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АЧО

ПРОИЗВОДСТВОТО ИСКА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СМЕТКИ
Пт,ппитр пезултати от вършеенето на пшеницата в коопера

тивните блокове в Димитровградско Дава^^н°=а™г|т3оа °ПД™ 
етично заключение, че реколтата е по-добра от_ «огзто «леми_
пп ср обаче че добивите са могли да б да

имал^ повече проверено сортно семе и достатъчнои и;ар 
снабдяване = сорове. Сдрчн се през «е»™™

Мнозина

гВВаТШШ НА БЪЛГАРСКАТА ИАРОА1ЮСТ& СфрЮГОСААВиЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД ако е
менно
ГР“Го“Г,йГсеТеТ сДобс™"Л производство

на време или не й даваха достатъчно торове .В та^ва "аРЦЗ 
добивът е по-малък, с което производството на зъРн0Щесвна 
мали с няколко вагона. Не мислим да търсим причините за не 
толкова конструктивните отношения между кооперац а 
меделските производители. Различните 
биха ни отвели на крив път, в дребнавост. Въпрочем, за 
ванията от такъв вид няма време, защото идва есвв«Гпазбиоат 
и е момент да се говори с езика на практиката, който Разбпрат 
всички производители, кооперацията и нейните самоуправител

ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ „ГРУПИРАНЕТО Е ПОЛИ
ТИЧЕСКИ СЪМНИТЕЛНО, ТО ВЛЕЧЕ

КЪМ МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА

кои и

С (

На 18-юли тази година в Боси 
леград се състоя,заседание на 
Общинският комитет на СКС и 
на отборниците на Общинската 
скупщина членове на Съюза на 
комунистите, на което присъст 
вуваха другарите Жика Радой 
лович, член на Изпълнителния 
отбор на Републиканската кон
ференция на ССРНС и съюзен 
народен представител и Бранко 
Петкович, народен представител 
в Съюзната камара на Съюзна
та скупщина.

Целта на тоза съвместно засе
дание беше да се потърсят мето
ди, пътища и средства за изход 
от създалото се политическо по
ложение, настанало около изби
рането на председател на Об
щинската скупщина. За съзжа- 
ление, на това заседание не мо
жа да се постигне никакво съгла 
сие и доближаване на противо
положните становища.

силеград се касае за група, коя 
то иска да се постави над Пар 
тията. Тука тази компания пра
ви онова, което не е на своето 
място.

тоя процес се включва и реорга 
низацията на Съюза на комунис 
тите, като водеща сила в нашето 
общество.

В изборната акция се почувст
вува вълната на демократизъм 
толкова силно, че някои ръко
водства не успяха да се справят 
в новосъздаденото положение. 
Изборите, цялостно гледано, 
представляват голям прогрес и 

победа на най-прогресивните си 
ли, но някои уклони и чужди на 
социалистическата демокрация 
явления ни карат час по-скоро 
и п0 пъДно да извършим реор
ганизацията на Съюза на кому
нистите и така да надделеем от 
рицателните явления, тоест опа
кото да не закрие лицето.

Нашата Партия поставя и про 
вежда акциите въз основа на 
интересите на трудовия човек 
и наличните условия и възмож
ности, изказвайки своята 
деща роля, а не на някакви аб
страктни теории и директиви. 
При това е много важно какво 
и как предлагаме на хората. 
Реорганизацията е дълготраен 
и тежък процес, от който никак 
ви сили не смеят да ни откло
нят. В кипежа на тоя сложен 
процес и някои чужди на наши
те идеи сили са схванали, че е 
дошел тяхния момент.

За ролята на борците др. Ра- 
дойлович 
оня, който през 1941 година е 
отишъл в борбата с оръжие, кой 
то е останал верен на Партията 
през 1948 година, който е оста
нал борец за социализъм и днес 
в провеждането на стопанската 
и обществена реформа. За нас 
е много важно единството на 
Партията и народа, не само за
ради нас но и сегашното между 
народно положение. Не трябва 
да забравим, че разни световни 
шпионски централи гледат не
що да замътят и уловят.

ни органи.
Кооперацията има складове за 100 тона торове, а 

сеитба й трябват над 400 тона. Затова е оправдано, че кани 
веднага да започнат да се снабдя- 
за сеитба. Може би кооперацията

за есен
ната
земеделските производители 
ват с необходимите торове 
трябва да проучи дали има възможност да складира тор по-от- 
далечените села в напуснатите селски сгради, които има всякоКомунистите да се 

издигнат над лич
ните ежби

село.
Във всеки случай земеделските производители би трябвало 

да си помислят и да си направят сметката предварително, за да 
направят договорите си за тор и семена и за машинни услуги с 
кооперацията. Мнозина от тях и сега работят както някога, ко- 

имало механизация и решават всичко в последният мо
мент. Това сега е невъзможно. Трябва всекиму да е ясно, че ко
операцията трябва да планира, да направи предварителни дого
вори, за да знае какви са нуждите, колко тор и семена са необ
ходими, за да ги набави на време. Фабриките за торове не 
бдяват с тези материали само димитровградската кооперация, 
н0 и стотици други. Затова навременната доставка ще е 
можна само ако договорите са сключени на време.

Поляризацията, създадена в 
центъра на общината е довела 
до разцепление в членовото на 
Съюза на комунистите, което е 
парализирало активността на ко 
мунистите. А това може само да 
утежни работата и на бъдещия 
председател, въпреки че той мо
же да притежава най-превъзхо 
дни качества. А обективното 
положение е .такова, че който и 
да се избере за председател на 
скупщината, той ще бъде смятан 
като човек на едната или дру
гата групировка. Хората с пра
во негодуват, защото проблеми
те стоят, без да ги някой решава. 
Никой от страна не може да ре 
ши трайно вашите проблеми. 
Вие, комунистите, трябва да се 
издигнете над личните ежби, и 
в съвместна акция да потърсите 
сплотеност и единство. Не е на
чин да се търси решение в ква 
лифкцираме или дискредитира 

е не на един или друг кандидат 
за председател. Преди всичко, 
необходимо е честно пристъпва
не към нещата, към създадено 
то положение. Необходимо е 
трезво размисляне и зрело 
решаване. На мене лично много 
ми е близка идеята чрез съвсем 
нова личност за председател да 
се потърси единството. Защото 
единството и съвместната акция 
на всички сили е над интереси
те и целите на отделна личност 
или групировка която я подър
жа .. .

гато нее

сна-

въз-

Расбира се и самата кооперация е длъжна да сключва дого 
Борите. Само такова сътрудничество и чисти договорни отноше
ния могат да заздравят взаимното доверие и сътрудничеството 
между кооперацията и производителите.

во-

М. Бакич
Политическото по
ложение в Босиле- 
градско търси трез
во обмисляне

Димитровград

Над 5 милиона 

за арабските страни
В разискванията взе участие 

Жика Радойлович,и другаря 
който между другото каза: — 
Политическото положение в Бо- Борецказа:
силеградско за съжаление доста 
е сериозно и търси трезво раз
мисляне и неотложно решение.

След Брионския пленум ние 
се намираме във фазата на де
мократизация на целокупния 
наш общественополитически жи 
вот. Не след дълго време нав- 
лезнахме и в изборите за пред
ставителни тела. Това е един 
процес на радикална борба и 
разплата с бюрократичните об
ществени отношения. Изборите 
бяха един момент и шанс граж
даните да изкажат своите нас
троения и интереси 
ност, в която се откриват общест 
вените противоречия и антагони 
зми. И това е положително, за
щото нашата система е така по 
ставена щото вътрешните про
тиворечия да излизат на виде
ло като една реалност, която не 
може да се занемари. Значи ние 
като комунисти и като социалис 

общество не можем да

До края на миналата седмица 
на текущата сметка на Комите
та на обществено-политически
те организации в Димитровград 
за помощ на жертвите на агре
сията са внесени 5,030.000 стари 
динара. От фондовете за лични 
доходи „Димитровград“ и „Сто- 
чар“ са внесли по 2 милиона, а 
„Услуга“ 200.000 стари динара. 
Очаква се и колективът на „Св© 
бода“ след колективната годиш 
на почивка да пристъпи към та

зи хуманна и интернационалие- 
тическа акция.

Трудовите организации от дне 
вните си заработки досега са 
внесли 830.000 стари динара. Де 
ветнадесет селски местни орга
низации. Оособено успешна бе
ше акцията на доброволните 
куъводарители. От 109 кръвода
рители са събрани над 32 литра 
кръв, която ще бъде употребена 
за тежко ранените жертви на 
агресията.Ст. Станков

актив-
Частни групи не мо
гат да водят кадро
ва политика БОСИЛЕГРАДСКО ПАК БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛ
В тоя смисъл трябва да се гле 

на положението, създадено 
през последнитеда и

в Босилеград 
месеци. Тук ясно личи че са се 
създали две групировки. На ед
на страна са ръководства на об
ществено-политическите
низации, а на друга страна Вла
до Митов със свои съмишлени
ци. Корените на сегашното поло 
жение лежат в миналото, а то 
се е изострило през периода на 
изборите и особено се изостря 

около избирането на ппед- 
Общинската скупши 

и акция

жение — двама кандидати без 
необходимото болшинство. За по 
дпредседател бяха предложени 
другарите Иван Раденков, отбор 
пик в Камарата на трудовите 
общности и Гоне Григоров, отбор 
ник в Общинската камара. Про
веде се тайно гласуване. При 
първото гласуване Раденков по
лучи 29 гласа а Григоров 24, до- 
като един отборник се беше въз 
държал чрез пускане на невалид 
но листче. При второто гласува
не Раденков получи съшо 29, а 
Григоров 25 гласа. И тая точка 
беше отменена.

На сесията с голямо натягане 
беше гласувано решение да се 
измени член 191 на общинския 
статут, който търси за избор на 
председател от общия брой отбор 
ници. Според предложението из 
менение на тоя член, за избор на 
председател ще се търси болшин 
ство от 2/3 ако е един кандидат, 
болшинство по-голямо от поло
вината ако са двама кандидати 
и просто болшинство ако са по
вече кандидати. За предложено 
т0 решение са гласували 31 от
борник, 6 са били против, а ос
таналите са се въздържали.

С болшинство гласове за из
пълняван! длъжността председа
тел на Общинската скупщина е 
избран Стоичко Ацдонов, отбор
ник от Горна Любата и1 предсе
дател на общинската камара.

Ст. Ст.

Босилградчани с право очаква 
ха да се избере нов председател 
па Общинската скупщина, и да 
се сложи край на несъгласията 
и политикантските машинации 
и след тримесечния застой да се 
отпочне с работа в скупщината 
и избирателното тяло. Обаче и 
третата сесия на Общинската 
скупщина проведена на 19 юли 
тази година не взе никакво ре
шение на злободневния въпрос. 
Гордиевият възел с избора на 
босилеградския председател си 
остава и по-нататък неразре
шен.

Едни от отборниците твърдят 
че на 19 юли е проведена трета
та сесия на Общинската скупщи 
на, докато други говорят, че то
ва било в същност третото про
дължение на първата сесия про 

на 23 май, Но това не е 
Важно е, че Бо

силеград още е без председател 
на Общинската скупщина.

