От друга страна, производството стагнира, което води
към намаляване в използването
на мощностите, а това пък поскъпва производствбто... И така
в кръг.
Очевидно изход не може да се
намери така лесно. Ако имаше
повече парични средства решенията щяха да бъдат по-леки.
Трудно е и да се намерят пари,
защото проблемите не могат ве
че да се решават с нови емисии
пари. нито чрез данъчно прераз
пределение на средствата. Това
съзнават и трудовите организа
ции и стопанските групировки,
които през последните дни пре
дупреждават за своето тежко по
ложение и търсят решения.
Анализите, които трябва да
подготви Съюзният изпълните
лен съвет до есента и скушцинските разисквания, които ще попоследват, трябва да дадат опре
делени отговори на тези въпроси.
Бора Лалич

Семинар за
комунисти
в Пирот
Към средата на миналата сед
мица в Пирот се състоя двудне
вен семинар за членове на об
щинските комитети на СКС, сек
ретари на първичните организа
ции и членове на политическите
активи при ОК на СКС в Димит
ровград, Бабушница и Пирот.
Към 140 души, които се готвят
да станат активисти във връзка с
реорганизацията на Съюза на ко
мунистите са слушали лекциите:
— Демократизацията в СЮК
— условие за осъществяване на
ролята му.
I
— Същността на промените в
структурата на организацията и
метода на работа,
— Отношението на класата и
нейния политически авангард в
съвременните условия на борба
за социализъм и
— Преустройство на СЮК —
израз и условие на новия етап в
развитието на социалистически
те отношения.
Лектори са — Драгомир Драги
кович, научен сътрудник в Инс
титута по международно работ
ническо движение, Момир Бъркич,
обществено-политически
деец в ЦК в Сърбия, Олга Радичевич, активист, при Околийс
кия комитет в Ниш и Иво Вучкович, председател на Общинс
ката конференция на ССРН в
Ниш.
На семинара от Димитровград
ска община присъствуваха 23
членове на Съюза на комунисти
те.
Курсът организира Околий
ския комитет на СК в Ниш в
рамките на програмата за работа
па Общинските комитети на три
те общини, които понасят и раз
ходите.
М. В.

Към ВП-годишнината от Октомврийската революция

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНАТА «*шт т тш %Я

Волгоградски срещи
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БЛИЗКИЯТ ИЗТОК постояно
В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО
Измина още една седмица, п която драмата на арабските
народи беше на върха на световните събития, ио остана далеч
от решаването на съществените проблеми. Подкрепата на американския империализъм, на първо място, позволи на Изреал
да се държи в световната организация като че ли е жертва, а
не пряк виновник за агресията, която още ие е преустановил.
През изтеклите дни бяхме свидетели на нови военни действия по
протежение на Суецкид канал, където отново проговориха
всички видове оръжие на израелската солдатеска и на напад
натия Египет.
— Нова силна подкрепа на арабските страни дойде от ев
ропейските социалистически страни. В Будапеща два дена заседаваха най-висшите държавни и политически ръководители
на България, Унгария, Германската демократична република,
Полша, СССР, ЧССР и Югославия. Бе съобщено, че участни
ците в това съвещание са се съгласили за още по-пълно използване на съответни средства, които са в съгласие с интере
сите на борбата против агресията и за установяване иа мир в
Близкия изток. Те единодушно изразиха намерението си и
занапред да съгласуват усилията си в оказването на помощ
и в развитието на сътрудничество с арабските страни.
— В Кайро цяла седмица се съвещаваха ръководителите иа
група арабски държави. Най-сетне египетската столица беше
арена на „малка арабска върховна среща" участници в ко
ято бяха президентите на ОАР, Алжир, Сирия, Ирак и Судан.
Бяха разгледани военни, стопански и политически въпроси с
цел да се намерят единни становища за бързи и дългосрочни
мерки за ликвидиране на израелската агресия и нейните пос
ледици. Ръководителите на петте арабски страни приеха судан
ското предложение за среща на министрите на външните ра
боти на арабските страни в Картум.
— Докато в Будапеща и Кайро по градивен начин се тър
сеха средства и пътища за решаване на близкоизточната криза
в интерес на арабските народи и на цялото миролюбиво чове
чество, в ООН започна втората част от маратонски, изтощава
щи дебати. Болшинството в ООН настоява да създаде
условия за форма на една резолюция която би получила две
трети от гласовете. Обаче западните сили и Израел упорито
настояват на жертвите на агресията да се вържат ръцете, а на
агресора да се даде възможност и в бъдеще да ги шантажира
от позицията на силата.
СЪПРОТИВА НА ВОЕННАТА СИЛА
—< Американската военна машина във Виетнам безогледно
сее смърт от двете страни на демилитаризираната зона. Пре
зидентът на САЩ Джонсън обеща тези дни на американските
генарали, че ще им даде войски колкото трябва. Почти поло
вин милион американски младежи под оръжие очевидно не са
достатъчни за да се сломи виетнамския народ, който вече два
десет години воюво против чуждите поробители. Докъде върви
решимостта виетнамците да извоюват свобода и в южната част
на страната, на света беше дадено неоспоримо доказателство
точно по време когато президентът на САЩ съобщи, че аме
риканските войски във Виетнам ще получат нови подкрепле
ния. Под защита на нощта бойците на южновиетнамската Осво
бодителна армия нападнаха с ракети американската воена база
Да Нанг. За половин час бяха унищожени повече от 40 военни
самолети, между които е имало и най-модерни бомбардирова
чи. Бяха убити и ранени също така над 180 американци.
Четири дни негърската бедниотия на американския
град Нюарк, в щата Ню Джерси, се противопоставяше на силни
военни и полицейски отряди. Подкрепления на местната поли
ция пристигнаха от всички страни. В пакъла на Нюарк мина
лата седмица маса негърско население проговори със снайпе
ри. Гневът на обезправените се противопоставяше на голата
сила. Нюарк показа, че силата сама не решава нищо н0 води
към гражданска война по улиците на градовете на западната
суперсила, чиято голяма част от населението още не се ползва
с права каквито имат останалите граждани на цивилизирания
свят.

След пребиваването в Москва
пътят пи водеше към Волгоград.
Срещата с града-герой и широ
ката Волги, започна много преди пристигането иа плака. Екс
курзоводът ни обясни, че пред
нас с паметникът на Мамаев
Г '

1
■

Паметникът „Родина — мать“ на
Мамаев курган във Волгоград
курган, хълм над града, Бюстът на Майка Русия е тежък
седем и половина хиляди тона,
а мечът, който държи в ръка,
железен меч с който призовава
отечеството на борба, е тежък
Инак
девет и половина тона.
целият хълм е превърнат в па
метник, в картина, която пред
ставлява голямата битка на гра
да-герой против хителриска Ге
рмания. Посетихме паметника
но един предиобед беше малко
за да може всичко да се види,
ексукурзоводът всичко да раз
каже за историята на града. Но и
фрагментите са достатъчни за
незабрава. На този хълм, на зе
мята под този паметник е воде
на битка цели 114 дни и нощи
и само на това място са загина
ли 35 хиляди души. Но памет
никът не е повдигнат само за
тях, тук е благодарността към
милионите паднали борци за
свободата на Волгоград. Пред
паметника, в началото на грандиозна крепост, пътника очак
ва въпроса: кои са били тези
хора, които са защищавали
свободата, обикновени простосмъртници ли са това? Отгово
рът е в овалния военен пави
лион, в който със златни букви
са изписани десет хиляди име
на; „Да, ние бяхме обикновени
простосмъртници и малцина
останаха живи, но всички из
пълнихме патриотичния дълг
към майката — родина“. Над
покъртителната картина на бор
бата ще прочетете и това: „Фа
шистките войници искаха
да
видят Волга: Червената армия
им даде тази възможност", а

90 години от освобождението от турско робство

1877
1967

СВОБОДА СЛЕД ПЕТ
СТОЛЕТИЯ

Пет века в долината на Нишава цару
ваше робство. През цялото това време от
нашата история и тук не угасна желани
ето за свобода.
Още през историческата 1804 година,
когато в Шумадия гръмна първата пуш
ка, в околността на Нишава и Стара пла
нина започна подготовка за борба срещу
турците. Маринко Пиротски, неговият
син Благое, Мита Пиротски, след това
Киро, Мита, Филип и Драган от старо
планинския край и хайдутина Апостол
приятел на Хайдук Велко подигнаха ду
ка на народа. Под тяхното водачеството
все повече патриоти от Понишавието взи
маха участие в боевете срещу турците.
През и 1805 след боя при Иванковац,
в Знеполе и Лужница се разраства осво
бодително движение, Знамето на тези
борба носят Янко, Здравко и Кръста —
братя от Кричим. Тримата братя увисна
ха обесени пред входа на Нишката кре
пост Тяхните тела останаха тук три месеца за да_ заплашават населението. През
същата година в Пирот бяха обесени още
пет свещеникаИмето на Карагеорги Петрович беше
известно в Понишавието. Между турците
и шоплука завладя страх. През 1807 годи

•

на войските на Карагеорги Петрович са
при пиротското село Яловик и Извор. ..
А през 1909 година, когато започна ис
торическата борба при Каменица и кога
то Стеван Синджелич вдигна барутните
погреби борейки се геройски срещу тур
ците и с нето бяха и много хора от Пони
шавието — Крупец, Суково и Цариброд.
Населението 0т Пониишавие след те
зи боеве беше под удара на турците. Тук
водеха главните пътища за Сърбия и мн0
го турци, черкези и арнаути минаваха из
долината на Нишава. През 1813 година
долината на Нишава отново е пълна с не
приятелска войска.
Идват нови светли дати в историята
на Понишавие — пиротското въстание
през 1836 година. Населението от Пиротско, Лужница и Висок, около Цариброд
до Берковица се вдигна на борба против
зулумите на Махмуд Караджибаша. През
тази година над 700 души избягаха в Сър
бия. Между височкото население, което
масово участвува в боевете се намираше
и дядо Илия от Дойкинци. . .
Въстанието бе потушено и в него пад
наха много свидни жертви. Много хора от
този край бяха избити, а имуществото им
ограбено. Но желанието за свобода не

Чудна о срещата със страната на Съветите. Железопътната
гара в Чоп, преди която съветските митничари пожелаят иа дошляците щастливо свиждание с велика Русия, е първа крачка
човек да сравни две димензии: оная от печата и книгите, про
четена и чута, с тая действителна и видена. И, трябва да се при
знае, съчетанието на тези две димензии същевременно е и
тяхно разделяне: да четеш и слушаш за съветската страна е
едно, а да я видиш — е друго нещо. Двадесет и шест часа во
зене от Чоп до Москва съдържа хиляди въпроси, които никога
не се поставят, но на много отговорът идва сам. Питахме се,
например, как преподавателят по география ни разказваше, че
Европа няма много гори, защо едвам сега чуваме, че по тези
рслси нс могат да вървят други, освен съветски влакове, вярно
ли е, че руснаците курдисват часовниците си но влаковете ...
Пътьом беше съвсем очевидно, че страната па Съветите е
под знака на Октомври. Ленин и призивът петдесетгодишни
ната на социализма да се посрещне с нови трудови победи
това е посреЩапс и изпращане от всички краища, където жи
вее и твори руският човек.
педнага след това картина на
пленени германци, картина на
победата на Червената армия...
Паметникът е още в строеж и
ще бъде готов за петдесетгодишнината иа Октомври. Тогава
Мамаев курган ще събере сто
тици хиляди хора, десетки хил
яди преживели бойци заедно да
почит на милионите
отдадат
патриоти... Пред водоцентралата на Волга, гигант втори в
света от този вид, пред трактор
мия завод, героя на Съветския
съюз, чийто колектив през Вто
рата световна война преориенти
ра производството си, така да
се каже за едно денонощие, за
производство на танкбве, посе
тихме някогашния електрически
млин на града, който днес е зло
веща
картина на разоряване.
Екскурзоводът ни казва, че та
зи развалина ще бъде защитена
със стъкло от зъба на времето.
за да може дълго да свидетелстува за зверствата на хитлери
стите, за да бъде вечно преду
преждение на поколенията кои
са били хората, които са искали
да отнемат свободата на руския
народ. На сградата на млина
няма нито един здрав сантиме
тър, нито грам хоросан, който да
не е пробит с куршуми и грана
ти. А такъв е целият Волгоград
в края на войната. Този днес
прекрасен град със 780 хиляди
души, които напълно са зале
пили раните от войната. За разоряването на града и за стра
данията тук съществува още един разказ. Само няколко стъб
ла в центъра на града, където
гори вечен огън на борците от
този край, са останали неунищожени след войната.
Градс
кият комитет на КПСС е помолил градските власти тези стъ
бла да останат на местата си,
без е оглед на градоустройствени
те планове. Затова на чуждене
ца е необикновена картината по