Последното заседание на Общ 
инската скупщина се проведе не 
посредствено след провеждането 
на едно съвещание на Общинс
кия комитет на СКС с отборни
ците на Съюза на комунистите с 
цел да се намери едно здраво и 
задоволително решение. Но и тоя 
опит се провали, въпреки при
съствието и настояването на съю 

представители Жика Ра
дойлович и Бранко Петкович. 
След дълги убеждавания и рази

сквания противоположните стра 
ни останаха на предишните си 
позиции: една не малка група 
отборници е за председател да се 
избере отборникът Димитър Я- 
нов. Комитетът и друга група от 
бориици да се търси компромис 
но решение чрез изтъкване на 
съвсем нов кандидат, а да се от
кажат от кандидатурите си досе 
гашните кандидати Янев и Со
тиров.

На това заседание на комунис 
тите още веднаж изпъкнаха про 
тивоположните становища и още 
веднаж се потвърдиха. Всеки му 
беше ясно, че сесията, насрочена 
за следващия ден едва ли ще ус 
пее да вземе някакво решение.

На сесията останаха предиш 
ните кандидати Янев и Сотиров. 
Проведеното тайно гласуване По 
каза, че съотношението на отбор 
ниците за единия и другия кан
дидат не се е много променило. 
П'ри първото гласуване Янев по
лучи 33, а Сотиров 20 гласа. Яс
но беше, че нито един кандидат 
не е получил болшинство от 2/3 
от всичките 56 отборници на две 
те камари. След първото безуспе 
шно гласуване отборниците се 
съгласиха да прекъснат засега и 
избирането на нов председател, 
но да изберат подпредседател, 
който според статута се избира 
по същия начин.

Но и с избирането на подпред 
седател се създаде същото поло

тическо
затваряме очи пред действител
ността, но трбява да откриваме 
противоречията и успешно да ги 

и преодоляваме. 
Това е една диалектическа 
кономерност и една от 
ностите на нашето вътрешно раз 

Тези противоречия тряб-

орга-
разрешаваме за-

особе-.

витие.
ва да надделяват и разрешават 

носители, съзнателните сегатяхните
социалистически сили в проце- 

провеждането на социали- 
демокрация и общест 

самоуправление. За тая 
Партия и обществе-

седател на
на. Всяка групировкаобществено-политически
те организации и тяхните ръко- 

- - е в същност съмнител
на работа. Ако едно ръководст-

място,

са на 
етическата 
веното

извън

водствацел имаме 
нополитически организации и 

легален ме- своетоне е на
се е бюрократизира- 

прави грешки, то трябва да
воръководства като 

ханизъм за разрешаване на про
тиворечията и ускоряване на по 

процеси в нашето 
общество. Всяка дива активност, 
извън механизма на обществе
но-политическите организации 
и формите на самоуправление, 
представлява създаване на мно
гопартийна система, реставар- 
ция на буржоазната демокрация, 

Целта на социализма е да раз
вива производителните сили и 
социалистическите 
и да се противопостави на капи
тализма, който не може да се 
побеждава с пароли и деклара
ции. Затова ние и провеждаме 
стопанска и обществена рефор 
ма без никакви компромиси и 
отстъпки пред препятствията. В

ако
ло и
се критикува и да се търси от 
него отговорност на събрания и 
форуми, да се води борба про- 

недостатъците в съответния 
място.

ложителните ведена 
толкоз важно.

тив
момент и на съответно 
Не е никакъв начин чрез частни 

се води някаква кадро 
В нашето общест-групи да 

ва политика, 
во не може да се допусне създа

и съществуване на заговорване
нически групи и провеждане на 
закрити заседания, на които се 
се изгражда тактика за акция.

отношения

Това е в същност създаване на 
друга партия и на мно-

зните
някъква
гопартийип система. Тъкмо в Бо
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ПОСЛЕДНАТА Волгоградски срещи
кО» * т* 2.•> -»

Един час разходка с параход- 
че под Волгоград започва ка
налът Волга—Дон. Предворител 
но знаехме историята на канала 
но нашата изненада беше гол
яма когато, стигнахме до входа 
му. Докато очаквахме отваряне
то на първата комора, екскурзо
водът ни каза: „С изграждането 
на канала Волга — Дон се осъ
ществи вековното стремление па 
руския човек да съедини тези 
две реки".

Още Петър I опитал да пост
рои канала'и да съедини двете 
реки. Оттогава до Ленин са би
ли направени 30 проекти и едва 
1918 година Ленин подписал де
крет за съединяването на Волга 
и Дон. Руската революция оба
че отмени всички работи освен 
борбата за свобода. На Осмия 
конгрес на Съветската комуни
стическа партия през 1939 годи
на отново бе решеио за изграж
дането на канала, но и тогава на 
падението на Хитлер върху 
СССР още веднъж отложи този 
план.

пас се опитаха да заиграят в та
кта на песента.

Когато се върнахме във Вол- 
гогорад чухме приятна новина — 
студентката Людмила, която пър 
вите два дни ни развеждаше из 
града издържала всички изпити 
на факултета. Оттогава до иапус 
калето на града тя ни придружа 
ваше постоянно.

За водоцентралата, която носи 
името на XXII конгрес на КГ1 
СС чухме няколко уводни думи, 
когато ни съобщиха, че утре ще я 
посетим. Узнехме, че това с втор 

' такъв обект в света, след водо
централата в Сибир. Това че ру
ският човек тук е успял да заю- 
зи голямата Волга, създавайки 
голямо море, дълго над седемсто 
тин километра, беше достатъчно 
да очакваме срещата ни с обекта 
с нетърпение.

Макар че не беше ден за посе

ти — големи трудови отличия 
На бетонна плочаОСЪДДТД НА АГРЕСОРА — ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЕХО

а СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Насър: Възобновяване на армията и реорганизацията на нацията

След повече от едномесечна работа Общото събрание ма 
ООН прекъсна сесията без някакви значителни резултати в раз
решаването на проблема на Близкия изток след израелската агре 
сия. Настояваииятта да сс постигне компромис не се увенчаха с 
успех и е приета процедурална резолюция, с която този проблем 
отново се възлага на Съвета за сигурността.

Прекъсване работата на Общото събрание в света се тълку
ва по различни начини. Някои коментатори виждат най-значи
телните резултати в обстоятелството, че арабските страни, преди 
всичко, са устояли на натиска на великите сили. Други пък със 
съжаление констатират неприятното положение, че не се е стиг 
нало до компромисна резолюция за оттегляне на израелските 
части по цена, която не е на щета, ме изнудва и ие понижава 
жертвите на агресията. Във всеки случай, резолюциите, които 
са осъждали и взимали решение за оттеглянето ма завоеватели
те са пропадали в играта на гласуването. Но като дълготраен 
ехо в ООН е останала — присъдата на агресора, присъде, която 
западните сили не са могли да заглушат, защото бе твърде мно
го гласна и масова.

Годишнината на египетската революция, петнадесетата по 
ред, този път не бе празнувана както се очакваше преди араб
ското поражение във войната с Израел. Председателят на ОАР 
Насър на 23 юли говори в Кайро. Той изтъкна, че египетският 
народ преживява най-горчивата криза в историята си, понеже 
ролята на империалистите е по-суптилна, отколкото преди 10 го
дини. Пред египетския народ стои дълъг и тежък път. Трябва да 
се започне от обновяването на армията и реорганизацията на на
цията — изяви председателя Насър и подсказа стъпването на 
новите генерации на политическата сцена на ОАР, които трябва 
да заемат своето място в управлението на страната.

в централата
строителите са оставили ограман 
силует на жена •— символ на е- 
лектрическата енергия, условие 
за по-ускорено развитие на се
лата и градовете, на културата 
и изкуствата... „Централата е 
строена 10 години, од 1950 до 
1960 година, а в деня на XXII 
конгрес на КЛ СС потекоха от 
Волга първите милиони киловат 
часове електрическа енергия.
През покрива ма този гигант се 
поддържат железопътните и ав
томобилни съобщения, корабите 
и тук минават от едната в дру
гата част на Волга посредством 
комори. Умът на специалистите 
и ръката на твореца са държали 

. сметка за всичко — с помощта 
на специални комори е създаде
на възможност бетонната пре
града на Волга да не пречи на 
рибите. Те могат да минават от 
горното в долното течение на ре 
ката.

щения, хората от водоцентрала
та не се колебаха да ни пуснат

■юго-че смекогато узнаха, 
славяни. На входа в машинното 
отделение стоеше униформирана 
жена, въоръжена с пистолет, ко- 

любезно ни пожела добре

Нашият екскурзовод на края 
на тричасовото пребивавне в та 
зи централа ни съобщи, че този 
обект е огромна стъпка на Ру
сия към оживотворяването на 
Лениновия замисъл за пълно е- 
лектрифициране на страната. 
Иначе планът за построяването 
на тази централа е бил разрабо
тен по почин на самия Ленин. 
Отвъд Волга, на нейния бвяг сре 
ту водоцентралата е никнал 
градът на нейните строители. То 
ва е модерен нов руски град с 
повече 0т 130 хиляди жители, ко 
ито сага строят един от най-голе 
мите алуминиеви комбинати в 
страната. Когато той бъде завър 
шен, градът ще бъде двойно по- 
го ля м.

Напуснахме гигантската цен
трала. У нас останаха още сто
тина въпроси непоставени на 
екскурзовода, на приятелите, на

Никола Булатопич

През 1948 година Министерски 
ят съвет реши да почне изграж- 

канала.
ято,
дошли. Един млад инженер, кой 
то ни стана екскурзовод пи обя
сняваше от балкона на залата, че 
годоцентралата има 22 хидроа- 
грегата, изработени в заводите в 
Ленинград. За всеки от тях, до
като е бил транспортиран д0 тук 
са били необходими по 80 желе- 

Тази водоцен-

Сиециалнадапето на 
група учени взеха да реализират 

и каналът бе завършенпроекта
през 1952 година,две години нре 
дсрочио. Той получи името „Ле- 

КОЙТО пръв бе подписал у- 
каза за неговото изграждане. Ка 

101 километър. За 
Волга в Дои ко- 

13 каскади,

нии

СРЕЩАТА НИКЕЗИЧ — ЧАГЛА налъте дълъг
попътни вагона, 
трал?, дава годишно на И мили
арда киловатчаса енергия, което 
което е 22 пъти повече от произ 
водството на цяла царска Русия. 
Оттук се скабчява с ток езоопей 
ската част на Русия, като 250 хи-

да се мине от 
рабът минава през

9 издигат корабите на
През миналата седмица два дена беше наш гост министърът 

на външните работи на приятелска Индия Чагла, който донесе ма 
президента Тито лични поръчения от индиския премиер Ин- 
дира Ганди. Министър Чагли разговаря с държавния секретар 
на външните работи Никезич и с други югославски ръководи
тели. Темата на тези разговори бе кризата на Близкия изток 
и други международни въпроси, които интересуват Югославия 
и Индия.

от които 
височина 150 м от равнището на 
Волга, а 4 ги спускат в Дон. Ко- 

водп от Донморите са пълни с 
и всеки път когато корабите тръ 
гнат срещу течението Волга по
ема стотици хиляди литра дон-

ляди волти през два електропро 
• вода стигат чак до Москва. Меж 

ду строителите на централата се 
дем души са получили званиет0 
„Герой
тпчтт“. а повече от две хиляди ду

ска вода.
Руснаците с гордост разказват 

за необикновения символ на сме
тяхното

Единство на движението на американските негри на социалистическия
водите, засването на 

съединяване и доближаване.В центъра на неотдавнашните расови безредия в американ
ския град Нюйорк, заседаваха водачите на разединените движе
ния на американските негри. Делегатите четири дена разговар
яха с цел да се постигне единство на 45-те групи и организации, 
които се борят за правата на негърското население в САЩ.