престана и тогава. Само след дав месеца
въстанието отново избухна за да завър
ши пак трагично. По време на Хаджи Не
шиното въстание бяха обесени още някол
Ко свештеници в Горно Понишавие.
Само няколко години след тези боеве,
на 6 април 1841 година избухна въстание
то около Ниш, Пирот, Лесковац и Прокупие. Нишавците предвождаше Милое Йо
ванович от Каменица, бойците от Запланье Никола Сърндакович от Г. Душник,
а лесковчаните Коца Нумджия и Поп
Джодже от Поляница.
Боевете бяха ожесточени. Неприяте
лят превъзхождаше въстаниците и по
числености и по оръжие.
Към края на 19 столетие борбата сре
щу турците в Горното Понишавие се раз
раства. Много хайдути кръстосват Стара
планина. Населението помага хайдутите
и затова турците евакуират същото към
Ниш. На 6 август 1862 година бяха аре
стувани и всички свещеници от манасти
ра при Темско.
Из горите на Стара планина кърстосват известните хайдути от Висок — Ига
от Каменица с дъщеря си Злата, Сава од
Дойкинци и много други. Ига от Каме
ница задавал много мъки на турците.
Той посрещал турците край пътищата и
пленявал от тях оръжие и храна. Влизал
по селата и говорил на населението за
свободата, която скоро ще дойде и по то
зи начин будил духът на народа за сво
бода. Ига и неговата дъщеря Злата били
пленени при едно сражение. Смелият и
самоотвержен хайдутин от Висок, който
дълго време Се борил за свободата на

средата на булеварда и площа
да да стърчи стъбло без план.
Необикновено е докато не чуе
история. А когато я
тяхната
чуе, тези обикновени
стъбла
стават необикновени, тогава те
са воини; паметници. Към тях
хората се отнасят с почит, на
празниците ги кичат с цветя ...
Пред вечния огън, паметника
иа червеноармейците в центъра
на града, е постоянна стража.
Стоят пионери, най-добри уче
ници, момичета и момчета от
града-герой. През гърдите авто
мати с които са се борили чер
веноармейците за свободата на
страната, на този град.
След
всеки тридесет минути момчета
та и момичетата се сменяват, а
тогава от пламъка на вечния
огън свири музика. Тук се. пов
таря ритуала на смяната на по
стоянната стража от Червения
площад, но този е по-вълнуващ, за наблюдателя, по-немирен ...
Екскурзоводът с доста педаго
гия казва, че това е среща с па
метниците на светлото минало.
Планът за утре е съвсем друг.
Трябва да се види какво руски
ят човек е създал от тези слав
ни дни до днес. Утре тръгваме
на
път с параход до канала
Волга — Дон, дълъг 128 киломе
тра, ще видим как параходите
се повдигат чрез комори от Вол
га към Дон, как човекът е съе
динил тези две велики руски
реки. След
обед по булевард
Ленин, който, да споменем мимоходом, е дълъг над 70 кило
метра ще тръгнем до водоцентралата, втора на света. Първата
е, пак съветска, оная в Сибир.
Никола БУЛАТОВИЧ

своя поробен народ увиснал на въжето
на моста пред входа на Нишката крепост.
Неговото име обаче останало сред височко
то население да живее още дълги години.

Идват нови събития, които предвестяват свободата в Понишавието. През юли
1875 година в Херцеговина избухва въста
ние. По-късно на 18 юни 1876 година във
война с Турците стъпи и Сърбия. Сраже
нията срещу турците се приближиха към
Понишавието. Около Бабина Глава ста
наха много сражения, а боевете се при
ближаваха и към Бела Паланка, но скоро
войските от тук остъпиха поради пора
женията на сръбската войска при Зайчар
и Алексинац.
По време на тази война отново из го
рите на Стара планина започнаха да се
омасовяват хайдушките чети. Тук се по
двизаваха четите на Шопа Илия Маркович — Бай Илия. В тези боеве много се
ла в Понишавието бяха разорени из осно
ви, а хората избити.
Най-сетне идва най-изгодния момент.
На 12 април 1877 година Русия обявява
война на Турция. На 1 декември 1877 го
дина и Сърбия започва военни действия
срещу Турция. Около Нишава въстават
20 села. Много доброволци от Висок се
стекоха да отбраняват моста при село
Темско за да го не срушат турците.
Започна великата борба за освобож
дението. .
Богдан НИКОЛОВ
(Следва)
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Между законите и
действителността
(Продължение от 1 стр.)
обходимо присъствието на бол
шинството отборници от всяка
камара.
Със закон или статут на общи
ната за вземане на някои реше
ния може да се предпише специ
ално болшинство.
Значи последната алинея от
цитирания член допуска да се
уточни и прецизира тая разпо
редба в общинските статути. А
ето как. това е „уточнено" в Ста
тута на община Босилеград: В
член 186 на Статута, който се от
нася до организацията и компе
тентностите на скупщината се
казва следното:
Скупщината на съвместна се
сия решава валидно, ако на се
сията присъствува болшинството
отборници от всяка камара.
Всяка камара на Скупщината,
когато заседава отделно, решава
валидно, ако на заседанието при
съствува болшинство отборни
ци.
Скупщината и нейните камари
вземат решения и други актове с

Избор и разрешения в член 88 се
казва следното:
„Ако е предложен само един
кандидат смята се че е избран
ако за него са гласували болши
нство от присъствуващите отбор
ници, а ако са били двама или
повече кандидати е избран оня,
който е получил най-голям брой
гласове.
В член 89 от същия правилник
се казва:
„Ако пито един от предложени
те кандидати или нито един от
предложените кандидатски лис
ти не е получила необходимото
болшинство, което се търси в по
становлението на
предходния
член, изборът се върши отново.
Имаме впечатление, че приве
дените членове от общинските
акти са от второстепенно знаме
мие в борбата за председателст
во. Главното е от коя страна ще
бъде избран отборник за предсе
дател и кой кого ще победи! Във
връзка с цитираните противопо
ложни предписания общинските
служби и някои отборници са се

Изглед от Босилеград
болшинство гласове на присъствувашите отборници.
За статута на Общината, обще
ствения план и бюджет на Об
щината, избора на председател
и подпредседател е необходимо
болшинство от общия брой отбор
ници на едната и другата камара.
В член 191, който се отнасяне
посредствено до избирането на
председател и подпредседател се
казва следното:
„Скупщината има свой предсе
дател, който избира из редовете
на своите отборници.
Предложение за избиране на
председател дават най-малко де
сет отборници. Предложението
се дава писмено, а подписват го
всички предлагащи. Гласуването
е тайно ако Скупщината не ре
ши другояче.
За председател на Скупщина
та е избран кандидата, за кого
то са гласували две трети от вси
чки отборници на Скупщината“.
Ясно е, че в цитираните члено
ве не се съвпада предисаното бол
шиноство за ибирането на пред
седател. Очевидно е че има не
що неясно. Но още по-неясни са
предписанията в правилника за
работата на Общинската скуп
щина, обоснован и в член 190 на
общинския статут. Да отбеле
жим че Статута е приет през апил 1964 година, а правилника
през ноември 1965 година.
В глава 10 на правилника —

отнесли и до Конституционния
съд на СР Сърбия, но отговор на
запитванията досега няма.
За утеха засега може да
ни послужи факът че има в Сър
бия още една община, която по
ради същите причини не е усл•яла да избере председател. По
изостаналост тя наподобава на
босилеградската. Касае се за Гаджин Хан, в бивша Нишка око
лия.
Стоян СТАНКОВ

Тръжества кои
то предстоят в
Димитровград
По решение на
Общинския
отбор на ССРН й Димитровград
и тази година ще се отпразнува
по най-тържествен начин 8 сеп
тември — Деня на освобождени
септември
ето на града и 28
деня в който I царибродска бри
гада тръгна на фронта.
За празнуване на тези две ва
жни дати от нашето революционно минало е създаден отбор,
който същевременно ше се занимава и с празненствата по

г Босилеград

От нашите кооперации

Л

ПРОБЛЕМИ ПА
БОЖИЧКАТА КООПЕРАЦИЯ

ЗАКЪСНЯВА
ПОМОЩТА
НА АРАБСКИ
ТЕ СТРАНИ
Акцията за събиране и из
пращане на помощ на араб
ските страни пострадали от
израелската агресия, в Босилеградско върви с неоправда
но закъснение. В някои тру
дови организации тая акция е
схваната доста сериозно от
самоуправителните органи и
вече оа предприети необходи
мите мерки, но има и такива
трудови организации, които
сякаш са забравили да прове
дат тази хуманна акция.
Въпреки препоръката на
Изпълнителния отбор на Об
щинската конференция на
ССРН да се даде по една или
две надници в колектвите, от
носно над хиляда стари дина
ра на село, всяка трудова об
щност по свой начип опре
деля сумата. Така в общин
ския съд е решено съдиите
да дадат по пет, а останалите
служащи от една до три хил
яди стари динара. В гимнази
ята е приложен същия прин
цип и сумите се движат до
три хиляди динара.
Служащите от клона па
СДК са приложили средно
по 2 хиляди, а от колона на
УКБ по 3 хиляди. Колекти
вът на Земеделската коопера
ция „Напредък“ в Босилеград
е дал еднодневна заработка
или 85 хиляди динара. Същи
ят е изготвил предложение
до кооперативния съвет да се
изпратят и 20 одеяла на стой
ност от 120 хиляди динара. С
по една надница ще участват
в помощта и „Весна кобила“,
„Услуга“ и „Слога“.
До сега най-добри резулта
ти в събирането на помощ за
арабските народи са постигна
лите армейците от гранични
те части. За късо време те са
събрали 258 хиляди динара.
За отбелязване е личния при
ме на капитан Воркапич и
поручник Цветкович, които
са приложили по 20 хиляди
стари динара. Наистина при
мер за всяка похвала и подра
жание.
Обаче акцията в някои тру
дови общности оЩе не е ни
започнала, въпреки апела па
политическите
организации
и инициативите на някои чле
пове на същите. Такъв е слу
чаят в Общинската скупщи
на, Здравния дом, основните
училища и други. Очаква се
и те да побързат с вземане
то па съотвестпн решения.
Акцията слабо върви и в
селските и градската местпа
организация на Социалисти
ческия съюз. В някои села
едва сега с започнала, докато в повечето организации
о1Н,е нищо пе се предприема.
Планираната акция за запис
вапе на, евентуални дарители
па кръппа плазма е още
мъртво слово пя хаптия.
Ст. Стапков

В перспективния план на божичката кооперация в областта
на производителните дейности
на първо място е животновъдст
вото, после производството на
картофи и овес за семе. За раз
витието на други отрасли, като
например овощарството, полевъ
дството, градинарството и под.
— няма условия. Обаче още се
га се говори, че и в посочените
отрасли
три
производителни
предстоят сериозни отсътпки от
предвидения план.
Първите крачки в постепенно
то осъществяване на планувания
обем бяха почти безуспешни.
Миналата, година кооперацията
е имала над 20 хектара с овес,
от които произвела 46.000 кг се- .
ме. Обаче това количество не
било продадено като семе, защото на пазара не се търсил овессеме. Бил продаден като фураж
по много низка цена. Затова та
зи година вместо 20 ха са засети
с овес 15 ха. Що значи вместо
постепенно увеличение на пло
щите, имаме намаляване.
Подобно ,е и с производството
на другата култура — картофи
те. По-миналата година коопера
цията била засадила картофи
на площ от 5 ха, а миналата го
дина 3 ха. Средните добиви въз
лизат на един вагон картофи от
хектар. Обаче доброкачествени
те и вкусни планински картофи, произведени в Божица и
Топли дол, не могли да намерят
пласмент на пазара. Така стана
ло и с кооперативните и с произ
велените от частниците карто
фи. Това обстоятелство и тук
довело до намаляване на площи
те, засадени с картофи. Още по
вече тази година кооперацията
изобщо не е засаждала картофи
на свои площи. В коепарацията
казват ако положението на па
зара беше по-инакво т.е. карто
фите да имаха пласмент коопе
рацията би могла да произвеж
да картофи на площ от 50 ха,
а частниците биха произвежда
ли за изкупуване над 100.000 кг.
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Напредък“

“
земеделска
Босилеградската
кооперация е купила нова вър
шачка полско производство за 2
милиона и сто хиляди, динара.

Влашани поправи
ха моста

)

Жителите на с. Власи попра
виха дървения мост на р. Ерма,
отнесен от неотдавнашните наводения.
Така също с доброволна тру
дова акция влашани поправиха
и пътя до с. Държина.
М. А.

СТРОИ СЕ УЛИЦА
МОМЧИЛ ВОЙВОДА
»

случай 50 годишнината от Октом
врийската революция.
К. Т.
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Големите дупки, които почти не
позволяваха съобщения, бяха на
пълнени с чакъл.

С това една

част от плана за уреждане

на

пътищата във Висок е осъщест
вена. Сега трябва да се органи
зира редовно поддържане на
пътя. Вероятно това ще стори
местната общиност в този район.
Б.

Жителите на ул. „Момчил Вой
вода" в“ Димитровград започна
ха да строят улицата.
Тази улица, която някога но
сеше популярно име улица „Дет
ски добавъчни" стана много дъл
га, но една от най-калните и ло
ши в града. В първо време ще
се строи само един участък от

Мелиорисанн 100 хектара
ливади и пасбища
По-инакви са резултатите в
онези области, които не зависят
пряко от търсенето и цените на
пазара. Например в мелиориранет0 на ливадите и пасбищата
са постигнати добри успехи —
мелиорисани са 100 хектара, от
които 60 ха ливади и 40 ха
пасбища. От мелиорираните су
хи планински ливади тази годи
на се очаква сенодобив от 1.500
до 2.000 кг от хектар. За мелио
рацията на споменатите площи
кооперацията вложила 760.000
ст. динара.
М. П.

Вършачка за кооператорите на

Поправен пътя Славиня —
Долни Криводол
чрез
Населението от Висок,
поправи
доброволна ' работа,
пътя от село Славиня до Долни
Криводол, където на 9 т.м. се
състоя среща на крайгранично
то население от двете страни.
Пътният фонд при общината за
тази цел снабди на кредит ки
лер от пет милиона стари дина
ра, обезпечи гориво и шофьор
и ангажира пътни надзиратели.

Нестабилността на пазара зле
се отразила и върху кооперира
нето в областта на животновъд
ството. Именно, миналата годи
на кооперацията вложила над 8
милиона ст. динара за коопери
ране в животновъдството с от
делни частници. Но тъй като тя
не могла да обезпечи гарантира
на цена на заплащане угоения
добитък чрез коопериране, а при
ложила онези които съществували на пазара на деня на изку
пуването — стопаните само успе
ли да покрият разходите си. Затова тази година въобще няма
никакъв интерес за кооперира
не. До това явление нямало да се
стигне, казват пак в коопераци
ята, ако се зачитаха законопред
писанията за гарантираните це
ни за висококачествен добитън
в обществения сектор или чрез
коопериране.
Посоченото говори, че поед божичката кооперация, а такова е
положението при повечето пла
нински кооперации, в областта
на производителните дейности
стоят сериозни трудности. Съще
временно значи, че на много
въпроси, които донесоха изиск
ванията на реформата — .божи
чани не са намерили най-добри
отговори.

улицата на дължина од 600 мет
ра. На единия край ще бъде по
строен бетонен тротоар, а улица
та ще бъде постлана с камък.
Общинската скупщина е обез
печила самосвал, а жителите на
работна
„Момчил войвода“
ръка.

Още веднага тя ще бъде пусна-

та да обслужва стопаните във
всички села около Босилеград,
в които може да се закара.
В кооперацията заявяват че ус
лугата ще бъде много по-ефтина
отколкото когато се върше с ко
не, но още не са определили це
ната. С такава вършачка мина
лата година се снабди горнолисинската кооперация, която се е
изплатила за 2—3 месеца. Тя е
наплащала п0 25 динара за все
ки овършен сноп.

ПРЕКОМЕРНИ
РАПАСИ
Обединената земеделска коо
перация „Сточар“ в Димитров
град нередовно снабдява пункто
вете в Поганово и Трънско Одоровци с най-нужните продоволст
вени артикули. Често се случва
в магазините в Поганово, Трън
ско Одоровци, Драговита да ня
ма захар, кибрит или други не
обходими стоки.
Неотдавна в Поганово нямаше
захар.
Това нещо предизвика паника
~ сред населението.
г
Някои отиваха в Одоровци,
други в Димитровград, справяха
се кой как може.
А в момента в Поганово има
ше голяма нужда Ьт захар, защото малинобера бе в пълен раз
гар и хората искаха да си при
готвят сладка.
Но захар — нямаше.
Когато пристигна — някои хо
ра взимаха цели чували, а за
други не стигаше.
В края на краищата — пак се
стигаше до крайности. Едни пра
веха прекомерни запаси от за
хар, а други не можеха да си
вземат и няколко килограма.
В момента, когато Близкия из
ток е в положение на война, не
редовното снабдяване прави го
леми сътресения в семейните
бюджети на хората.
Защо кооперацията позволява
такива нередности?
М. А.
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„СВОБОДА“ — ПРЕОДОЛЯВА
искушенията на реформата

• I

МАЛКИ“ И ГОЛЕМИ ВРАТА

Във водовъртежи пи свобод
ния пазар случайностите не беДимитровградска
рат ягоди.
„Свобода" не се е хванала в хо
рото на ония които произвеж
дат и изнасят затова, че е изу
чила майсториите на „флирта" с
чуждестранните делови партньо
ри. Всеки пазар изисква качест
вени произведения, а от конфек
цията покрай това и модел, де
сен и низки цени за широко по
требление.
По всичко личи, че 2000 кан
тари мъжки костюми за нужди
те иасъветския пазар са се доб
ре пласирали и постигнали, „па
зарни критерии“ в СССР и изоб
що на източния пазар. Последаваха поръчки, с много по-голяма стойност и с разширен асортимеит конфекция.
До средата на ноември тази
година „Свобода", според скло
нените договори, ще произведе
и
за пазара мъжки костюми
шлифери за 230 000 000 динара.
Това е същевременно и иай-голяма поръчка от чуждестранни
приятни с около милиард и поголям, когато се ' има предивд,
че по отношение на други пред
приятия с около милиард и по
ловина динара годишна стой
ност па производство, с около
100 милиона кредити и оборотни
средства „Свобода" е малко пред
приятие. Но и такава тя успе
шно преодолява мероприятита на
реформата, конкуренцията и го
лемите запаси на други пред
приятия, които упражняват натиски с намаляване ма цените.
За колектива това са значи
телни аражмани не само за то
ва че предварително осигуряват
производство, но и затова че
на всеки работник влива дове
рие в собствение сили. Обаче то
ва ги задължава да бъдат още
по-самодисциплинирани и самоуправително отговорни. Защото
всеки работник другояче се чув
ствува когато и той и неговото
предприятие се борят за място
под слънцето, а съвсем нещо
друго е, когато неговото пред
приятие и в условията на рефор
мата постига успехи на чужде
странния пазар. Затова е и раз
бираема сериозността на колек
тива с която се залавят с произ
водство за съветския пазар. Ос
тава още износчикът да отгово
ри на забележките по отноше
ние суровините, които са доста-

Все още има хора, конто влизат иа „малки" врата, когато
«рябва да издействуват нещо за себо си, за което, естествено,
нямат право. Такова е и положението с детските добавъчни па
Стефан Г. Маиоилов от Горпа Лукавица, Димитровградско ра
ботник в комбинат „Димитровград“, който ще трябва да върне
над 200.000 стари динара.
С помощта на свидетели Маиоилов се опитал да докаже, че
не живее в Г. Лукавица, а квартирува в Д. Лукавица, по не
успял.
Но с двама лъжесвидетели — Никола Йосифов от Петърлаш и Борис Георгиев от с. Лукавица — той успял да убеди
органите в Общинската скупщина в Димитровград, че живее
отделно от баща си в Г. Лукавица, макар и в една къща, като
влиза на „мала“ врата, а баща му па главния вход. В Общин
ската скупщина в Димитровград взели вяра на свидетелите па
Маноилов и му издали търсеното удостоверение. И той започнал
да получава добавъчни, макар че пямал право защото жйвсел
заедно с баща си.
Никой не проверил доводите на свидетелите все докато ня
кои лукавчани не съобщили, че Маноилов живее при баща се и
безправно получва добавъчни^.. След проверка — добавъчните
на Маноилов са спряни и той сега ще трябва да върне на Завода
аа социални осигуровки пад 200 000 стари дипара.
„Случаят Маноилов“ не е усамотен.
Мнозина хора ежедневно идват в Общинската скупщипа и с
помощта на свидетели си изкарват разни удостоверения — на
„мала врата“.
На „мала врата“ и един работник от шивашка кооперация
„Прогрес“ се опитал да издействува удостоверепие за сипа си
студент, че не живее при него, а за същия получавал детски до
бавъчни . . .
По същия начин н един преподавател от Куса врана искал
да „докаже“, че не притежава имот, макар че има и къща и
имот... След справка — по „инициатива“ на оргапитс в Об
щинската скупщипа — издаденото удостоверение било отмепепо.
Трябва да изтъкнем обаче, че и служещите в Общинската
скупщина следва да работят с повече внимапие, когато изда
ват подобни удостоверения. Не е достатъчно на търсещите раз
ни удостоверения да се предяви какви последици носят ако
дават неточни показания, но Да се направи по-Щателна провер
ка на същите.
М. А.

У

САНСКИТЕ КОЗИ
ПОЛУЧИХА „ВИЗА“
На последното заседание на
явете камари Общинската скуп
щина в Димитровград, ръково
дена от многочислените искания
иа гражданите, взе решение, въз
основа на което санските кози
получиха „виза“ за територията
ва споменатата община. С това
адна дългогодишна дискусия на
ашого масови събрания получи
и свой край,
Според решението едно дома
кинство може да отглежда една
породиста коза и то само с поз.воление на органите за селско
стопанство в Общинската скуп
щина и то след удостоверение
от специалните учреждения, че
•козата наистина е санска. След
като обезпечи всички предвиде
ни формалности, домакинството
задължително трябва да обезпе
чи оборско отглеждане на жи
вотното. Доколко домакинства
та. които отглеждат сански ко
зи, нарушат разпоредбите на ре
щението предвиждат се сравни
телно строги наказателни мер
ки. По-точно казано, ако някой
гражданин държи коза без поз
воление на компетентния орган,
«ли а пуска извън двора или

.
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ако някой обезпечи позволение
ва друго лице — нарушителят
ще бъде наказан със сума от 50
до 300 нови динара.
При това не трябва да се губи
от пред вид едно от по-рано взе
тите решения от страна на Скуп
щината, което се касае за ерозив
иите и поройни площи. В тези
места и по-нататък се забраня
ва отглеждането и на сански ко
[. Въз основа на това домакин
ствата в селата Т. Одоровци, Ку
са врана, Петачинци, Искровци,
Драговита, Поганово, Врапча,
Долна и Горна Невля, Скървени
ца, Барие, Било, Верзар, Сливни
ца, Лукавица и Сенокос не мо
гат да отглеждат сански кози.
Всъщност решението за отгле
ждане на сански кози обхваща
онези райони и села, които помалко са заинтресовани за това,
докато онези които най-много
търсеха такова позволение и за
които санската коза представля
ва определен икономически ин
терес и по-нататък не е получи
ла „виза“ за отглеждане.
Също така трябва да се има
пред вид, че ерозивните площи
«ли са залесени или това ще
стане в определено време и коСтраница *

гато въпросното решение би об
хванало всички райони
то
щеше да дойде в стълкновение
с разпоредбите на закона за еро
зивните площи, а Скупщината
няма право нито може да взема
незаконни решения.
М. Б.