Когато влязохме в първата ко 
мора и когато тръгнахме трина 
десет метра нагоре данните за 
канала станаха действителност. 
Това са мигове когато човек се 

възможно ли е всичко то- 
направила човешката

В богатите американски среди стават все по-големи соци
алните разлики между черните и бели граждани. Негърското 
население получава все по-малко от разтяшото национално бо
гатство. Вашингтон със загриженост е следял конференцията в 
Нюйорк. Решенията, взети от страна на негърските водачи на-

загрижеността на белите.

пита 
ва да е
ръка? А след това на екскурзо
вода поставихме много въпроси 
от които той сз затрудни значи-крал на заседанието, са оправдали 

Предвижда се полувойнишко обучение на всички млади негър- 
ски жители на САЩ. Потвърдено е правото на негрите да въс
танат, когато, смятат, че са застрашени или че това е в техен 
интерес. Освен това, американските негри предвиждат във все
ки град и организиране на отделни училища за негърски поли- 

кадри. Още през течение на конференцията бе казано,

телно.
Докато пътувахме, насред ка

нала, се разнесе сръбска народ
на песен. Синеокият кормчия по -щ 
жела на югославските гости до- Ж 
бре дошли в канала. За момент Щ 
се смутихме, а след това песен- щ 
та се понеса от борда. Група ку-, й! 
бинци, които пътуваха заедно с

№ У,':--тически
че председателят на САЩ Джонсън през идущата 
трябза да разчита на гласовете на негрите при избирането на 
новия американски шеф на страната.

година не

ВОЛГОГРАД

90 години от освобзждвиието от турско робство Пирот. Турците могли да за
държат града. Напускайки го на 
16 декември, те вдигнали 
въздух барутните погреби в Мом 
чиловия град около 5 часа_ сут
ринта. Според описанията на оче 
видци взривовете били ужасни. 
На няколко места в града избух 
нали пожари.

Около 11 часа Пирот бил сво
боден. В неговите тесни улици 
пазлезали освободителните вой
ски. Шумадийците били посрещ
нати в Тия Бара, а Топличони в 
Пазар. През града сръбските 
лайсни минали тържествено. На 
селението излезнало на улиците 
със цветя Радостта нямала край 
— след пет столетия отново сво 
бода. Радостните пиротчанци из 
сингли: „Добре дошли“! „Да жи
веят освободителите“! Според е- 
дин стар обичай хората посипва 
ли войските с пшеница, а мо
мите ги кичили с цветя. Същия 
още ден пиротският владика Ев 
стати приел коменданта на сръб 
ските войски Гюро Хорватович 
и в старата черква в Тия Бара в 
присъствието на Хорватович 
държал богослужение, на което 
присъствували много пиротчан
ци.

Пиротската операция има ог
ромно значение за освобождение 
то на Ниш и Понишавието. След 
освобождението на Пирот окон
чателно бил обкръжен Ниш и 
турските войски, които били з 
града се предали.

Ето как дойде до освобождени 
ето на Пирот.

Сръбските войски заели Бела- 
ва, Станиченье, Сопот и Нишор 
и турците се оттеглили в Пирот. 
В боевете за Пирот и долината 
на Нишава по-значителни са 
сражненията при Нишоо и буди 
мделските укрепления. При Ни
шор загинал капитана от сръб
ската армия Милутин Карано- 
вич от село Зобойнице в Гружа. 
Той бил погребан зад олтара на 
темачкия манастир. На паметни 
ка, който вдигнала жена му Ма
рия и сега стоят прочувствени- 
те стихове на Гюро Якшич:

1877 ВЪВ

СВОБОЦА СЛЕД ПЕТ 

СТОЛЕТИЯ1967 2.
Войските на Черняев имали

за задача да освободят Пониша
вието. Тяхната цел била след за
вземането на Бабина глава, да 
се насочат кт*м Ак-Паланка (Бе 
ла Паланка) и Пирот и да под
помогнат българските добровол-

Трънско. След обявяването на 
войната срещу Турция Милош 
Милоевич, професор и Арангел 
Стоянович-Трънски от Трънско 
организират масите за участие 
в боевете срещу турците в пред
стоящата борба за освобождение 
на Ниш, Пирот, Трън, Брезник, 
Враня и други места в тези час
ти на Сърбия и България.

На 1 декември 1877 година и 
Сърбия обяви война на турците. 
Това даде силна морална под- 

населението в неосво- 
на Понишавие 

20 се-

Борбите за освобождение на 
Понишавието от турско робство 
ее засилиха след създалите 
международни условия за осво
бождение на Балканите. След ка 
то руското правителство не успя 
по дипломатически път да зас
тави Портата да изпълни реше
нията на Цариградската конфе- 
ренци то употреби сила, като об 
яви война на Турция на 12 ап
рил 1877 година.

Войната на Русия срещу Тур
ция раздвижи . революционните 
сили на Балканите. В България

се

даци, които имали за задача 
вдигнат въстание в България.

Наскоро започнали 
действия срещу турската армия, 
намираща се на сръбската гра
ница.

военните

След 25 дни 0т започването на 
военните действия от щаба на 
Черняев било изпратено поръче 
ние до командуващия турските 
войски в Ниш Халил-паша да 
предаде града без бой. 
декември пленения войник Ла- 
тиф Латифович отнесъл 
от щаб на спъбската армия и го 
предал в щаба на турската ар- • 

Турците Се съгласили за 
преговори. След три дни, на 28 
декември в пет часа преди обед, 
заедно с изпратените туоски поа 

една група сръбски офи

крепа на 
бодените краища

Бяха въстанали около 
ла, което много смути турците. 

За участието на сръбските вой 
план. Би

Революционният комитет призо
ва българския народ да се вдиг
не на борба. В Сърбия също за
почнаха да се готвят за война 
с турците за освобождение на 
неосвободените сръбски преде
ли. Сърбската армия офооми 
пет корпуса: Шумадийски, Мо
равски. Тимошки. Дрински и 
Яворски ВТумадийският корпус 
е имял 16.000 войника с 42 оръ
дия. Моравския 18.000 войника с 
4-6 оръдия. Явопския —15.000 вой 
пика е 20 оръдия.

И народът в Понишавието не 
свободата със скръстени 

Борбите през петвековно

то.

На 25ски бил приет следния
„За ерпеког рода, дом, слободу, 
да0 си живот сво), 
зато Не дуго у ерпеком роду 
живети спомен тво.).
Ти честит беше меб’ браЬом

ТВО]ОМ,
дивни )уначе, врли ербине. 
па то показа и смрИу свощм, 
3'уначке Груже, )уначки сине!"

четири армии:ли подготвени 
Моравска, под командуването на 
генерал Черняев, която с 68.000 
войника представявала

писмо

главната
в направлението на мия.военна мош 

Ниш. Тимошката армия под ко- 
манпуването на полковникЛе- 

наброявала 25.шм 
отбшиянин, която 

бойци и имала за задача да
граница. Дрин 

командуването на

теннци
цери тръгнала в Ниш. придру
жавана од 10 кавалеристи.

До преговорите дошло след 
успешните военни действия, кои 
то сръбската войска водила от 

на войната, а особено

ранява източната 
ска армия пол 
Ранко Алимпич с 20.000 войника 

отбранява След 13 декември 1877 година 
година боевете

чакаш"
имала за задача да 
западната граница 
армия, в чийто състав 
11.500 войника, имала за задача

ръце.
то турско робство, които органи- 
зириха революционно настроени

този

Този ден Пирот чествувал пър 
вия ден на свободата.

и Ибарск-зта продължили 
направлението към Пирот. Тур
ците напуснали будимделските 
Укрепление в паническо бягство 
и боевете са пренесли

в
влизали началото 

успехите, които тя имал? в на
правлението към Бела Паланка

те маси не изостанаха и
Започна едно революци- 

обхвана
— СЛЕДВА —

да напредЕа в направлението напът. 
онно вълнение. 
Понишавието,

което 
Злапане, Висок и

и Пирот. Богдан Николовв самияСйеница.
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Б БОСИЛЕГРАД ИЗ ЛУЖНИЦА И ДЕРЕКУЛА

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИН
СКИТЕ КОМИСИИ И СЪВЕТИ ПРЕСЕКА—БРАТСКО СЕЛОНа сесията на Общинската ску 

пщина проведена на 19 юли са 
избрани нови комисии и съвети. 
В комисията за избор и наимено 
вания са избрани Гоне Григоров, 
Боян Апостолов и Стоян Митов; 
в комисията за заявки и оплак
вания Цветан Борисов, Крум Ди 
митров и Раде Вукосавлевич 
комисията за обществен контрол 
— Иван Раденков, Бранк0 Мла
денов и Георги Арсов.

Избрани са и нови 
из редовете на отборниците на 
общинските съвети. За членове 
на съвета за общо управление и 
вътрешни работи са избрани от 
(Зорниците Григор Григоров, Цве 
тан Борисов, както и Симеон За 
хариев и Стоичко Ангелов. В

тоя съвет обществено-политиче
ските организации ще делегират 
още трйма членове. В 
стопанство и финанси са избра
ни Пенко Найденов, Васил За
хариев и Славчо Сотиров. Оста
налите четирима членове ще де
легират стопанските 
ции. Нови членове 
земеделие и лесовъдство са До- 
ситей Игнятев, Рангел Григоров 
и Драган Борски както и четири 
делегирани от политическите и 
стопански организации. Панайот 
Дойчинов, Милан Стоев, Кирил 
Иванов и Любомир Димитров и 
още трима делегирани 
членове на съвета за образова
ние и култура. В съвета за кому 
нални работи и градоустройство 
са избрани Асен Величков, Дра
ган Иванов и

съвета за която адаптирахме за училище, 
помещения за

платил 40.000 динара за приклю 
чзане към 
това си решение 
ност в Пресека е единна.

— Пресечани са готови и пла
нина да повдигнат — ни каза 
Мирко Златанович, народен пред 
ставител от Лужница. — Преди 
две години електрифицираха се 
лото си, построиха път до шосе
то Бабушница — Звонска баня...

но пък нямаме 
Социалистическия съюз, младе-селската мрежа. И в 

местната обш-
жта...

През 1963 година 
към 800 чозекодни за построява- 

ново училище на мястото.

вложихмеорганиза- 
в съвета заи в

В едн0 училище. . .
не на 
където
сграда. Но минаха обшински ръ

беше старата училищнаВ Пресека в едно училище се 
учат и сръбските и българските

*■.членове

Посетихме през тези горещи 
летни дни село Пресека, където 
живеят стотина български и 25 
сръбски семейства... Но всичкиса нови

• са като един.
През 1965 година пресечани ре 

шили да доведат електрически 
ток. Всички като един са зало
вили на работа. И за нещо пове
че от една година — в Пресека 
светнаха електрическите круш
ки. .. Сега в селото има 83 радио 
апарата, един електрически хла
дилник, един телевизор ,а наско 
ро ще .навлезат“ още много но
ви електрически уреди в дома
кинството.

В селото сега само три къщи 
нямат електрически ток.