още повече, че „Свобода" е съз
дала на вътрешния пазар прес
тиж на добро конфекционно
предприятие. Напротив, малко
производители на конфекция
могат да се похвалят, с предвра-

вени на предприятието, и ведна
га ще се пристъпи към работа
— производство па косюми и
шлифери за съветския пазар.
В това предприятие очакват
още по-големи аранжмани за ну
ждите на съветските граждани,
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В конфекция „Свобода“
но са резервирани когато се ка
сае до пълна ориентировка на
производството за чуждестра
нния пазар. „Кой знае, казват,
пазарът е пазар, а особено кога
то се касае за чуждестранен. Мо
же един ден съвсем да прекъс
не. Затова тяхната ориентировка
е на две линии — производство
и за чуждестранния и за вътре
шния пазар. Такава предпазли
вост не е никакво застраняване

рително договорено производст
во. „Свобода“ има договорено
производство и на вътрешния па
зар за около 60 милиона стари
динара. Вътрешните аранжмани
се отнасят до производството на
дамски зимни палта — имита
ция на скъпоценна кожа, което
е ново произведение на нашия
пазар.
М. Бакич

Изготвяне на полугодишните
баланси
Изготвянето на шестмесечни
те финансови баланси в трудо
вите организации е в течение.
Според законопредписанията до
20 този месец балансът трябва
да бъде готов в транспортното.

комуналното, гостилничарското
и търговското предприятие, а
до 30 юли в трите земеделски
кооперации, Здравния дом, Ап
теката и. Ветеринарната стан
ция.

ТОШЕ МОНТЕРО — СТАР
РАБОТНИК, МЛАД ПЕНСИОНЕР

СРЕЩИ С ХОРАТА

Тодор Радованов Тутулейски
или Тоше „монтеро" е широко
известен в Босилеградско. Едни
го познават като способен електро-монтьр, с десетилетия по
ддържал водоцентралата над Бо
силеград, други като страстен
любител на лова, трети като
най-редовен посетител на кинопредставленията. Ние го пред
ставяме като пенсионер. След
цели четиресет години работа с
машините и електрическия ток,
Тодор е пенсиониран от 1 юли
тази година. Стар работник,
млад пенсионер. Докато седехме
в разцъфтялия се двор на скром
ната му и добре уредена къщи
чка, крепкият и енергичен висо
коквалифициран електор-монтьор като на филмова лената ми
представяваше своя житейски
път от рани младини до днес.
— Като 16-годишен юноша с
много мои босилеградчани и аз
напуснах родния край и тръгнах
по света да търся работа и хляб.
Отзовах се в Перник, където в
каменовъглената мина работеха
мнозина нашенци. Приобщих се
към тях и работех три месеца ка
то общ работник на открито. Но
заплатата не стигаше и за хляб
и аз напуснах мината и по кон-?

курс отидох в депото на софий
ската гара. След дълга процеду
ра ме приеха за ученик в депо
то. Тук демонтирахме старите
локомотиви и вагони и ги прена
сяхме в работилниците. Моят
шеф след като ме разпита откъ
де съм и кой съм ми предложи
„по-добро" място където ще изу
ча занаят за късо време. Той ме
отведе при един свой приятел
собственик на железарска рабо
тилница. Но и тука нямаше сред
ства за основно препитание. Цял
ден биех с чука за надница от
шест лева. С тези пари можех
да купя половин хляб за четири
лева и за два леха халва. Квартирувах с още няколко души чи
раци в една скромна барачка
склепана от дъски и се покри
вах с едно домашно чердже, ко
ето с третокласната ми дипло
ма беше единственото ми лично
имуществото от дома. Обаче же
ланието ми да стана механик не
се изпълни. След осем месеца
майсторът съкрати някои работ
ни места и аз буквално се наме
рих на улицата без пребита па
ра. Спасението ми беше да се до
бера до нашенците в Перник, но
нямах нито лев за превоз. А до
Перник за билет ми трябваха
27 лева. С големи мъки намерих
някои наши хора в София, кои
то ми дадоха петдесет лева. Бе
ше бъдни вечер, когато пристиг
нах в Перник, където нашенци
те ме приеха като гост. Това бе
ше в началото на 1924 година.
Мнозина наши миньори в Пер
ник бяха уволнени като комуни
сти и заминали за Босилеград.
И тука ядехме само хляб, но ра
бота нямаше. След две седмици
реших да се обадя на директора
на мината, някои си инженерруснак. Казах му че търся каква,
то и да било работа за каквато и
да е надница. Казах му също

че имам . завършен трети про
гимназиален клас. Директорът
ми обеща да ме назначи за ста
жант надзирател, но да му доне
са утре ден дипломата. А послед
ната ми беше останала в София
в
управлението на
гарата.
Един босилеградчанин ми обеща да се послужа с не
говата диплома, което и на
правих. Директорът беше стар
човек, разгледа дипломата, вър
на ми я и ме пита за името ми.
Аз му казах своето име и пре
зиме и той ме заведе в някакъв
списък, без да забележи че дип
ломата е на друго лице ... След
пет месеца заминах за Босиле
град да се видя със своите.
След една година нашият събе
седник заминал за мината в БобовДол. Том прекарал цели два
надесет месеци като моторист,
работейки с моторите на помпи
за извличане на вода из шахти
те и за вкарване на въздух в
същите.
'
— След една година — продъл
жава монтьорът своя житейски
роман — получих 0т моите пие
мо че ме търсят властите за вой
ник. И тогава окончателно за
минах за Югославия. Когато се
завърнах от войската в Босиле
град се изграждаше водоцентра
лата и се електрифицираше
тех по градската мрежа. След
градчето. Като общински работ
ник от 1929 до 1934 година работова минах за главен електро
монтьор в централата. И в нея
прекарах почти без прекъсвания
цели 27 години, все до 1961 го
дина, когато Босилеград получи
ток чрез далекопровода от власинските водоцентрали ...
Монтьорът ни пояснява как не
е мобилизиран през 1941 година.

Няколко пъти местните власти
отменявали заминаването му в
армията. Напоследък бил моби
лизирани в местния гарнизон,
но работел в централата, когато
бил свободен бил задължен да
се явява всеки два часа в комен
дантството. — Една нощ в нача
лото на април, продължава оди
сеята си Тоше монтьорът, в цент
ралата изгърмяха машините. Ка
саеше се за голям дефект на
градската мрежа. Изпълзях по
камъните до баира над центра
лата и какво да видя: Босиле
град гореше. Отстъпващата вой
ска беше запалила казармите и
моста на Драговищица както и
всички сгради, в които се съхра
няваха боеприпаси. Войските се
оттеглиха и дойде българската
фашистка власт. Аз не напусках
централата.
От 1943 година Тодор Радованов се свързва с югославските и
български партизани. Става им
ятак и връзка. Осведомява ги
за терора на фашистите в Боси
леград и изпълнява някои възло
жени задачи. След освобожде
нието е бил в първата народна
власт, бил е и член на партия
та, но постъпките на някои боси
леградски фактори го накара
ли да се оттегли.
Неговата приказка сякаш ня
ма край. Той говори с въздишка
за тежката и отговорна работа
на централата. Той си спомня
с радост и гордост за своите мно
гобройни ученици някои от коив Югославия и България и му се
то са 'станали електроинженери
обаждат за Нова година ...
Със заслужената пенсия от
760 нови динара той може да жи
вее скромно и както и досега и
да издържа сина си на универ
ситета. Успех и щастие, другарю
монтьор!
Стоян Станков
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Жътвата в

Димитровградско

Наши села

ОЧАКВАТ СЕ ВИСОКИ ДОБИВИ
Миналата есен в Димитров
градска община с пшеница бя
ха засети 3 643 хектара площ
226 в повече от предишната
година. Кооперацията зася 157
хектара, или 4 на сто от съвокупната площ с пшеница. Знае
се, че с високодобивни сорто
ве пшеница са засети 1 088 хек
тара или 30 на сто, в което об
ществения сектор участвува с
14 процента. Обаче след като бе
направен
контрол се получи,
че структурата на сеитбата се
га е по-добра, защото
много
частни производители са засяли собствено семе пшеница. Установено бе, че със семе втора
репродукция са засети общо 360
хектара. Сигурно е че това не
що ще повлияе върху добивите
от пшеницата, която засега е в
добро състояние. Може да се очакват по-високи добиви от
лани.
Освен благоприятните клима> т;
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ние върху тазгодишните доби
ви те говорим в следващите
броеве на вестника. За сравне
ние с добивите от предишните
години, ще приведем някои дан
ни. Миналата година с пшени
ца бяха засети общо 3 408 хек
тара. Кооперацията бе засяла
150
хектара с високодобивни
сортове като получи средно по
34 центнера от хектар. От съ
щите сортове пшеница на част
ните стопанства добивите дости
гаха 25 центнера. От 2 512 хек
тара с домашни сортове пшени
ца добивите бяха 17 центнера
от хектар. Средните добиви зна
чи миналата година бяха 19 цен
тнера. Общо бяха произведени
660 вагона зърно.
От тазгодишната жътва в Ди
митровградско има изгледи да
се получат и до 40 центнера от
хектар на кооперативните сто
панства. Пшениците, подлежа
щи на агроминимума се очаква

ния ни за своите 5 652 центнера
пшеница. При това положение
най-добре ще бъде веднага да
се потърсят подходящи' складища за пшеницата, за да не тър
пим загуби.
Да се надяваме, че всичко ще
мине в ред.

Мерки срещу
вилината косица
През последните два месеца
комисията при Общинската скуп
шина за унищожаване на вили
ната косица извърши обемна ра
бота. Тя прегледа всички площи,
засеяни с люцерна на територи
ята на общината. През това вре
ме комисията и горските прегле
даха люцерните в 40 села т.е. на
1.150 домакинства, които са дек
ларирали червена детелина и
люцерна. Установено е, че с вилйна косица са заразени 180 пар
цели, някои и до 25%. С оглед на
бързото разпространение на то
зи опасен вредител предстои опасност да се заразят и здрави
те люцерни. Затова именно раз
бираемо е голямото интересуване на частниците за унищожа
ване на споменатия вредител, а
също така и усилията на орга
ните по селско стопанство при
Общинската скупщина и нейна
та инспекция за предприемане
на мерки възможно по-скоро
тя да се унищожи.
Компетентните органи по сел
ско и горско стопанство досега
са написали над 100 наредби, с
които на селскостопанските про
изводители, на чиито площи е
установена зараза, се налага в
срок от десет дни да приложат
механически и химически сред
ства срещу вилината косица. За
дължителните мероприятия са
възложени с неотдавна взетото
решение от страна на Общинска
та скупщина и издаденото нареж
дане от страна на специалните
служби по селско стопанство.
Срещу многочислените наред
би, връчени на собствениците на
люцерните не е отправена нито
една жалба. Това е доказателст
во, че и самите селскостопански
производители са съзнателни за
голямата опасност от вилината
косица и че неотложно трябва
докрай да се проведат предвиде
ните мероприятия.
Иначе се предполага, че има
още заразени люцерни, тъй като
в три села те още не са прегле
дани. Освен това по една или
друга причина още не са всички
частници декларирали парце
лите, засеяни с червена детели
на и люцерна.
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На 2 километра южно от Бо
силеград се намира села Райчиловци. От източната страна е
плодородната райчиловска рав
нина, а от западната започват
стръмните голи склонове — Мар
мач, Модри връх и Дойчин дел.
Райчиловци е най-привлекате
лното село в Босилеградско. То е
едно от редките неразпръснати
села, електрифицирано е и има
плодородно поле с множество овощни и зеленчукови градини.
Днес Райчиловци има 125 дома
кинства с 450 жители и заема
площ от 622 хектара.
Някогашното селище
Микуличевци
Преди идването на турците
над Кюрчийска махала се нами
рало селището Микуличевци. С
падането на княз Бусовата кре
пост турците завладели и Мику
личевци. Според преданието при
днешната райчиловска черква се
намирала най-голямата в Боси
леградско черква св. Спас. В нея
били заловени князете Бранко и