Борис Стоев. И 
тук се предвиждат още четири
ма делегирани членове. В съвета 
за народно здраве и социални 
грижи влизат Винко Андонов, 
Любен Цветков и Васил Андо
нов плюс четирима делегирани 
членове. А в съвета за труд и 
трудови отношения са избрани 
Кирил Костов, Младен Тасич. 
Михал Чипев и Владимир Пет
ров.

Строи се пътя 

Бабушница 
Б. Паланка

Продължава строежа на пътя 
Бела , ПаланкаБабушница 

който започна още миналата го
дина. Обезпечени са 67 милиона Бяха избрани и петчленни 

правителни съвети на следните 
общински фондове: за пътища, 
за обши резерви, за подобрение 
на горите в частно владение, за 
култура и физическа култура, 
за пожарникарство и за подобре 
ние на животновъдството.

Тако също са задължени от- 
борници, които ще присъствуват 
при сключване на граждански 
бракове в Босилеград и при ме
стните канцеларии по районите.

Ст. Ст.

У-динара за строеж на участъка 
от Бела вода към Бежище с дъл 
жина от 2 км.

Асфалтното платно на този у- 
частък трябва да бъде готово ка 
кто се очаква до 1 декември та 
зи година.

Средства за изграждането му 
обезпечават Предприятитето за 
пътища, фондът за комунално 
строителство в Бабушница и на 
селението с местно самооблагане.

Помощ на бедно семейство

Пълна сговорност и единство от детски дниМежду неелектрифицираните 
семейства в Пресека бил Арса 
Стоилков, сам човек с две деца. 
Той бил болен и на 18 юли по
чинал в нишката болница. Вече 
на 19 юли в Пресека било сви
кано събрание на местната^ об
щност, което взело решение в 
къщата на децата на Стоилков 
да се въведе ток за сметка на 
фонда по електрификация:

И това ще стане тези дни. Ме 
стната общност още на утреден 
изпратила искане в електропред 
приятието „Комарица“ в Бабуш
ница да изпрати техник . . .

Местната общност обаче взела

казахадеца. Преподавателите Гьора и 
Зорица Миладинови работят тук 
13 години.

— Аз уча българските, а дру
гарката — сръбските деца. Осо-

ководители и ни 
спрем, защото това място е непо
дходящо ...

Друго място още не е опреде
лено.

А хората са готови да строят. 
Само да се определи място.

бени трудности в обучението ня-
обед, аМ. А. Ставали са големи контра

бандимаме. Аз работя преди 
жена ми следобед. .. Училището

НА ПРЕХОДА ПРИ ГРАДИНИ Пресека била разделена с сръ 
бско-българската граница през 
1913 година. Граница минавала 
точно по вододелната линия ме
жду поречието на р. Ерма и Ю- 
жна Морава. По-голямата част 
от селото останала в българска 
територия, а по-малката в сръб
ска. Ето какво ни разказа за те 
зи времена 81-годишният дядо 
Светислав Тодоров.

— Живеехме в мир и сговор 
със сръбите. Обаче тогава става 
ще голяма контрабанда. Нощем 
идваха контрабандисти от Сър
бия и донасяха кафе, ракия и др. 
стоки,, а от българските контра
бандисти купувахме захар и дру 
го. Така правеха и българите 
когато отиваха в Сръбско. Вед
нъж контрабандистите се скара
ли и убили Никола Димитров от 
българска Пресека край самата 
граница... Иначе, като свидетел 
ств0 от някогашната граница в 
Пресека е малкото гробище в 
центъра на селото. През 1913 го
дина поради епидемия било за
бранено умрелите да се карат в 
селските гробиша, които били на 
българска територия и те били 
закопавани край самата граница, 
в днешния център на селото, 
пред кооперативния дом. Днес за 
тези времена свидетелствуват 
два нагробни камъка ...

— Хубаво се живее днес — 
въздъхва дядо Светислав. — И- 
маме електричество, рейс... хо
рата печелат милиони по стро
ежите ... в наше време вървяхме 
по 20—30 километра пеш ...

М. Андонов

и 20между другото получава 
бройки „Другарче" 
българчетата, а 10 сръбчетата.

10 четат

10.000 ТУРИСТИ НА ДЕН — В това отношение изобщо 
нямаме трудности —казва Гьо-

През тези горещи юлски дни 
митническите и паспортните слу 
жители при Градини дъх не по
емат от работа. Средно на ден 
минават югославско-българска
та граница десет хиляди турис
ти, забързали към Черноморие
то или връщащи се от почивка 
в страните си.

След сравнителното затишие 
в началото на юни, минавания- 
та пак са се увеличили. От яну 
ари до май по отношение на 
същия период от миналата годи 

- на са 75 на сто повече, а през 
юни, когато движението бе на
малено, увеличението е само 34 
на сто. Максимумът на минава
нето на границата при 
пункт е отбелязан на 15 
Този ден са минали границата сонала да обслужва и другите 
13.700 пътници, колкото преди 
едно десетилетие е бил целого
дишният баланс.

Най-многобройни са чехосло
вашките граждани, които карат 
почивките си на черноморския 
бряг, има значително число за
падни германци, швейцарци, 
англичани и хора от Турция и 
другите близко-източни страни.

От наши граждани най-много 
минават македонци и жители на 
бивша нишка околия.

Митническите органи се опла
каха от нишки туристи зарад 
дребната спекула, която за мно
зина е и главна цел на пътува
нето им. Мнозина нишлии оти
ват за Истанбул, там купуват ри 
зи и други стоки, които след 
това продават из България и

внасят у нас значително коли
чество българска валута, която 
после продават на чужденци в 
Ниш.

В последно време са заловени 
и над 5.000 лв у хора, отиващи 
за България, а един чужденец е 
опитал да пренесе 50.000 патро
на.

Значителни са минаванията и 
на граждани от Димитровград
ско, но много от тях са почти 
безцелни. Някои хора отиват с 
велосипеди или пеша до българ 
ския мотел на границата или до 
Колотино, където се напиват итози

юли. според сведения пречат на пер-

Изглед от Пресекагости.
М. И. Нейков

ра. — Децата еднакво знаят и 
български и сръбски... Проблем 
обаче е - училището. Работим в 
сградата на кооперативния дом,

и едно друго решение — да се 
отстрани от мрежата Младен 
Любенов, който не участвувал в 
акцията по електрификация и не

НАСКОРО 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 

В БАБУШНИЦА

Безотговорно „товарене“
Водят се преговори между „Ю- 

гопетрол" от Белград и комунал 
„Комуналац“ното предприятие 

в Бабушница за строеж на бен
зиностанция в града.

Бабушница отдавна чувствува 
нужда от такъв обект, тъй като 
от година на година се засилват 
съобщенията между Бабушница 
и останалите центрове в стра
ната.

ние в Димитровград й ето какв0 
ни отговориха:

— Местните канцеларии по се 
лата са взимали сведения за съ
стоянието. Въз основа на техни
те сведения ние сме разпредели
ли данъка... Впрочем, хората 
могат да обжалват тези реше
ния и да внесат нужните изпра
вни.

Тези дни в 17 села в Димитро 
са раздаденивградена община 

решенията за данъчно задълже
ние. Хората са доволни, че имат 
възможност да видят и да знаят ТРУДНОСТИ 

В АКЦИЯТА ПО 
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

за. какво плащат данъка но от
правят сериозни забележки към 
работата на данъчното управле
ние. Мирча Гещамов, отборния и 

председател на комитета по елек 
трификация в Куса врана, заяви 
че акцията по електрификация 
е пред сериознни затруднения. 
Куса врана трябва да се приклю
чи към Нашушковица, обаче в 
Нашушковица ще трябва да се 
преустрои трафопоста, защото за 
мрежата не било предвидено по 
-голямо напрежение.

Тези трудности възникват по
ради това, че Куса врана при 
надлежи към Димитровградска 
община и не е обхваната в об-

IВ Поганово например мнози
на се оплакват от таксите върху 
колата. Някои стопани, които 
притежават кола, не ги предста 
вили в заявките в местните кан 
целарии по селата. Досетливите 
казали, че имат само „предни“ 
кола и по този начин плащат са 
мо по 1.500 ст. динара. Данъкът 
върху колата (и предни и задни) 
възлиза на 6.000 стари динара.

След получаването на решени 
мнозина критикуват ра

ботата на данъчните органи, за
ради допуснатата „грешка".

Питахме в данъчното управле

От отговора на данъчните ор
гани, естествено, не можем да 
бъдем доволни.

Данкоплатците ни най-мал
ко не са виновни за това, че ор
гани на Общинската скупщина 
т.е., местните канцеларии са да 
вали неверни данни.

И ако някой трябвало да пра
ви справка — то това е дълж- 
ност на данъчното управление.

Кой ще заплати сега излишни 
те разходи и разкарвания на хо
рата до Димитровград за справ
ки?

ята
щия план по електрификация за 
Бабушнишка община.

На граничния преход М. А. М. А.
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ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

555?(0>ШШ5%<& „ФАБРАД“ ПРОИЗВЕЖДА 

АВТОМОБИЛНИ ЧАСТИ
:

Посланието на „новия бог“ ш
ято може да изработи н^ски вид ^ г< 
сечива. С гумарата е договорено 
да изработи гумената част па от |кк 
Войника. За два месеца работни 1Щ 
ците и техническият директор (,.,'4 
почти не напускаха работните си 
места. Работеха по цяла нош. 
Куриерът правеше кафета, а те 
хническият работеше и плащаше '%
— казва един. Но усилията беха у 
увенчани с успех. За кратко вре 
ме бе усвоено производството па 
браниха и неговата част отбой- 
на и ременицата, която тук се 
произвежда от чугун, а не от а-

Финилът на предишната рабо 
та на ..Фабрад" бе: принудител
ната управа, замразяване ма 80 
милиона динара в недовършено 
производство на секретни брави, 
уволняване на повече от 40 рабо 
тиици, повече от година запла
щане на минимален личен доход 
на работниците ,(20.000 дин.), а 
понякога не получаваха ни това, 

Тези неуредици създаваха о- 
пределено мнение за положени
ето, на „Фабрад“. Обикновено се 
мълчеше и чакаше, без да се го
вори за безисходницата, в която

15

1 I?Човек не може да се въздър- 
над тияНякакъв нов бог се е явил па 

земята от Америка до Европа. 
Но то# не се явява лично, но 
чрез своя пратеник свети Антон 
или свети Антун, псе едно. Тоя 
Антун е изпратен от бога да до
несе щастие па всички които въз 
приемат „учението“ му и гибел 
за безбожниците. Така пише в 
посланието му, което пътува от 
човек на човек от Канада до нас. 
Значи съвременият бог се полз
ва със съвремени средства и ме
тоди да спаси своето стадо. Чрез 
писмо и коресподенция той раз
пространява спасицклното си у- 
ченис. А ето .в какво се състои 
тази „нова наука".

В името на бога, свети Антон 
е съчинил едно писмо, в което се 
обещава щастие и нещастие 
хората. Получателят на писмото 
е длъжен да го препише трина
десет пъти и всеки ден да изпра 
ща по един брой на познати и 
непознати хора. Щастието те му 
се усмихне на тринадесетия ден. 
Това е илюстрирано с два убе
дителни примера: една 
преписала и изпратила писмото 
13 пъти и е поличила един ми
лион динара на лотария, същото 
е направил и един войник и е 
„бил прещастлив". Но има и об
ратни примери: една госпожа е 
скъсала писмото и внезапно и е 
умряло дете, един господин е за
държал писмото и ненадейно е 
умрял. „Недейте да 
да пишете — се казва в писмото-
— защото ще ви бъде платено 
от свети Антон, а и господ бог 
ще ви помгоне. Добре прочетете 
писмото и не прекъсвайте връз-

— заканва се свети Антон
— защото тогава ви очаква не
щастие . . . Амин“.

3:жи и да не се насмее 
пови глупости. Но той също така 
не може да не се замисли и за
пита къква е целта ма това „по
слание" или писмо на новия све 
тец. Могат да се дадат много ра . 
злични отговори, с общото за вси 
чки, че това явление или произ-

нанесе

1
ш

:
г

4'ществие има за цел да 
вреда на хората, да ги заглупява 
и отклонява от съществените 
проблеми. Много маши хора оШе 
отдавна са разчистили с рели
гията, но има още такива които 
могат да, попаднат под влияние 
на разми свети Антони и подоб
ни безделници.

Осведомени сме, че и някои 
босилеградчаии са получили, по 
едно писмо от свети Антона, ра
збира се писано и изпратено от 
техни съграждани, разбира се 
анонимно. И то им служи за ше 
ги и забава. Но не е изключено

V“А
■ ■ *.

?.
? щ
Ш

вода „Дървена застава“ в"Йра- 
гуевац.

В отдела за защита на 
ността на произведенията рабо
ти и Емилия Костова цехови 
женер наскоро. Сега работи 
чи. Остават й още два изпита до 
край. Това е първата димитров- 
градчанка, инженер, която рабо 
ти в димитровградска фабрика. 
Нея и работниците много хвалят 
Подчертайте тяхното усърдие, ка 
за ни директорът на принудител 
ната управа. И ето, изтъкваме 
ги, защото в най-критичните 
менти работниците не напуснаха 
предприятието. Изтърпяха мъки 
те и лишенията и победиха, като

им пре-

ПОВЪрхна
ин- 

И у-

че т0, може да причини и щети 
у ония хора и семейства, които 
не са напълно разкръстили с 
верските схващания и суевери
ето.жена е

Последователите на тоя свети
па-Антон би трябвало да дават 

рите си и харчат времето в по- 
полезни цели, а своите жертви 
да оставят на мира. За утешение 
да кажем че пощата от това ко
респондиране може да има иай- 
голяма полза. Но ако всички по-

МО
Новият артикул — буфер за кола

лумииий, както правят другите.
Сега в колектива настроението 

е по-друго. Предприятието вече 
може Да се ориентира към про
изводство, което е най-изгодно. 
Предлагането е постоянно. Пред 
приятието проучва предложения 
та за изкупуване на тези артик 
кули,казва техникът и съветни
кът Синиша Локовец, който има

тънеше предприятието. Когато и 
започваха разговори, те се вър
тяха около въпроса, къде след 
закриване на предприятието.

Новият технически директор 
Милое Живанович напрегна си- 

да направи необходимия алат 
за производство па браници и от 
бойници. Отбойниците са готови. 
Те имат гумено чело и да кажем 
че „Фабрад“ е единственият про 
изводител на такива отбойници 
у нас. Затова е безпокоенето на 
другите производители е по-гол- 
ямо. Покрай този нов отбойник 
на „Фабрад“ техните няма да мо 
гат да издържат конкуренцията, 
защото фабрадовите са по-добри 
и по-добре амортизират ударите 
при сблъскване и колата по-мал 
ко се повреждат, Докато произ
водителите се безпокоят, мнози
на производители предлагат да 
изкупят цялогодишното произво 
дство. Сега вече се работи за вне 
дряване в производството и на 
браници. Да се изработят необх0 
димите сечива 
на тези артикли 
производството им не беше леко. 
Дори машини нямаха за този 
алат. Живанович се зае да изра
боти глава за фрез машина, ко-

махнаха онова, което 
чеше.

Брави вече няма да се произ
веждат — поне за сега. Затова 
Vялото производство се насочва 
към автомобилните части. Изгле 
жда, че успехът е близо. Впро
чем това им го пожелаваме и ни 
е, зашото тези хора действител-

чнем ежедневно да се занима
вам с преписването и изпраща
нето на писмото на свети Антон, 
то трябва да бъдем сигурни

съжалявате

ли
че той освен шаститето ще 
ни изпраща поне и насъщ
ния хляб. Мястото на тия писма 
е в печките и кошовете, а не вката
сърцата на частните наивни гра 

Стоян Станковждани.

НОВО МЯСТО ЗА ПОЩАТА
Новото здание на пощата в Ди 

митровград няма да се строи в 
улица „Маршал Тито“, както 
съобщихме по-рано, а на мястото 
близо до бъдещия площад „Осво 
бождение“, като трябва да се 
включи в урбанистическия план 
на тази част от града. Тъй като 
планът е разширен с част за 
комерциална банка размерите 
на зданието са променени и е

постави наневъзможно да се 
първобитното място. Щом полу
чи проектите, „Граднп“ ще запо
чне с изкопните работи.

Жилищата в това здание ще 
се продават. Заводът аа социал
но осигуряване от Пирот вече е за производство 

и да са усвои Др. Живанович е винаги сред работницитекупил три жилища за пенсионе
ри, а общинската скупщина един 
за Съюза на бойците.

свои заслуги за предприятието. 
Той очаква, производството да сг 
пласира дългосрочно на азтоза-

но заслужават да ползват плодо 
вете на езоята мъчителна работа.

М. БакичМ. Б.
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Изявление на Благой Попов, председател на градската скупщина

ЧЕТИРИСТОТИН МИЛИАРДА ЗА ОБНОВАТА НА СКОПИЕ
стопански обекти, както и голя
мо число сгради от обществения 
стандард, преди всичко на учи
лища и здравно-социални учрж 
дения.

По този начин от предвидени
те 4 милиарда нови динапа за 
предвидения период до 1970 го
дина, до края на май тази годи
на са похарчени над 2.5 милиар
да кови динара. Най-голяма 
част от тези средства са дадени 
за изграждане на нови квартири 
— над 915 милиона н. динара, До 
като за комунална работа е 
похарчено 65 милиона. За оспо- 
собяване на стопанството са от
делени над 455 милиона динара, 
от които за промишлеността над 
254 милиона нови динара.

За възобновяване и изгражда 
не на училища и други обекти 
за нуждите на просветата са из 
разходвани около 175 милиона 
нови динара, с което са разреше 
ни основните въпроси на гучеб- 
ното дело. През 1966 година са 
работили 155 основни и 32 сред 
ни основните въпроси на учеб- 
ците е нараснало над 75 хиляди 
в нисшите и средни училища. 
Бързо е възобновена и работата 
на Скопския лшиверситет и днес 
на 9 Факултета следват около 
15.000 студента.

Попов — желая да изтъкна, че 
освен помощта от нашата стра
на още 82 приятелски страни в 
най-трудните моменти дадоха 
па скопските граждани безкори
стна помощ. Скопие днес носи 
название град на солидарността, 
благодарение на тази манифеста 
ция на международния хума
низъм и солидарност. Стойност
та на тези средства не може да 
се мери с цифри, макар, че тази 
помощ изнася над 330 милиона 
нови динара. Това е огромен 
принос за разрешаване на някои 
важни проблеми из областта на 
просветата, здравеопазването и 
културата. Тяхното значение на 
дминава тези мерки и намира 
своята оценка като единствена 
манифестация на милиони хора 
от целия евт, да дадат помощ на 
унищожения град.

Използвам момента, каза на 
края, от името на гражданите на 
Скопие да благодарим на всички 
наши граждани за помощта, ко
ято е дадена на град Скопие 
след земетресението. Без обща, 
бъоза акция главният град на 
СР Македония не би имал въз
можност да навакса големите 
материални щети.

На скопския пример се мани
фестира братство и единство на

на Скопие е за-изграждането всички граждани на нашата 
страна. В голямото нещастие, е 
намерен смисъл и потвържде
ние на този политически общес
твен фундамент на социалисти
ческа Югославия. На много по
знати и непознати траждани от 
цялия свят на годишнината от 
земетресението се дава благодар 
ност и признание с една чудесна 
манифестация „Срещи на соли
дарността“ където се срещат сто 
тици хора от много страни и по 
този начин продължават прия
телство, създадено в дните на 
голямото изпитание.

По повод четиригодишнината 
от катастрофалното земетресе
ние на Скопие, редакторът 
Танюг Павле Мърмевски получи 
ексклузивн0 изявление за на
шите читатели, в което предсе
дателят на Градското собрание 
Благое Попов, покрай другото, 
говори за досегашните работи 
по отстраняване последствията 
от земетресението, което разру
ши Скопие на 26 юли 
дина.

вършен.
През изминалия период основ 

на задача на органите на власт
та, обществено - политическите 
организации и всички граждани 
на Скопие беше възобновяване
то и изграждането на града. Та
зи задача е изпълнявана с огро 
мни усилия, но и с чувство на 
отговорност, затова цялата наша 
югославска общност още от пър 
вия ден след катастрофата, вло 
жи огромни средства за рекон
струкция на града, зарад това се 

много средства на об- 
съве-

на

1963 го-

още се 
казват че

Земята под този град 
тресе. Сеизмолозите

четири години са отбел
язани над 700 леки земетърси. 

Навършват се четири години 
Благое Попов — от оня

полагаше 
щността да се използватза тези
стно и рационално.

— казва 
съдбоносен ден за Скопие, кога
то катастрофалното земетресе- 

животите на повече 
от 1.000 граждани, спре производ 
ството, закри училищата и учре 
жденията, унищожи много на
ционални богаства. Тези трагич 

дни дълбоко са врязани в спо 
мените на преживелите гражда
ни на Скопие, всички граждани 
на нашата страна и милиони гра

Около 22.000 нови квартири

Благое Попов след това изнесе 
резултатите по разходването на 
фонда от 400 милиарда стари ди 
нара (според цените от 1963 го
дина), въз основа на. Закона на 
Съюзната скупщина за възобно 

и изграждането на

ние отнесе

ни
вяването
Скопие.

Значителни средства са упот
ребени за изграждане на сели- 

построени 134.1)01)ждани от целия свят.
Изминалите четири годнии не ща, в които са 

монтажни квартири, направена 
около 17.000 леко разстигат за отстранение на послед 

ствията от това страхотно разру 
щение. Огромни повърхнини, пре 

всичко в централния дял на 
за послед

санация на 
рушени квартири. До средата на 

година завършено е изгра- 
около 8.000 нови ква

\
тази
ждането на 
ртири.

През изминалия период е на
правена санция на

Град на солидарносттади
града, свидетелствуват 
ствията от земетресението,

това, че огромния дял от

В деня на голишнингта от зе- 
изтъкиа Благоевъ- 100 метресението —около

преки
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НАШ РЕПОРТАЖ ПИТАМЕ

В хамбарите 

повече пше 

ница от лами

ГРАДСКИ ПЛАЖ ИЛИ СТАН НА ЧЕРГАРИ
ните мерки да се нормализира 
положението край Драговищица 
около Босилеград.