Кълцане на пипер в „чутура
Бус и тук погубени, а след това
черквата била разрушена из ос
нови. Около старата черква има
ло седем големи бреста, които
са изсечени преди 15 години.
През 1834 година големи камен
ни блокове от старата- черква
били откарани в село Извор за
построяване на тамошната чер
ква. При построяването на дне
шната черква в Райчиловци
през 1895/97 година били намерене два човешки скелета. Пре
дполага се, че са на князете Бра
нко и Бус. През синора над се
ло Райчиловци е минавал стар
кервански път, който водил към
Македония, а другият път водил
към София и Цариград.
Създаване на днешното село

След опустошаването на Мику
левци, селището известно време
било безлюдно. През този пери
од околността обраснала с буй
на вегетация. Преди 300 години
двама братя от Кривопаланашко
— Македония по някаква причи
на (преданието казва търсили
коне) залутали по ракитаците на
Драговищица, харесали местно
стта и тук се заселили. По-голеНаскоро „Градня" ще приклю
мият брат Райчо си направил ко
Очакват се рекордни добиви от пшеницата
чи строежа на улица „Петър Та
либка на мястото на днешното
сев“ в Димитровград. Ако посело и по неговото име селото
да дадат по 35 центнера от хек
тически условия за това допри
трае хубавото време наскоро ще
получило днешното си название.
несоха и промените в схващани тар. Добра е и домашната пше
бъде поставено асфалтното плат По-малкият му брат Радичко ос
ята на частните производители ница. Високодобивните сортове
но до комбинат „Димитровград“
новал днешното село Радичевци.
и тяхното отношение към агро- пшеница обаче са много по-разПо-голяма част от средствата за Подир Райчо идва н^кой си дядо
вити и по-малко полегнали от
мерките.
Стоица от село Подържи кон, а
модернизация даде комбинат Ди
Така миналата година бе упо домашните,
митровград, — пет милиона ста
след него дядо Бойко от село
требена 276 хиляди килограма
Ако времето не попречи — в
ри динара.
Църнощица. От дядо Райчо са
800
минерална тор, от която 176 хил Димитровградско ще има
фамилиите: Аризанови, Герги
яди на частния сектор. Стопа- вагона пшенично зърно. На обнови, Динови, Пешови, Мишови
ществения сектор, както се оча
ните са употребили значи сред
"и* ;С. - .4 ^
и др.
ква, добивите ще бъдат средно
но по 200, а кооперацията по 400
До преди 100 години в село
по 36 центнера от хектар, а от
кг изкуствена тор на един хек
Райчиловци селските къщи би
тар. За подхранване на посеви домашната пшеница — 19. До
ли обикновени колибки покрити
те са употребени още 125 000 бивите значи ще бъдат значисъс слама. Вътрешната обстанов
телно по-високи от лани, ако
кг тор на обществения сектор и
ка на колибките била съсвсем
времето не намали хектолитрокъм 60 000 — в частното произ„Градня“ върши последнит
рогожи, покривки
вото тегло на зърното.
водство.
подготовки за строеж на още ед скромна
от кози гуни.
Възникват и някои други про
За обективните и субективни
на жилищна сграда край митни
След освобождението от турци
блеми, как да се прибере рекол
, фактори, които оказаха влияцата. Средства ще отпусне Репу
те (1877/78 година) Райчиловци
тата? Кооперацията разполага с
бликанския секретариат п0 сел
18 трактори, 12 вършачки, три
започва да се изгражда като но
во село в Краишето. Започнали
чистачки за семе и три комбай
ско и горско стопанство и „Юго
да се строят етажни къщи покри
на. Поставя се въпрос обаче къде
шпед“ от Белград. Сградата ще
ти с керемиди. Дядо Дино и Ста
да се съхрани зърното? Коопе
струва към 60 милиона ст. ди
рацията не разполага с помещенко отишли като млади момчета
нара.
в село Колуша — Кюстендил
ооаа □«□□□ааооооопааа □□□□□□□□□□! □□0ааооааоаааппаапаапаа □□□□□□□□□□□□□□□□а
ско да изучават „керемиджийТези дни трудовият колектив
ски занаят“. Оттук керемидите
на „Бесна кобила“ проведе засе
били прекарвани в останалите
дание, което продължи няколко
села на Краището като посте
часа. Най-много се разискваше
пенно измествали сламенните
върху финансовото положение
покриви.
на предприятието попаднало във
Първото училище било откри
временна криза поради нередов
то
веднага след освобождението
ното изплащане на извършени
мената на тези хора?
1. „Бизнес“
във воденицата на баба Ненка.
работа
...
Трудно
ще
намерят
те услуги на .мина Трепча, която
Тези хора ги знаят добре всич
Децата учил някой си кюрчия.
служещите по канцелариите.
дължи на предприятието към
ки.
По-късно била построена нова
Мнозина са на почивка, а ония,
20 милиона стари динара. Пора
Заедно с лятото в Димитров
училищна сграда недалеч от чер
които ги заместват, или „не са
ди това се е закъсняло с изпла
град пристигна и една нова моквата. Днешното училище е по
запознати с въпроса" или са из
да-автомобиломания. Почти ня
2. Читатели
щането на личните доходи на
строено през 1948 година.
ма човек в града, който да не
работниците.
лезли „за един момент ...“
През 1911 година бил прокаран
прави планове как да стане шо
След това се води дискусия за
Представител на едно издател
Бях свидетел на една такава
пътят Босилеград — Кюстендил,
фьор и да си купи кола. В мо
заздравяване на трудовата дис
ско предприятие пристигнал те
картина на 15 юли. Към 8 часа
което допринася населението да
мента от този „занаят“ някои
циплина, както и за някои пред
зи дни в Димитровград да зачис
започне да се занимава с кирисутринта бях при секретаря на
писания в новия правилник за
хора в града започнаха да си
ли абонати за някои актуални
джийство. Скотовъдството е стар
О С Тодор Филипов, защото тря
разпределение на личните дохо
правят бизнес.
издания по повод 50 години от
поминък на населението. През
В центра на града постоянно „де
ди, за които практиката налага
Октомври, и други книги във
бваше да свършим една важна
1907 година е имало 444 овце и
журат“ неколцина собственици връзка с нашата революция и
изнамиране на по-подходящ.
111 козе. Още тогава се видели
работа, когато пристигна съоб
на автомобили и превозват път
вредните последици от козете.
прочее.
В
Центъра
за
култура
щение,
че
на
гарата
пристигнал
ници до Забърдието или околни
Горите започнали да унищожаи забава бил Лошо приет. В пред
те села като сами определят та
вагон с тухли. Секретарят тоз
ват и козите и населението за
рифата на плащане. Бях свиде
приятията и обществено-полити
час отиде на гарата (той прави
керемиджийници. Това накара
тел миналия петък рогато един
ческите организации също не
ло райчиловчани да пристътят
къща), а за заместник остави
собственик на кола от Димитров
'
към
изкуствено залесяване. През
намерил нито един абонат.
Райко Зарков. До 13,30 не се виград на четирима пътници, кои
Пороите неотдавна отнесоха и
1895 година започнали първите
А тъкмо тези дни в града е
дяхме вече...
то не успяха да се качат в рей
провизорния мост на Добри дол
залесителни акции.
След обед посетих Филипов на
са, искаше по 1000 стари динара,
през който се минава от Бо
формиран комитет по организа
По-рано хората от Райчиловци
за да ги превезе до Смиловци.
силеград за Извор, Белут и дру
строежа.
Бях
приятно изнена
ция на празнествата по повод
се изселвали в Белослатинско,
В Долна Невля пък, някои при
ги села както и за Здравниия
дан от сплотеността на димит
Оряховица, а няколко души оти
Деня на освобождението и петтежатели на моторни возила
дом. Много болни хора през пос
шли чак в Америка. След осво
ровградските
общински
служите
десетгодишнината
от
Октомпросто се надпреварват с кола
ледните дни газеха реката за
бождението
младежта от Босиле
ли
—
повечето
завеждащи
отде
врийската революция.
та за бърза помощ, когато някой
градско започва да се учи та
да отидат до болницата.
болен трябва да се превезе до
ли бяха там — като физически
ка че днес има много вишисти,
Местната общност само с 30
Димитровград или Пирот. Цена- 3. СОЛИДарНОСТ
работници. И почиващите, и
които са на работа във вътреш
хиляди динара и за един ден по
та е 6000 стари динара...
г
ността на страната.
ония, които не са на годишна по
строи хубаво ново мостче от гре
Когато в Общинската скупщи
Райчиловци има добри усло„ Не препоръчваме на нашите
чивка.
на поискахме да ни отговорят
вия за произволство на тютюн
ди и релси и така реши един
читатели тези дни да се отбиват
Колко
хубаво
би
било
да
ги
така че днес райчиловчани се на
проблем, малък на глед, но от дали тези „превозници“ плащат
в Общинската скупщина, ако ис
и съответни облаги ни постави
видим така сплотени да работят
реждат между най-добрите тю
голямо значение.
кат да изкарат някое удостореха въпрос:
тюнопроизводители в Восилеи в Общинската скупщина ...
Ст. Станков
градско.
— Можете ли да ни кажете ивение или да свършат някоя
М. Андонов
Стоян Кптнмол
БРАТСТВО • ВРОЙ Ш

Трудности в
„Бесна кобила“

НАСКОРО НОВА УЛИЦА

Още една нова
сграда

ДИМИТРОВГРАДСКИ ЛЕТНИ КАРТИНКИ

Нов мост на Добри дол
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Три дни в страната на розите

^ I -Л^л,

ШЩЯВ

Разходка по
миналото на Перущица
Завърши тридневното пътува
не из България. Три дена срещи
и разговори, нови познанства и
нови впечатления от страната, ■
която, така поне мислехме, че до
бре познаваме, а оказа се, че за
много неща сме невежи. Три де
на минаха като един миг. Сега
правим опит поне една част от
радостите и новите впечатления
за България да споделим с чи
тателите.

нието на подачите от умелото
командунане на Бързашки...
Перущица...
Првата наша спирка... Вли
зайки в широките улици на село
то, мие инстиктивно разширяваме зеницитс на очите, изостряме
нашия слух йа да можем за кра
тко време повече да чуем и ви
дим. Историята е предопредели
ла на Перущица пътникът в нея
ла влиза с известно предубежде-

„Храмът беше пълен с деца
и невести,
с въстаници бодри и бащи
злочести,
които борбата в тез зидове
събра...
Тодов не е кустос на черквата
-музей. Той е политически ра
ботник. Но той разказва потреса
ющата история на своето село
така умело и увлекателно. Но
кой в Перущица не знае тази ис
тория ?
Вървим след Тодов слушайки
историята за една битка, колто
преди 90 години бе обърнала све
товиото внимание. Пред нас е
картина, която пресъздава бор
бата, образи на въстаници. Пра
вим стъпка по стъпка. Иещо за
става в гърлото ни, очите влаж
неят, пулса се повишава... Пред
нас е таблото със заглавие „Чер
иите сватбари“ и няколко обра
зи . .. Това са Спас Иванов Ти
пов и Кочо Чистеменски...
Хромологът бележи:
...И сред камеиите зидове на
обградената и пламтяща църква
започнала покъртителна, велича
ва драма — безсмъртен епилог
на героичната защита на перущенските въстаници. Ръководи
телите на оцелелите въстаници
— Спас Гинов и Кочо Чистеме-