Стопи Станков

През последните дни много бо 
с негодуване се 

плажа край Драгови
силеградчани 
Еърщат от 
щица: градския плаж от лявата 
страна на реката точно под Бо
силеград е препълнен с палатки 
и импровизирани колиби на ци- 
гани-чергари. Водата е замърсе
на с черва, боклуци и други не
чистотии. С това новите жители 

сериозно угрозяват 
здравето на хората, понеже все
ки ден може да се появи и някоя

В Звонска баня

И в новия сезон 
стари проблемина плажа

Туристическият сезон в Звон- 
в пълен разгар. 

Над двесте гости, предимно от 
вътрешността на страната — 
Пирот, Зайчар, Бор, Ниш, Бел
град, Титоз Белее и други гра
дове, са изпълнили всички места 
в банята. Тук боравят и към 50

епидемия.
Чудно е, че досега не се е заел

или
ска баня еНямаше как, трябваше да сед

на в „газката“. Заведоха ме към 
Градини, на кооперативните бло 
кове с пшеница. Колата подска
чат из тесния неравен път и се 
задъхват от горещината, която от 
всяка пора изкарва пот.

Най-напред започнахме да жъ 
нем в Желюша-ни разказва у- 
правителят на кооперацията. От 
един хектар с абоданса коопера
цията е получила три хиляди и 
петстотин килограма зърно на 
петхектарова нива, а от друга 
парцела — от девет хектара — 
три хиляди и осемстотин кило
грама от всеки хектар. Родило е, 
както никога досега.

Как ли по този път минават 
тежките машини, когато е кал
но? Сигурно мъчно, защрто мн0 
го дълбоки са следите от колеле 
тата.... Прах, а до пътя в склона 
жълта пшеница, навеждаща 
клас към земята. От. другата 
страна зеленеят царевици ка ча 
стни лица. Малко по-далече се 
извисяват слънчогледите, които 
също обещават високи добиви. 
Миналата година кооперацията 
нямаше слънчоглед, а тази го
дина са засети 100 хектара. Уве
личени са и кооперираните слън 
чогледови площи — миналата го 
дина 200. а тази -— 300 хектара. 
Тук кооперацията научи от час 
тните производители да уважава 
и тази култура.

ни парцели пречат за обработва 
нето на нашите блокове. Все 
пак, ще намерим решението и с- 
частните стопани.

Пред нас се мерна комбайнът. 
Целият червен в житото пъхти и 
бърза. На него е младият комбай 
не.р Симеон Басов, завършил не 
отдавна курса в Чуприя. Коопе
рацията купи този комбайн не
отдавна а фабриката — произво 
дител—Змай 
тракторист да се научи да 
ръкува с него. Такъв е законът 
на фабриката — колко комбай
ни си купил — толкова комбай- 
нери се наема фабриката да под 
готви. Добър закон. Комбайне- 
рът спря машината за да излезе 
по-добре на фотографията и 
вдигна каскета си с който се бра 
неше от лъчите на юлското слъ 
нце. Той върна комбайна към 
неожъната пшеница и пусна ма 
шината така че от всичките и 
отвори се вдигна прах, която по 
лепваше по изпотеното тяло. Из 
парцелата се придвижваше ка
мионът, който извозва зърното.

— Фотографирай и тези 
моли управителят.

Хората с камиона застанаха, 
заеха поза.. .

— Един друг комбайн жънеше 
парцелата на пенсионера Нацко 
Тошев, бивш хлебопекарски ра
ботник. Малка, парцела — около 
2 декара. Накрая на парцелата

никой било от общинската
да предупреди или 

забрани на тези гости да не за
мърсяват брега и реката тъкмо 
там, къдет0 градското населе- 

плаж да се лгобу

местна власт

легналостта на абодансата — ще 
ше да е оше по-добре — допъл
ни Стоян.

Наградите за тези, които рабо 
тят по жътвата и вършитбата, 
каза управителят като извади от 
джоба си едно листче, вероятно 
извлечение от правилника, са: 
за всеки тон овърщано зърно 
комбайнерът получава 320 дина
ра, работникът при чувалите — 
220, работещите с жътварките по 
лучават по 950 динара за ожъ- , 
нат хектар площ, а работникът 
към тях .— 850 динара. Увеличи 
ли сме плащането с 50 динара в 
сравнение с миналата година. Се 
га комбайнерът успява да овър
шее 18 тона. Другите които ра
ботят в полевъдството получават 
лични дохода зависимо от общия 
доход в този отрасъл, а това мо
же да се знае едвам в края на 
голината.

Очакваха още един комбайн 
от Желжша, с който работи Дми 
тър Стойчев.

—-Комбайнерите решиха да не 
търсят смяна, докато се жъне. 
Искат да работят и да спечелят 
— казва Апостолов. А управите 
ля добави: „Кооперацията ще им 
заплати двойния труд. За двойна 
работа — двойна награда, каза 
той. Давидков помоли да изтък
нем за добра работа и Иван Ни
колов, Обрен Денков, жътвари 
от Смиловци, Венко Илиев и Ни 
кола Георгиев, защото действи
телно са добри работници.

—Докато на края на нивата 
си беседвахме, комбайнът шаре
ше изниз ата напред-назад. Б 
това време пристигна градин
ският отборник в Димитровград 
ската общинска скупщина и по
моли един от комбайните да ми
не пътя за да ожъне и неговата 
пшеница.

Сега търси услугата, а коопе
рацията си има план за жътва, 
за оран и за други услуги. Не 
току тъй кога кому скимне, за
щото това не е организирано про 
изводство. Иначе той се похва
ли. че кооперацията му е плати
ла 20 динара повече за всеки ки 
лограм телешко месо, доволен е 
от кооперацията и се готви да 
сключва нови договори. Има до
верие вече и в сътрудничеството 
вижда полза за себе си.

Обедът беше минал. Минахме 
през реката, където близо до фе 
рмата ни разказаха, че са прода 
ли потомъка ма „инка"-бик на 
Златибор, за 800 хиляди стари ди 
нара. От нег0 обаче ще има по
рода — две млади крави ще се 
отелят наскоро.

Докато „Газиката“ вземаше ки 
лометпите към Димитровград, 
комбайните продължаваха да 
прибират богатството на коопера 
цията и общината. Колкото пове 
че жито 
внос.

ние излиза на деца с родителите си.
И през този сезон са налице

старите проблеми — слаба хиги 
ена и неуреденост на помещени 
ята, както и непитателна храна. 
Мнозина гости се снабдяват ча- 

население, а

природата и прекраснатава на
река. Защото тъкмо това място с 
години вече е градски плаж, а за 
сегашните му жители чергари иосигури един

има и по-подходящи 
богати с върбаци и раки- 

край Драговищица. Град- 
плаж за сега буквално се

стно от местното 
други пък отиват в Звонци, къ
дето работят две частни заведе-

кошничари 
места 
таци 
ският
е превърнал в цигански катун.

Надяваме се, че компетентни
те власти ще превземат съответ

ния.
Но и покрай това гостите са до 

волни, защото цените са достъ
пни — 1.800, 1.900 и 2.000 стари 
динара. М. А.

ФОТО — ХРОНИКА
Летните дни носят приятна почивка, но и 1цети, които се 

измерват с милиони. Това се вижда и от няколкото снимки в 
нашата фотохроника.по

■щш

В летния басейн ма Звонска баня е много живо. Гостите и 
местното население побеждават горещините, като се къпят в 
окрепяващата вода на басейна.

Трактористът Симеон от Смиловци
заварихме инженер 

Стоян Давидков и завеждащия 
растениевъдството Кирил Апос
толов. На комбайна бс възсед- 
нал Симеон Ставров и неколци 
на помощници, всичките дошли 
от Смиловци, да помогнат жът
вата в Градини. Ако коопераци
ите не бяха се обединили, този 
комбайн щеше да си лежи в Сми 
ловци, под сайваиата — кала ня
кой.

на сянка— Рентабилен е слънчогледа 
— казва управителят — затова 
и засяхме голяма площ за смет
ка на царевицата.

Те очакват да получат по 2.200 
кг от хектар и от такива прееме 
тапия са доволни оше сега, като 
гледат как всяко стъбло надви
шава човешки бой.

— Това над пътя е есе коопе
ративна пшеница. Двадесет и 
шест хектара са в блока — обя
снява управителят. Не можахме 
сменим всичката земя Ето. мно
го са дребните парцели на частни 
те стопани. Това с царевицата 
всичко е частно, мнозина не же 
лаят да сменяват а тези удребне

— Добивите ще бъдат много 
по-добри от миналогодишните, 
може и 20 на сто — казва Апо- 

и добави, че хамбаритестолов
ше се напълнят повече от лами. 

— Ако не бяха мразовете и по
Димитровградчами имат Нишава, но наблизо е и Лукавашка 

река, по-топла и по-безопасна 
рядко се мяркат по брега на Нишава.

толкова по-малко
М. Бакмч за малките н за жените, които

Височка хроника

НЕЗАПОМНЕНО НАВОДНЕНИЕ
та и на пъстърва. Неотдавна в 
село Славния, след едно такова 
къпане на овцете, от Росомаш- 
ка река е извадено голямо коли 
чество отровена риба, а на въди 
чарите се обръща внимание да 
не унищожават вече рядката в 
тази река риба.

Ако кооперациите, които 
стопани на тези корита, не се 
чувствуват длъжни да осигурят 
оттичането на отровната вода, 
би трябвало риболовното дру
жество и общините да ги задъл
жат да сторят поне това, щом 
като никой още не е потърсил 
обезщетение за вредите, които 
досега са нанесли на общество-

Подобно, но не по-голямо на
воднение, според селяните, стана 
ло оше през 1926 година.

За какво служи „веталинът“ 
Всеки във Висок ще ви каже, 

че служи за лекуване на овце
те, но и за тровене на риба. То
ва второ предназначение на ле
карството се знае не от година, 
ио никой не предприема нищо 
да се изместят бетонните корита 
за къпане иа овцете или да 
вземат мерки отровата да не се 
стича в реките. '

Под коритото в Каменишка ре 
ка няма нито рибка, а съшо е 

Росомашката 
река, която някога е била бога-

Виеочкитс села, разположени 
край река Еисочица, неотдавна 
претърпяха големи щети от не
запомнено наводеиие. От силни 
валежи в района на Ком и Пет
рохан Височица излезе от кори
тото и заля иад хиляда декара 
ниви и ливади в Криводол, Иза- 
товци, Брайковци и Славиния.

Причинените щети са големи, 
тъй като са занесени от водата 
близо 100.000 кг. сено, засипани 
към 500 декара неокосени лива
ди и близо толкова ниви с пше
ница и царевица и градини със 
зеленчук и картофи.

Повредени са няколко моста и 
селски пътища.

се

Лйими;

Висок пък си има грижи. Височица се разля и причини голе
ми щети на хората. Тук я виждаме избуяла и стигаща До моста 
при с. Славния, под който само за два часа минаха десетки хиля
ди килограма сено, млади картофи, дърпа и други материали.

положението и в
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Три дни в страната на розито (2)_ Иван^ Креиманов :

ПЕРУЩИЦА ДНЕС НА ГОСТИ V НИШ
ди. Обиче за жизнения уровен 
па перущенци не мпже да со го- 
пори само въз основа на голите 
цифри. Тона си личи от новите 
къщи в селото, от комуналното 
уреждане па селото. Хората през 
последните години започват, ка- 
кто ни запознаха, да купуват ле 
ки коли, телевизори и други 
предмети, които в миналото би
ли само мечта. Сега в селото 
има 12 леки коли на земеделци, 
250 телевизори на 1.300 домакин 
ства. Всичко това перущенци са 
постигнали с труд.

Ние стигнахме в селото в ран 
пите предобедни часове. Беше по 
неделник. Почти цялото село бе
ше на работа. След дъждовните 
дни използваха хубавите часове 
за работа ма полето. В кафенето, 
където обелвахме, само няколко 
човека си приказваха. Казаха 
пи, че от 12 часа и това кафене 
не работи. Из селото също така 
не забележихме безработни мла
дежи. Опия, които са свободни, 
вече заминали но почивка вън 
от селото, децата отиват в дет
ски лагери, а всички останали 
трудоспособни'хора бяха на ра
бота.

Затова в Перущица ни казаха 
на тръгване: „Елате, когато на 
полето е по-малко работа, за да

ен животът в ТКЗС-ето, каква е 
неговата икономическа мощ, как 
хората участвуват в неговото у- 
правлеиие и какви са доходите 
на членовете му.

Обръща сс голямо внимание 
всички хора на този колектив да 
се запознаят с работата на 
ТКЗС. На площада са поставени 
две табла, където е изложен пла 
на на ТКЗС-ето и обещанието, 
което трудовия колектив дал за 
увеличение на производството. 
Само бегъл поглед върху онова, 
което е дадено в плана и обеща
нието се вижда, че доходите са

дружаващите ни другари, че 
главните съображения да 
мем стая в горното жилище ни 
бяха качествата на Наталия — 
скромност, бедност, непосилен 
труд за да изхрани невръстните 
си деца. Тук всичко се бе 
зило както преди: стаята с 
вата

За да вземем участие в чест- 
вуваието на 85-годишиината от 
рождението на големия 
нист-интернационалист Георги 
Димитров в Ниш (Югославия) 

Иави Мицаев бяхме пока- 
Нишкия народне музей

Опитахме се да се върнем из 
обятнята на историческото мина 
ло на Перущица и да погледнем 
Перущица днес. Но за съжале
ние това беше невъзможно. Все
ки кът от нова Перущица напо
мняше па април 1876 година и на 
1923 година, когато перущенци 
верни на революционните тра
диции въстанаха да се борят про 
тив фашизма и на времето след 
1941 година когато много перу- 
щенцн влезнаха в състава на 
партизанския отряд „Антон Ива 
нов“. Тези дати от историята на 
Перущица не са случайност, а '

нае-
кому-

ние с 
мени от
и 1 200 работнически колектив 

тютюневата фабрика в Ниш. 
А за по-широко разгласяване на 
славната годишнина двата ниш 
ки вестника „Народие иовине 
и „Братство" в навечерието й 
додоха откъси от моята кн. „За
писки на политемигранта", отна 
сяяди се до пребиваването 
Димитров в Ниш, от 29 септем
ври до 7 октомври 1923 г. вклю
чително.

Но защо нишките учреждения 
именно нас пока

запа-
тт кре

па Димитров, с четвърти
тата маса на която той пишеше 
с печката около която почива
ше. . . В тая стая Димитров пре
кара неггьлии десет дена, без да 
може да прекрачи нейния праг 

От тази къща-паметник Ди
митров изпрати Никола Ивоше- 
вич от Крагуевац в София, за 
въстановяване на скъсните’

на

ма

връ-
ски между емиграцията в Юго
славия и ЦК на БКП в София 
пръв наш куриер в това време’ 
Тук Димитров прие секретаря 
на ЦК на ЮКП Коста Новако- 
вич и секретаря на нишките ко
мунисти Драгиша Никетич, на 
която нелегална среща бе изра
ботен план за обща борба 
ду български и югославски 
мунисти срещу фашизма и ка
питализма. В това жилище бе 
редактирано Отвореното писмо 
до работниците и селяните в 
България, пророческите думи в
което......... Рано или късно ще
имаме работническо-селско 
вителство в България", днес са 
факт.

През краткотрайното ни пре
биваване в Ниш ние можахме 
да се убедим, че нишлии, и 
млади и стари, са горди с това, 
че прославения революционер 
Георги Димитров е започнал сво

и организации 
пиха да участвуваме в горните 
тържества, когато се знае, 
след провала на Септемврийско 
то въстание 1923 г. в България, 
в Нишкия лагер имаше над 2 000 
български емигранти? Причина 

обяснява с това, че на ниш 
ките граждани бе станало извест 

аз съм живял с Димитров, 
негов другар и съратник, 

една вечер в хотел „Княжевац , 
а през следващите дни в жили
щето на Наталия Арсич, на ул. 
„12. февруари“ бр. 31 (преди ул. 
„Ееоградска"), докато Ивам Ми
цаев бе придружил Димитров 
по нелегални пътища през Юго 
славия до австрийската граница, 
на път за Виена.

Разбира се най-голям интерес 
у всички будеше жилището на 
Наталия Арсич, където се бе ук 
ривал Димитров, преследван от 
фашистки терористи, изпратени 
от София, за да го убият и още 
— да чуят за грижите на Ната
лия към него, за да бъде преби
ваването му в Ниш не само при 
ятно, а и ползотворно.

Първото посещение на въпрос 
жилище направихме с дру- 

проф. Вера Благоевич

че

меж-
ко-та се

но, че 
като

пра

й

едн0 продължение в борбата за 
свобода и по-добър живот. . .

От черквата-музеи пътя ни во 
деше до просторния площад. Тук 
от западната страна площада за 
граждаше модерно читалище с 
две огромни композиции, които 
символично представляват борби 
те против отоманското робство и 
от дясната страна на входа ком
позиция, която представлява бор 
бата против фашизма. От южна 
та страна погледа ни хлъзваше 
през хубавите постройки към Ро 
допите ,а от източната страна се 
показваха контурите на бъдещия 
музей. Това ще бъде постройка 
както читалището и в нея ще бъ 
дат изложени всички документи 
и предмети, които говорят за ис
торическото минало на Перуши 
ца. Перушица заслужва да има 
такъв музей!

големи. Общият доход на ТКЗС 
възлиза на 7.600.000 лв. От тази 
стойност за чиста продукция оти 
ва 5.450.000 лв, а един човекоден 
— 4,25 лв. Това значи, че един 
член на ТКЗС може, ако това 
желае, да работи и повече от 
един трудоден. За сега средният 
доход на кооператора в това 
ТКЗС е 1.055 лв. годишно, я 

Ако посочим само още накол- 
ко цифри, ще се убедим, че сто- - 
панство в Перущица е голям 
икономически колектив. То раз
полага с 9.600 дк. нови лозя, о- 
бръща се голямо внимание на ме 
ханизацията на труда. Сега ко
лектива има 80 трактора, а око
ло 5.000 декара лозя се пръскат 
със самолет. През последните го 
дини ТКЗС в Перущица е разши 
рило значително площите с ово
щни градини и сега те имат 
3980 декара с дървчета.
В селото особено добре е развита 

физкултурата. Съществува физ
културно дружество „Петър Бо
нев“, което има различни сек
ции, като — футбол, борба, ба
скетбол. С баскетболния отбор 
Перущица е била 11 години пър
венец в страната. Сега напосле
дък някои отбори в страната ги 
надминават и вече три години 
те се намират в „Б" група.

В селото се работи за това да 
се организират така работите, за 
да може по-добре да се използва 
свободното време както на мъж 
ете, така и на жените. Затова в 
селото има детска градина. Там 
могат всички членове на ТКЗС 
да оставят своите деца. Заплаща 
нето е различно и то се опре
деля според това дали в семей
ството са заети ^1 мъжа, и жена
та. Ако са заети и двата съпру- 
жници заплаща се 35 стотинки.

При ТКЗС съществува общес
твена кухиня. Това е всъщност 
малка фабрика за произвеждане 
на храна. От там се взима храна 
и носи по домовете или пак хо
рата се хранят там. Храната не е 
скъпа, защото режийните разхо
ди плаща ТКЗС-ето.

Един член на ТКЗС-ето дава 
годишно от 200—240 работни де

ни видите театъра, читалището, 
да присъствувате на физкултур 
ните състезания...“

Надяваме се, че това няма да 
бъде последното ни посещение 
на революционна и трудова Пе
рущица.

ята задгранична комунистичес
ка дейност именно от техния 
град, славна дейност, която, през 
1935 издигна
върх в комунистическата иерар 
хия
Коминтерна в Москва. Освен то 
ва ние можахме още да се убе
дим (още) в едно нещо... че граж 
даните на Ниш днес следват тра 
дициите завещани им от Димит- 
ров-Новакович-Никетич, че бъл 
гарските и югославски комунис
ти следва да вървят рамо 
рамо в борбата им срещу фашиз 
ма и комунизма, за социализъм 
и мир.

г-, го на самия

генерален секретар на
Богдан НИКОЛОВ

В следващия брой:
В БАТАК ното

гарката
сътрудник на Нишкия нар. му
зей.ВЕСТИ ОТ 

ДЕРЕКУЛА
В обновения и пораснал Ниш 

къщичката на сем. Арсич, на ул. 
„12 февруари“ 31, като по чудо е 

предишния си вид. То- 
може би само за то

до
запазила
ва е станало 
ва, за да напомня днес на мла- 

поколение, че тук, в тазиПОПРАВЯ СЕ ПЪТЯ
БАБУШНИЦА — ЗВОНЦИ
Фондът за комуналното строи 

телство в Бабущница е обезпе
чил 7 милиона стари динара за 
поправка на пътя и строеж на 
надлезите към Звонци.

Пътят е в лошо състояние и 
затруднява съобщенията тъкмо 
в туристическия сезон в Звонска 
баня.

дото
бедна къщичка, се е укривал го 

революционер Димитров, 
на Септемврийско

Използваме случая да поблаго 
дарим на сътрудника на музея 
Вера Благоевич, на директора 
на тютюневната фабрика Йово 
йованович, на директора на в. 
„Народне новине" Милош Бая-

Ние нямахме за задача да про 
учваме стопанството, нито пък 
културния живот на Перушица. 
Ние бяхме пътници, гости на се
лото, но все пак от първите ни 
впечатления можем 
че напорът на поколенията, за 
които са загинали толкова перу 
щенци не са напразни. ..

Днес Перущица 
6.000 жители. Селото има ТКЗ, 
което носи името на прославе
ния партизанин „Ене Тошев ‘ от 
бригадата на „Антон Иванов . 
Интересно е да се забележи, че 
Ене Тошев е потомък на Петър 
Бонев, ръководител на въстание 
то през април 1876 година, а ба
ща му Атанас Тошев 
през септември 1923 година.

Ние пак навлезнахме в исто
рията?!

През няколкочасовния престой 
видяхме и ни разказаха хората и 
секретаря Тодов, че тук е разви
то стопанството и културно-про
светната дейност. Селото има са
модеен театър с младежки орке 
стър, едно кино, детско музикал 
но училище, има курсове по ап 
глийски, руски и френски език. 
По предприятията има формира 

хорове. Въобще в Перущица, 
миналото е знаела само 

много

лемия 
след провала

в България презто въстание 
1923 г. и, че работничката Ната- 

Арсич, подлагайки на рисклия
децата си от атентат на къщата 
й от български фашисти тл. още 
— от преследване от сръбската 
администрация за връзки с ко
мунисти, помагаше на Димитров 

необходимо, създавай
ки му по тоя начин да може да 

комунистическа дей- 
като емигрант в Югосла-^^ 

ЮКП бе забранена

да кажем,
гич, на журналиста на в. „Брат
ство“ Богдан.Николов, а също и 
на много други нишлии, които 

всичко необходимо за да 
Ниш

сториха
бъде пребиваването ни в 
приятно и полезно, през памет
ната 85-годкшнина от рождение 
то на Димитров.