иски — започнали първи. „Сват
бата свърши“, казал Кочо и при
стъпил към своето, „Взе малко
то си дете от ръцете на майка
та", пише очевидецът Георги
Натев, помилва го като му отво
ри устата, въвре цевта на револ
вера и гръмна. Детето притрепна в ръцете му като птичка, раз
пери се и се търкулна по дъски
те. Същото направи с майката
и най-после със себе си..."
.. .Спас Гинов, застреля със
собствената си ръка петте си не
връстни дечица и своята жена,
иай-голямата хубавица на Перу- '
щица, която очаквала скоро ра- \
ждането на друго дете. Само
едно от децата му, закрито ме
жду чувалите от другите хора,
останало живо..
Тодов застана... Няколко се
кунди стоим скаменени пред ге
роите, които разстреляли и найблизките си само да не паднат в
ръцете на турците... Дишането е
притаено, косите настръхнали.
Никой не се опитва след това да
пита, да направи крачка да се
отдели от мястото на което сто-^
схмс.
Не напразно поетът бе казал
за селото в което се намирахме:
„.. .ти с твойта смърт страшна
и храбри моми >
Картаген надмина, Спарта
•
засрами...“
Богдан НИКОЛОВ
В следващия брой:
ПЕРУЩИЦА ДНЕС

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Лошо снабдяване
Вече двадесет години в Стре■чимировци работи кооперативен
магазин който снабдява населе
нието със стоки. До 1956 година
магазина беше клон на земедел
ската кооперация в село Костро
шевци. През същата година тя
се присъедини към кострошевската, драииската и клисурската
кооперация.
Магазинът на кооперацията
бе снабдяван добре със стоки д0
преди
три години. Обаче през
.
1904 година за продавач дойде
Душал Генадиев от село Стрезимировци понеже неговият брат
е детски лекар и добър приятел
на управителя па земеделската
кооперация. Още от начало той
започна нехайно да се отнася
към работата на магазина. Той
не се грижи за доставка на не
обходимите стоки. Някои арти
кули продава по увеличени це
ни на негромотни жени и пияни
хора. Дори и нечовешки се отнася към потребителите. Жени
те въобще не смеят да влизат в
магазина, защото той се служи
с непозволени средства. Сега Ге
надиев е продавач в магазина и
частен кръчмар, а помещението
на кооперацията счита като свой
частен дом.
Мисля, че е време да се стане на път на тези произволи. Чу
дно е че и досега това търпят
самоуправителните органи на
кооперацията.
Значи, крайно време е управа
та на кооперацията да реши
въпроса с продавача в коопера
тивния магазин.
Цена ДИМИТРОВ
с. Стрезимкровци

НАШ РЕПОРТАЖ

ли

Боят за Перущица (худ. картина)
Този път няма да пишем за
столицата. За нейните зелени
градини и горда Витоша и глед
ката от „Копитото". Няма да пи
шем за евтините трамвайни би
лети и хубавите кебапи, за со
фийските телефони, за приятел
ските усмивки, този път ще пи
шем за България, която не поз
наваме. ..

Пътят ни води на юг. Из замъг
ления прозорец на удобната „Вол
га“ се провличат все по-интере
сни картини. Шофьорът Бърза
шки и придружаващият ни за
местник — редактор на вестник
„Народна армия“ полковник Са
шо Николов се стараят пътува
нето ни да бъде по-приятно и п0
лезно. Стараят се да ни обясня
ват за виденото, допълват наши
те знания за селищата, оранже
риите, фабриките, които така
бръзо се сменяват. Картините
бързо се сменяваха, но една ви
наги остави пред очите ни —
червените рози от едната и дру
гата страна на пътя... Не напра
здно чужденците наричат Бълга
рия — страна на розите. Днес
това и символично говори за по
стиженията на трудовите хора в
областта на стопанството, култу
рата, изкуствата... Тези рози,
така грижливо, отгледани, ка
кто и българските домати и гро
здето и всичко онова, което раж
да българската земя, ни напом
няха за все от дайния труд на тру
дещите се за плодородието на зе
мята из която вървим... Пред
нас са задръстени пътищата от
комбайни, които завършили ра
ботата в южните части на стра
ната се прехвърлят на нови за
дачи. Трепери земята под мощни
те мотори. Пътищата стават те
сни. Дали някой ще успее да си
пробие път и да изпревари ко
лоната комбайни зависи от уме
Страница 6

ние. И на нас се натрупваха ми
слите за едно неповторимо ми
нало, за далечната история на
това село. Гледайки новите чита
ща, новите сгради, пътникът изоставп настоящата Перущица и
се върща(в миналото, търси оно
ва, без което Перущица не би
била това, което е днес.
Това направихме и ние. При
нас дойде секретарят на общин
ския комитет на БКП другарят
Драган Тодов. Той започна да
ни разправя за социалистичес
ките успехи на Перущица, но на
шите погледи бяха обърнати към
миналото, Най-сетне ключа от
черквата пристигна. Ето ни на
мястото, където през април 1876
година станала легендарната
борба на перущенци по време
на Априлското въстание под во
дачеството на Петър Бонев, Ко
чо Чистеменски и Спас Гинов.,
Драган Тодов ни пренеся в ми
налото. Той говори 'полека, отме
рено и колкото и да се опитва да
бъде спокоен, неговия глас по
трепва, когато започва да говори
за драмата, която станала ме
жду тези сиви стени на черк
вата.
Защитниците на Перущица се
оттеглят и затварят' в черквата.
Започва страшна борба, неповто
рима епопея. И колкото и да се
опитват турците да превземат
черквата и унищожат въстани
ците от прозорците на черквата
бълвал непрекъснат огън. Мазил
ката от покрива пада върху гла
вите на хората. Сред тези герои
затворили се в храма да се бият
до последен били и водачите на
състанието в Перущица Спас Ги
нов и Кочо Чистеменски. Те бодрят въстаниците и сами учас
твуват в боевете. Картината е
неповторима. Поетът Иван Ва
зов така описва този момент от
боя:

Повечето от пътниците, които
в Божица слязоха от рейса, бяха
майстори-строители. Рейсът ос
тана почти полупразен. Някои
ще слезат в Горна Лисина, а
малцина ще останат до Босиле
град. Това са или студенти, кои
то идват на лятна ваканция,
или работници и служещи, кои
то годишната си почивка Ще
прекарат в родния си край. Та
ка правят повече години. Така и
сега. Независимо къде работят,
къде живеят. Идват тук, както
мнозина казват, да побегнат от
жегата и да помогнат на стари
те.
Онези, които слязоха в Божи
ца, с изключение на двама-трима, носеха шарени торби, ранци,
бичкии и друг алат. Видимо връ
щат се от работа — кой знае от
кой град, от кой край в Югосла
вия. Защото майсторите, както
обикновено ги наричат, от Боси
леградско с шарените торби са
плъзнали навред из Югославия.
П0 шарените торби ги позна
ват и други.
По шарените си торби се раз
познават.
По шарените торби се позна
ваме взаимно — в Хърватско,
Черна гора, Македония, Космет,
Шумадия.. .
Шарената торба говори ясно
откъде сме. Само се питаме —
къде работиш? Как е при вас?
Кои са още там?
— Има ли място да дойдем?
— Как плащат?
Тъй шарената торба ни запоз
нава, свързва... Тя е нашият
босилеградски майсторски „па
спорт". И не само майсторски ...
И не се срамуваме от нея. Тя е
нашата работливост, честност ...
Няма нужда да се срамуваме от
нея. Ще я заменим с раница, ку
фар — кой когато стигнем.
Групата от трима майстористроители именно свидетелствува как заменяме шарената тор
ба с раница, със спортна торба;
балените дрехи — с костюми; гу
мените опинци — с обувки . ..
Тримата се връщаха от рабо
та. Двама от Кралево и един от
Костолац. Връщат се в също
време. И целта им е една и
съ ща ...
Стойне Младенов и Стоян Тон
чев работили в Кралево на трафо
станция. Стойне е от Божица, а
Стоян от Топли дол. И Йордан
Михайлов е също от Топли дол,
но той работи в Костолац. Все-

ни от тях разказва накъсо май
сторското си досие.
— Работя като строител още
от 1934 година — казва Стоян
Тончев. Когато пръв път тръг
нах на работа бях на деветнадесетгодишна възраст,
Работил
съм и в стара Югославия, и по
България — София, Пловдив,
Перник ... След войната рабо
тих в Белград, Скопие, Рашка,
Звечане, Книн, Чачак, Сараево...
— Къде не ни сеят, там поник
ваме — добавя Йордан.
Още Стоян не завършил свое
то досие, продължи Стойне Мла
денов:
— Заедно работихме в Кралево три месеца, а сега се връща
ме за коситба. Да съберем ре
колтата и пак ще се върнем на
зад, па до Нова година.
Както Стойне, така и Стоян
имат да косят по 10—15 дни а в
къщи са само жените им и не
връстни деца, които не могат да
поемат тази тежка работа. Все
ки от тях има по няколко овце,
говеда... и цяло домакинство.
И Йордан идва заради коситбата, която не могат да завър
шат жена му, трите малки деца
и осемдесетгодишната му майка.
— Петнадесет години вече така пътувам — казва той. — Ра
ботя специално на поставяне
на парни котлове. Имам надни
ца по 6000 ст. динара ...
Тримата строители са по няколко месеца майстори-строите
ли, по няколко косачи, жертва-
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ри. орачи ... С единият си крак
са на строителните обекти из
страната, с другия — в Божица
Топли дол.
Тежко е — казва Стоян. —
Ама другояче не бива. Да напус
нем имота — не бива. Да го про
дадем — няма кому. А да оти
дем със семействата, още потежко е ... Няма квартири ...
— Море квартири има, но
скъп наема — намеси се Стойне
ас нашите надници трудно
се издържава цяло семейство.
Тук да останем през цяла
та година, няма полза — продъл
жи Стоян. — Няма какво да про
дадем, нито пак има къде да
продадем и онова което имаме,
А трябва и за данък ... Всяко
тримесечие по 40.000 ст. динара.
И тъй Стоян, Стойне и Йордан,
както и много други строители
от Босилеградско, са най-числените пътници за костиба, в началото на август, когато се връщат назад, преди Нова година и
напролет. Едни с шарени торби,
ДРУги с раници, трети с куфари...
се пръсват в различни посоки
из страната по обществените и
частни строителни обекти.
С единия си крак, както би се
казало в духа на реформата, на
обектите, с другия — на ливадите и нивите. 1
— Засега е така — казват тримата събеседници. — Докато и
ние се настаним някъде, както
направиха много нашенци.
Миле ПРИСОЙСКИ
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Строителите Стойне Младенов, Стоян Тончев и Йордан Михайлов
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Пред новата учебна година

Из живота на на народностите в

НОВО ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
разговор с просветния съветник от Ниш Рангел Тошев
През миналата учебна година
просветните работници и от учи
лищата на бъгларската народ
ност от Босилеградско и Дими
тровградско бяха посочили ня
кои трудности в обучението във
връзка с учебниците и лектора
та по български и сърбохърват
ски. Помолихме другаря РАН
ГЕЛ ТОШЕВ, просветен съвет
ник от Ниш да ни запознае с
разрешаването на тези пробле
ми.
— През миналата учебна го
дина издаването на учебници за
училищата на българската на
родност намаля. Това значи, че
работата е изоставена а защото
въпросът с учебниците в главни
черти е разрешен. Сега остава
да се печатат няколко преведени
учебници, някои да се приспо
собят а ония които са изчерпани
да се осъвременят и печатат
нови издания, каза другаря То
шев. — Ние разполагаме с някол
ко учебника по физика, матема
тика, които са преведени отдав
на, но не са печатани поради не
достиг на парични средства. Се
га този въпрос е решен и може
да се очаква в скоро време и те
зи учебници да бъдат печатани.
Също така са изчерпани учебни
ците „Роден край“ за I, II и III
клас. Буквара и Читанката за I
клас. Познаване на обществото,
поради излизане на нови учебни
ци не може да се ползва, затова
през идващата година Комиси
ята за идаване на учебници ще
има повече работа.
Единна учебна програма по сър
бо-хърватски език за всички
училища от народностите
— Какви новини има в програ
мата по сърбохърватски език за
училищата на народностите?
— Предстоят сериозни проме
ни в програмата за сърбохърват
ски език в училищата на народ
ностите. В скоро време трябва Да
се приеме единна програма по
сърбохърватски за цялата Репуб
лика. Във Войводина някои учи
лища вече работят по нея. Ние
сме запознати с нея и в края на
август т.г. в Босилеград и Дими
тровград ще се организират се
минари за запознаване на пре
подавателите с програмата. На
семинара ще изнесат сказки из
вестни педагози от Войводина,
които вече са работили по нова-

та програма. Училищата във
Войводина имат и специални учебници за сърбохърватски език.
Те трябва да се приспособят и за
нуждите на училищата от бъл
гарската народност.
— Предвижда ли се подобен
семинар и за преподавателите по
български език?
— Да. На предстоящия семи
нар през август ще се направи и
една по-обстойна анкета с преподавателите по бъгларски език за да се види из кои области
им е нужна най-голяма помощ.
След това ще се започне с под
готовка на семинара. Очаква се
като преподаватели на семинара
да участвуват и някои езикове
ди и педагогически работници от
Н. Р. България.
Книги за лектора по българ
ски език: най-късно до 15 сеп
тември?
— Много училища нямат доста
тъчно лектира по български
език. Какво става с вноса на но
ви книги?
— Считам, че и този проблем
е почти разрешен, макар че мно
го години се разтака. Това за
бавяне на книгите се дължи гла
вно на това, че не беше разре
шен въпроса с финансирането
на същите и защото много губех
ме време около подбора на кни
гите. Сега общинските скупщини от Босилеград, Димитровград
и Бабушница ще участвуват с
един милион динара и Фонда за
културна дейност с три милиона.
Към края на месеца в България
ще се направи подбор на книги
те. Може да се очаква, че найкъсно до 15 септември книгите
ще стигнат по училищата.
— Защо се забавя внасянето на
някои учебници за средните учи
лища от България. Както е из
вестно такова становище бе взе
то на няколко съвещания през
миналата учебна година?
— Това е точно. Ние бяхме ре
шили да внесем някои учебници
за гимназиите в Босилеград и
Димитровград ,но това още не
сме направили. Докато по-рано
въпросът не беше разрешен по
принцип, сега трудностите идват
от различни комисии по общини
те и педагогическите заводи. Ние

сме получили чрез „Нолит" кни
ги за прглеждане и те са преда
дени на съответните комисии.
Кога ще се прегледат тези учеб
ници и направи поръчка пред
„Нолит“ аз това не зная. Виж
дам, че съществуват и някои инициативи вън от Педагогичес
кия завод, като например в Ди
митровград. Те са изпращали хо
ра в София да правят подбор на
литература и учебници. Считам,
че такива неединни мерки могат
само да забавят разрешаването
на проблема около внасяне на
учебници. Често пъти преоблада
ват и субективни схващания на
някои хора при разрешаването
на проблемите из учебното дело,
като се пренебрегват решенията
на форуми и ръководства.
Б. Ник.

Културни вести

„Стеван Срем«ц“
в Димитровград
Понеже белградското предпри
ятие „Нолит“ отказа да открие
книжарница в Димитровград, то
нишкото предприятие „Стеван
своя
Сремац“ иска да открие
книжарница с която да попълни
празнотата която чувствуват уче
ниците и другите любители на
книгата в тази община. В кни
жарницата ще могат да се купят
и книги и учебници на българ
ски език.

Гостуване на Софи
йския „Лунапарк“
Софийският цирк „Лунапарк“
постави шатри на някогашното
футболно игрище в Димитров
град. С разнообразната програ
ма циркът предизвика голям
интерес не само всред най-мал
ките но и възрастните жители
на Димитровград.
В Димитровград рядко госту
ват циркови и подобни артисти
и затова те с интерес гледаха
спектакъла.

РАЗКАЗ

БОРИС МАТЕЕВ (НРБ)

ОТСЕВК
Майсторът е към шесдесет, помощни
кът около четиридесет, а кантарджията
на двадесет и пет. Клиентите са повечето жени. Привечер уморените шофьори
натоварват мливото с мъмрене и тръгват
обратно по селата, или са заседнали в хо
ремаците господарите,мъже. Преди вклю
чване на електродвигателите помощни
кът и кантарджията разменят:
— Има ли за днес къкличави?
— Братче, записа се една къпинка,
расла е на припек!
Когато масивното здание на мелница
та потрепери от лудия бяг на стоте кон
ски сили, кантарджията изчаква Къпин
ката да излезе отвън, и високо пита, кой
е оставил тези чували тук?! Учестеният
машинен громол и сиренното виене на
вентилаторите пречеха да се разговаря.
Сред сладката мъглица от фино брашно
чакащите ред мливарки вдигаха рамене;
тъкмо сега не бива да се дракосват с подлютения кантарджия. Чувалите са на онази, кипро предбрадената, ето я вън, на
припека, усмихва се, свежда очи като ко
тка от покрив.
Майсторът е понапълнял, помощникът
е пъргав като елен, а кантарджията не си
знае силата! Прехапал долна устна, той
улавя Къпинкините чували, подпре с
коляно и „туп" — далече от кантара. По
сле още, че още — над Къпинкиното жи
то лягат тонове зърно.
Надвесен над зейналия отвор за пневматочно повдигане на житото, помощникът-Елен, пита с цял0 гърло: „Кой е на
ред?!"
Кантарлжията-Мечок се навежда над
списъка. Приведените мъже се поглеж
дат кратко; колкото един ястреб да махне
с криле. Мечокът се загърбва, бавно сва
ля каскета. Хубавата му коса побелява
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от брашнен прашец, но Еленът знае, че
по списък е къкличавата. С един скок
той е вън.
— Ало, другарке! Бе ми та като си на
ред, какво се приличаш на слънцето?
Скоро развързвай чувалите, щото като
хлътне въздух в аспирацията, ти ще пла
щаш повредата. Къде е житото?
Къпинката е смутена. Отгде да знае,
че „аспирация" е тъкмо уредба за изсму
кване на въздух? Тя си била оставила чу
валите тука-тей, те се намирали таметей, и над планина от чуждо зърно. . .
— Ръчички не кърши, ще я оправим
— едва намигва Еленът. — За хубави хо
ра винаги готово! — И докато Мечокът
избърше потта, докато издуха брашнена
та пудра от косата, Еленът се къпе в пот,
но чувалите са издирени, вакуумът смуква зърното на обърканата и развълну
вана Къпинка.
Проверявайки центровката на валцо
вете, майсторът притяга колан върху на
пиращия корем и казва в ума си: „Не ги
мързи моите момчета и туй то!"
На горния етаж има таванска стаичка,
отрупана с паспал. Тази стаичка е в ума
на,младоците. В нея се мярка образът на
потръпващата Къпинка, изпълнима с
благодарност към енергичните мелнича
ри. Не се знае само едно: кой ще успокои
податливата хубавелка? Обикновено за
почва Еленът. Мечокът е по-млад, може
да изчака, не е чак тъй придирчив, сго
ден и за по-иеугледни.
— Множко ти е кълкличаво житцето.
Искаш ли си отсевките, а ма, другарке?
— Бе та, искам си ги, как инак?
— Сколасвай тогиз към цилиндрата,
че като се задръсти, ще има да се блъс
каме, не знам колко време.
Къпинката сподиря Елена. Той изхвръ

СФРЮ

БОГАТ КУЛТУРЕН ЖИВОТ НА
УНГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Унгарската народност в Югославил е развила твърде богато
и плодотворно сътрудничество с
Унгария на всички полета. Това
сътрудничество е особено богато на културното поле, което има двойно значение — задоволя
ване нуждите на унгарската на
родност и пряко запознаване с
културните постижения в двете
социалистически страни — Юго
славия и Унгария. По този начин унгарската народност наис
тина е намерила съотвените
форми на дейност, чрез които
ролята си на мост
изпълнява
между югославските и унгарския народ.
Най-голяма част от кулурното
сътрудничество на унгарската
народност с Унгария се осъщест
вява чрез издателство „Форум“,
което се намира в Нови сад. Ос
вен с издателска дейност на ун
гарски език в Югославия — вее
тници, списания, художествена
и публицистична литература —
„Форум“ внася от Унгария учеб
ници, художествена и научна
литература за нуждите на унгар
ската народност в Югославия.
Същевременно изнася художест
вена литература от югославски
и от унгарската народност писа
тели на унгарски език и учебни
ци на сърбохърватски, нужни за
сръбската народност в Унгария.
В течение са разговорите между
придставители на „Форум“ и
съответни учреждения в Румъ
ния за подобно сътрудничество,
тъй като „Форум“ е поел върху
себе си да внася учебници наръч
ници и друга литература и за
останалите народности в Авто
номна покрайнина Войводина.
Ако от началото сътрудничест
вото на културното поле, осъще
ствявано чрез „Форум“, е било
повече комерческо — през после
дните години то има по-съдър
жателен, действително творчес
ки характер. Днес „Форум“ не
само че внася художествени, пу
блицистични и научни произве
дения от унгарски и световни
автори и изнася своите изда
ния в Унгария, но предлага на
съответни унгарски издателства
кои произведения от югославски
писатели да бъдат незабавно
преведени на унгарски, чието
издание излезло в Будапеща. Ос
вен това „Форум“и дадени из
дателства от Будапеща премина
ли към съгласуване на издател
ските си планове. Като резул
тат на това взаиморазбирателство тази година „Форум“ ще из
даде четири произведения от

На горния етаж с луд бяг се мята екцентрикът на ситата, вентилаторите вият
ква по стълбата!
като сирени! Еленът улавя рамото на се
пнатата податливка, веднага го пуска,
прекарва ръка по талията, задържа я
там... Трябва да я предпази от змийски
преплетените механизми, да бъде близко
до устата му, за да чуе, защо на ситата
се казва „пламзихтери“, защо всички ремъчни предавки се зоват „трансмисии“,
защо трябва да се влезе в стаичката потъ
нала в паспал, както всички ние, ще по
тънем в земята един ден.
От таванската стаичка се излиза по
някога с успех, често без успех, но вина
ги с един омаен гъдел! Той е основа за
многозначителни усмивки. Отсевките? То
си има таен вход. През него се идва до
цилиндрата, откъдето мливарката торби
чка с къклица, глушина и други примеси,
или по мъжки стоплена, или обзета от по
слушна топлина,за по-идни дни.
— Има ли за днес къкличави?
— Братче, пристигнала е рибка, чиста
пъстърва!
И пак Мечокът затрупва чували в
ъгъла, и пак Еленът ги открива, и пак
ситата стават „планзихтери“, а всички ре
мъчни предавки „трансмисии“, обаче в
паспалевате стаичка. Пъстървата откри
то гледа Еленовите очи и дума: „Ти си
старичък за мене, чичко!“ Тъй ли? Резе
то на стаичката щраква. Подир скокове
те на Елена стълбата скърца от муску
лестото тяло на Мечока. Балканската пъс
търва, се мята в друг ъгъл: „Много си
простичък за мене, моето момче!“ Тъй
ли?
И мелницата спре. . . Всичко утихне
като след буря, или пред буря. От граниковите греди на таванската стаичка леко
се сипе паспал като затрупващ сняг. Пъс
тървата слухти... Тогава идва Техниче
ският. Засукано, че чак пресукано момче,
я има, я няма тридесет години, 'и пълно
с мозък.

световни писатели и за нуждите
в Унгария, докато издателства в
Унгария печатали произвадения
и за нуждите на унгарската народност в Югославия. ПЪдобно
съгласуване в издателските пла
нове същестува и в превеждане
то на югославски писатели на
унгарски език. Например тази
година в издание на „Форум
излизат на унгарски „Сеобе ^ от
Църнянски, Човек са лоптом от
М. Миланков, „Пауци“ от Чипико, „Башта пепео“ от Киш и
антология на модерната югослав
ска поезия, а чиито издания в
Унгария не се предвиждат, тъй
като това е поел върху себе си
„Форум“ и за нуждите на ун
гарските издателства.
От този вид сътрудничество
най-много полза има „Форум“,
защото изданията му, предвиде
ни и за Унгария, излизат в мно
го по-голям тираж, отколкото обикновено. (Романът от Киш из
лиза в тираж над 5.000 екземляра).
В областта на учебното дело
— обезпечаване на учебници и
учебни наръчници и по-солидна
подготовка на преподавателите
по унгарски език — също е съз
дадено плодно сътрудничество.
В Унгария, след нужното при
способяване според нашата учеб
ната програма, се печатат гра
матики по унгарски, история...
за унгарската народност в Юго
славия. Това приспособяване се
прави о'г специалисти от Юго
славия и авторите на дадените
Затова
учебници от Унгария,
всички учебници са на нужно
то научно-педагогическо равни
ще както в училищата, в които
обучението е на сърбохърватски.
По време на зимната вакан
ция всяка година се организи
рат семинари за преподаватели
те по унгарски език. Лекциите
се четат от професори от унгар
ските фактултети и полувисши
училища. Тези семинари благо
творно се отразили върху обу
чението по унгарски в училища
та на унгарската народност.
Плодотворно сътрудничество
съществува и в другите области
на културните дейности — теат
ралното изкуство, радиопраграмата и самодейностите.
Това плодно сътрудничество е
от взаимна полза — както за ун
гарската народност в Югославия
и югославските народи изобщо,
така и за Унгария. Този богат
опит бихме могли да ползваме и
ние — българската народност в
Югославия.
Миле Присойскн

Мелницата отново трепери. Снежнобялото брашно струи.
Настанат усилни летни дни. Мливартите намаляват, все по-рядко се срещат
къкличави. ?1епрекъснато работи само
яромленото отделение. Там бавно се
разстъпва Майсторът. Помощникът и кан
тарджията или по риболов, или в ремон
тната. И един ден. . .
— Абе твоят ми разправя ще, който
мъж иска да не му докосват жената, тря
бвало, кай, да не я пуска сама на работа.
Тебе как те е изпратил?
— О-ох, майсторе, погребах го още
есенес!
— Не думай!
— Падна от процепа на Белоруса и ре
маркето, хайде...
Натегна тишина. В ярмомелното сла
дко дъха на стрита царевица, край мел
ницата няма жива душа. Какво ли ще
отговори тази женица, години стопанис
вана под ключ?
„Брей, че ми допадат пустииски му
работи, но сръчност от ден на ден не до
стига“ — мисли старият майстор и отстъ
пва към ремонтната.
— Авария, Еленко!
Докачена на чест, къкличавата вдови
ца написа изложение. Уволниха стария
воденичар. Той се насмука до безсъзна
ние и залитайки, прегръщаше де кого
срещне:
— Искам да ти река. брате, без прав
да живеем и туй то! Момчетата ми под
реждат всички мющерийки, всякакви отсеварки, пък аз, господ да ме убие, посег
нах на една паламидена, само я възпрет
нах — а тя, къклицата, на книга го изпи
са. Направих си устата за едното уваже
ние, тогава тя — а кажи ми де? Онези
дебнешком върщеят в гшепалевата стаич
ка, но всяка се спотайва и никой нс ми
сли да ги изволнява, а? Кажи ми де!.. .
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• Неизвестен германски подофи
цер — храбър партизански борец
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униформа

— МНОГО ЗАХАР БАЙ — СТОЯНЕ?
— МАЛКО ДА СЕ ЗАСЛАДИМ ОТИ КООПЕРАЦИЯТА МНОГО
ЗАГОРЧАВА ЖИВОТА НИ...

ОБЕЗПЕЧЕНО
Родителите на малкия Джокица имали гости на вечеря, и той
дошел да помага.
— Мамо, аз поставих печеното
на масата.
— Но гостите са още в сало
на, а в трапезарията е котката
— казала разярена майката.
— За нищо не се безпокой, ма
мо. За да не види котката пече
ното аз съм изгасил лампата.

— -Ат —
Годишни времена
Учителят: Колко годишни вре
мена има?
Мичо: (син на гостилничар):
Пет!
Учителят: Как така пет?
Мича: Пролет, лято, есен, зима
и мъртъв сезон.

— ★ —
Скъпа музика
Домакините решили да забав
ляват своите гости и казали на

дъщеря си да им посвири на пи
ано. След свършването на дома
шния концерт башата доверил
на един от гостите:
— Знаете ли, че нейното музии кално образование ми струва
много.
— Защо — попитал злонаме
рено приятелят — нима съседи
те ви искат обезщетение?

— ★ —
Хладнокръвие
Претъпканият с пътници авто
бус се носи край брега на море
то. По време на пътуването кра
сива и, млада жена почувствува
ла как пътникът до нея полека
си спуска ръката на нейното ко
ляно. Тя тихичко му напомня:
— Но вие се лъжете господи
не. ..
— Как се лъжа? — отговорил
той хладнокръвно. — Да не би
това коляно да не е ваше?

СПОРТНИ новини

КОЛКО ФУТБОЛИСТИ
ИМА В ЕВРОПА?
На този въпрос отговаря едйн
доклад на Европейския футбо
лен съюз (УЕФА). Според него
числото на регистрираните фудболисти в Европа е 10 968 740. По
вече от половината от тези фут
болисти са в Съветския съюз
— 3 820 000 и в Германската фе
дерална република — 2 345 793.
Числото на футболистите от дру
гите страни е много по-малко.
Англия е на трето място със
750.000 футболисти, пред Холан
дия, която има 577 690 футболист
ти! Следват: Франция
с
517 468, Германската демократи
чна република — 394 875, Чехо
330 840,
Полша
словакия
285 000, Югославия
226 000.
Колко и куриозно да е, Италия
има само 205 430 фудболисти.
Според същата статистика Хо
ландия и Норвегия са страните,
в които се играе най-много фут
бол. В тези две страни на всеки
20 души един е организиран
футболисти и играе в някой клуб.
След тях се нареждат: Западна

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______

Германия с един футболист
на 23 души, Дания — един на
28, Люксембург — един на 30 и
Австрия един на 35. В Англия
тази пропорция е един на 60, в
СССР — един на 62, във Фран
ция — един на 95, в Италия —
един на 260, а в Португалия —
един на 400. Испания стои на по
следното място с един футбо
лист на 520 души!
В Англия понастоящем същест
вуват 25.250 футболни клубове.
Следва ГФР с 15 380, Франция с
10 330. Италия със 7 342 и Чехо
словакия с 6 776 клуба.

:

Йохан пристигна в отряда на
14 септември 1941 година. Дове
де го куриерът Реля, който бе
ше връзка между партийните
организации в Прокупие и отря
да. Тази среща между партиза
ните и един окупаторски войник
стана при Байчинските колиби,
под Мали Ястребац. Необикнове
ността на тази среща се засилва
ше и от това, че новият парти
занин се намираше в комплетна
униформа на германската ар
мия; Много партизани, когато го
видяха, машинално се хвърлиха
към оръжието си, мислейки, че
пред себе си имат неприятел. До
ри и не помислиха, че е плен
ник, защото Йохан носеше пуш
ка и боеприпаси.
Обаче, когато му се приближи
командирът на отряда — Марко
Шпанец — партизанско име на
Елисия Поповски — и силно му
стисна ръката, всички партиза
ни бяха отново изненадени. Те
не знаеха онова, което знаеше
командирът, т.е. не бяха осведо
мени, че при тях ще дойде и гер
манец, който напуска окупаторската войска и иска да се бори
против нея.
—Бойците не можеха да раз
берат, че един германец може
регулярна
да напусне своята
войска и да дойде при партиза
ните — казва тогавашния коман
дир Марко. Това и аз не разби
рах, но вярвах на другарите от
Прокупие, които са проверявали
Йохан и най-сетне го изпратили
при нас. Считах, че те са прове
рили кой е, зашо идва при нас и
какво го кара да дойде при пар
тизаните.
Подозрението иа партизаните
Идването на Йохан в отряда
не предизвиква у бойците само
изненада, но и подозрение. Те
вярваха на връзката от Проку
пие и на своя командир, но дъл
боко в душата си изпитваха не
доверие към Йохан и към моти
вите на неговото идване. На сут
ринта положи клятва, но из
вестна доза на недоверие
си
остана.
Йохан това като че ли не за
белязваше, макар, да знаеше че
партизаните имат много причи
ни за недоверие. Затова с не
търпение чакаше първите боеве
и искаше на всички да покаже
че е дошъл с честни подбуди.
Междувременно показа, че е
' отличен стрелец. Взе пушката и

я насочи към върха на едно дър
по. Всички следеха какво прави
той и едва тогава забелязала ед
на катерица. Йохан се прицели
и гръмна. Катерицата се залюля
и падна, което предизвиха удив
ление сред партизаните.
Това събитие допринесе бой
ците да се отнасят към него пре
ди всичко като към добър вой
ник. Йохан стреляше не знаей
ки, че патроните са нещо найценно за партизаните, защото
твърде трудно можеха да се до
берат до тях. Другарите не му
направиха никаква забележка
за това. Бяха сигурни, че той ке
знае колко трудно се снабдяват
с патрони и че за тях трябва да
се води борба.
Пръв пушкар на отряда
Своите войнишки способности
Йохан наскоро показа, когато
чистеше оръжието и го разтвар
яше. И по-късно, след първите
боеве, той беше пръв пушкар на
отряда, защото правеше ремонт
на всяка пушка, поддържаше
съществуващите и поправяше и
ония, които вече бяха неупотре
бими. От тая гледна точка той
много значеше за отряда, в кой
то почти нямаше професионал
ни войници, а някои дори не бя
ха оше отбили военна позинност. Между тях се намираха и
няколко другари, които са се бо
рили в Испания, но Йохановото
познаване на оръжието беше от
неоценима полза за всички.
В отряда Йохан особено
се
сближи с най-младия топлишки
партизанин Малиша. Той беше
тринадесетогодишно момченце,
любимец на всички партизани.
В отряда беше дошъл случайно
и труднр бе приет заради езоите години.
— Другари, аз искам да стана
партизанин!
замоли веднъж,
когато срещна партизанска коло
начело с Никодие Стоянович —
Татко.
— Ама какви твои партизани!
— изненада се Татко. Малък си
ти още. Когато пораснеш — ела!
— Аз не искам да си ида и
искам да бъда партизанин —
казва малкия.
— Добре, ела, а после ще ви
дим какво ще правим с тебе.
Малкият Йоханов приятел
Щастивото момче тръгна

с

колоната и пътьом разказа за
що не иска да си отива дома.
— Загубих свинете на чорбад
жията и по-добре е да не се
връщам назад. А защо и да ги
пазя за четниците, когато парти
заните са добри хора и се борят
против окупатора — обясняваше
Малиша.
Когато заведоха малкия при
командира Марко той най-налред се засмя и след като му об
ясниха зашо малкия не може да
се върне у дома
прие го в
отряда за наблюдател.
Идването на Йохан в отряда
за Малиша беше особено съби
тие, защото те двамата бързо се
сприятелиха и по време на по
чивка винаги бяха заедно. Игра
еха се като истински деца.
Почти всички, които видяха
Йохан в германска униформа се
интересуваха как е решил да на
пусне германската армия. Този
интерес и подозрението от което
партизаните все още не бяха се
освободили тревожеха Йохан.
— С нетърпение чакам първо
то сражение за да покажа, че
действително съм решил да се
боря против ония, които окупи
раха тази хубава страна и този
народ — изповядваше се Йохан
при партизанина Живоин Миятович — Яблак.
Яблан не можа да се сдържи
и го попита какво го е накарало
да дойде при партизаните. Тъй
го пита, макар че това беше
непозволено, с оглед на въведе
ната конспирация.
— Казаха на другарите в Про
купле и на командира, говореше
Йохан с твърде оскъдното зна
ние на сръбски език, че не ис
кам да загина на Източния
фронт и да се боря против рус
наците. Тримата ми братя вече
са на Източния фронт.
Яблан слушаше Йохановите
обяснения, опитвайки се да раз
бере как Йохан ще може да се
бори против германците. А тога
ва помисли: как ние можем да
се борим против сърбите — чет
ници? И в това се опитваше да
намери отговор на въпроса, кой
то го измъчваше.
Той бързо се сприятели с Йо
хан, особено след едно сраже
ние. в което Йохан беше картечар, а той негов помощник. То
ва беше сражението на Пасяча,
през октомври, само няколко
дни след освобождението на Про
купле.
— Следва —
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