има около
ПОПРАВКА НА ПЪТЯ КУСА 
ВРАНА — Т. ОДОРОВЦИ

с всичко

Кусовранчани поправили пътя 
на дължина от 5 км. от Куса 
врана до Т. Одоровци, който бил 
отнесен от неотдавнашите дъж
дове.

Този път е единствената засе
га връзка на Куса врана в Ди
митровград и страната.

Както ни уведоми Мирча Ге- 
щамов, отборник в Куса врана, 
обсъжда се въпроса селото да се 
свърже с Нашуджовица и Бабу- 
шница.

развива 
ност и 
вия, където 
с закон. Ние обяснихме на при- Ивае Крекманов

ИМА! ДУМАМ ЧИШШ
Щ1НШННННН1 цитати '

загинал

М. А.

„Грешката“ на келнера 

Стамен в „Кин-стан“
СЕСИЯ НА ОС В БАБУШНИЦА

Вчера се състоя редовна сесия 
на Общинската скупщина в Ба- 
бушница, пред отиване на годи 
шна почивка.

Обсъдена е инфорамция за сто 
ланската дейност през първите 
шест месеца, сведение за състо
янието на занаятчийството, из
пълнението на финансовия план 
и др. въпроси, и приети редица 
решения.

бил „при преседнико" (?!)гднес
но работата ни беше ясна и ня
махме време да слушаме него
вите убеждеиня.

Не се сърдя на другаря Ста
мен, че чашите, които ни донесе 
за пиене на бира и сок бяха тол

С компания от още четирима 
души, от които двама гости от 
България, на 19-ти юли отидох 
на вечеря в „Кин Стан“. Мало
бройните гости тази вечер обслу 
жваше келнерът Стамен. Поръ
чахме нещо за пиене и кебапче
та за вечеря. На тръгване, кога
то трябваше да платим, другаря 
Стамен доста бързо и „педант- 
но“ направи сметка, според ко
ято кебапчетата трябваше да пла 
тим по 40 вместо по 30 динара 
парче. Понеже и предишната ве 
чер бях в същия ресторант, но 
обслужваше друг келнер, кому
то кебапчетата платихме по 30 
динара, потърсих обяснение от 
Стамен за цената на кебапчетата 
Той сви рамене и каза, че не 
знае колко струва едно кебапче 
30 или 40 динара, защото през 
деня чул че са по 40 динара, но 
за всяка евентуалност отиде да 
„пита някого“ в шанка. След из 
вестно чакане той се върна и ка 
за че е направил грешка, че це 
ната на кебапчетата е 30 динара. 
Опита се да се оправдава, че

ни
която в
за мизерии и скръб, сега 
се пее. Библиотеката има около 
15.000 тома книги.
В разговора с хората узнахме че 

в Перущица се обръща голямо 
образованието. Око 

ло 90% от завършилите основно 
училище ученици следват гимна 

тихникуми. В Перущица

Ш. А. кова замазани, че ние учтиво го 
замолихме да ги махне от маса
та. Не съм сигурен, че той е ви 
новен за това. Но се възмуща
вам и осъждам постъпката му

сметката,

ОЩЕ 5 КМ ОТ ВОДОПРОВО
ДА ЛЮБЕРАДЖА — БАБУШ 
НИЦА
Наскоро ще започне строеж 

оше на 5 км от започнатия през 
1964 година водопровод Любе- 
раджа — Бабушница. За целта

внимание на я
при заплащането на 
когато очевидно се опита да взе 
ме нещо и за своя джоб. На мен 
лично ми беше много обидно и 
неприятно да върша такава спра 
вка пред чуждестранни граж- 

нямаше. Ре

зия и
сега има над 70 души, които след 
освобождението са завършили 
виеше образование, а само в Пе
рущица работят около тридесет 
висшисти (агрономи, лекари, зъ
болекари и др.).

на. През останалото време може 
да работи на земята за лично 
ползуване, с която 
всички членове. Тя изнася до 3

Казаха

ще са необходими към 100 мили 
по-голямаона стари - динара, 

разполагат част от които са обезпечени. О- дани, но друг изход 
сторантът е обществено заведе
ние. За постъпката на келнера 
и впечатлението на гостите нека 
съдят читателите. Поуката ми е 
ясна: когато плащаш контроли
рай сметката и продавача. Нека 

Стамен кел--

чаква се известни средства да по 
стъпят от осрочването на сред
ствата на трудовите организа
ции и по този начин водата да 
се доведе до Бабушница. За гра

декара на домакинстго.
Селското стопанство на 

преден план
ни че жените през миналата го 

имали доходи и до 1.100 лв..дина
а' най-големи доходи изкарвали 
трактористите. Същите имали до 
ход за една година от 1.500 до 
2.000 лева.

Цифрите дадохме за да могат

Перущица има ТЗКС, което за 
Чурен има 10.000 

на 29.000 декара
стопански живот се

дската мрежа ше трябва да се 
набират нови средства.

Има изгледи до края на годи- 
водата да стигне до Бабу-

М. А.

едно със село 
жители

извлече поука и 
нертът.земя.

Стоян Станков,
Босилеградпровеж™рез ТКЗС. Беше ни 

как е устро
ната 
шница.и читателите да си правят изво-

интересно да узнаем
6 странният
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Основното училище „Моша Пи 

яде“ и двуезичното обучение
Двуезичното обучение 

нов въпрос за нашите читатели. 
Няколко години този въпрос бе 
предмет на разискване на най- 
различни форуми. Все пак поло 
жението, в което се намира учи 
лището и проблемите, които от 
година на година стават все по- 
належащи, най-сетне се решени.

Общинската скупщина на пос
ледното заседание, прие една от 
следните възможности: всички 
ученици в това единствено учи 
лище, в което има паралелки на 
български и сърбохърватски е- 
зик за да се поставят в равно
правно положение трябва да се 
тръгне от принципа, който ще 
задоволи нуждите и на едните, 
и на другите. Прието е да се да
де пълна свобода в избора на 
език според закона за малцинст 
вените училища, като български 
език се изучава в паралелките и 
със сърбохърватски език. От 
началото на идващата учебна го 
дина български език би се у- 
чил в първи клас и така посте- 
пено за осем години учениците, 
които сега са в първи клас в па
ралелките със сърбохърватски е- 
зик би минали програмата и за 
български език. Въпроса да бъ
де по-ясен е нужно да се споме 
не и следното: учениците от 
първи и втори клас с учебен 
български език изучават и сър
бохърватски език седмично с 
120 минути и то не в смисъла на 
класичен час, а чрез песнички, 
рецитации, физкултурни игри, 
чрез запознаване на основните 
термини в познаването на назва 
нията на предметите, на живия 
и мъртъв свят, което най-добре 
се постига чрез предмета на 
познаване на природата и обще 
ството. Чак от трети клас на у- 
чениците се дават и писмените 
белези от сърбохърватската аз
бука и започват да се служат с 
учебник. От трети до осми клас 
сърбохърватси език е редовен 
предмет с определена 
програма. В 
които се намерят сега в първи 
клас със сърбохърватски език 
биха изучавали всики предмети 
на сърбохърватски като ще 
бъдат дължни чрез оралната ме 
тода да се запознават с основ
ите и на българския език чрез 
песнички, рецитации и игри. От 
друга страна, ако се има пред
вид, че 80% от учениците в те
зи паралелки са от българската

не е народност, осъщестяването на 
този вид двуезиково обучение 
няма да представлява никаква 
трудност, а от друга страна 
и малкия брои на учениците от 
сръбската народност ще могат 
със завършването на основното 
училище в Димитровград да по
несат определени знания по бъл
гарския език, неговата звучност, 
богатство и пр.

Известен брой на родители по- 
вечето пъти са поставяли въпро 
са, че техните ученици, които 
завършват основното училище 
на майчин-български език труд
но се справят на приемните из
пити в средните и други учили
ща, където същите държат на 
сърбохърватски език. И този 
въпрос да бъде премостен пред
ложено е някои от основните 
предмети каквито са математи
ката, биологията и други от на
чалото на предстоящата учебна 
година да се преподават на сърбо 
хърватски език в българските па

ралелки. Така покрай редовния 
предмет сърбски език ще могат 
да обогатят своя език и чрез ня
кои доуги предмети и приемни- 
га, такъв вид на двоезиково обу- 
трудност.

Ако имаме на предвид същест 
Еуващето положение, че въпро
сът с учебници за българската 
народност е напълно разрешен 
и не е положението както преди 
няколко години, а от друга стра 
на ползването на българска ли
тература и различни наръчни
ци, с които училището разкола- . 
га, такъв вид на двоезиково обу- | 
чение напълно ще задоволи на
шите нужди. Всичко това не е 
официално решение на общин
ското събрание, понеже е прие
то и заключеншето по тоя въ
прос да се консултират и запоз
наят както родителите, така и 
други заинтересирани фактори, 
които биха помогли да се реши 
най-добре.

ШкЧу
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ш
Фото Ф. ФедотовоКирил Трайков „ЕКУСНО"

присъствуваха малък брой сту
денти, дадоха се хубави предло 
жения за работа на студенска- 
та организация в бъдеще и по
мощта, която студенти трябва 
да окажат на своя роден край. 
Конференцията реши да изпра
ти апел до всички предприятия 
в града за начина на определяне 
на стипендиите в бъдеще. Също 
така се взе решение да се заси
ли идейно-политическата работа

СЛАБА АКТИВНОСТ Н\ СТУДВИТИТЕ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО
на стипеднии въобще не се взи
ма мнение на студенската 
ганигация, успехите при

студентите. Стипендиите се обик 
новено дават по за сега неизвест
ни критерии.

Маклп. че на консЬеоенцията

И през тази ваканция студен
тите не проявиха никаква об
ществена активност, ее конста 
тира на конференцията на Ме
стния клуб на студентите, който 
се състоя миналия петък в Ди
митровград.

Студенския клуб в Димитров
град, който има около 150 чле
на не работи вече две години. 
Тази година на годишното събра 
ние присъствуваха само 
20 студента. В доклада на кон
ференцията, която прочете Ди
митър Гюров се осъжда общест 
вената неактивност на болшин
ство от студентите. В разисква
нето се изтъкнаха и някои при
чини за такова неактивност, ка 
то грешки около разпределение 
на стипедниите. Някои студен
ти се изказаха, че при даване

ор-
след-

ването и другите качества

всред студентите.
На конференцията стана дума 

Местнияи за участието 
клуб на студентите от Димит
ровград в тезгодишните студен 
ски игри в Княжевац. През ми

на

учебна 
дадения случай около

палата година клуба участвува 
и се пласира добре. Петър Ги- 
гов, студент от Димитровград 
спечели първо място за песенни 
изпълнения На конференцията 
се даде предложение тази го
дина Петър Гигов да вземе уча 
стие на студентските игри в 
Княжевац.

Детайл от събранието на студентите В. Ник.

ше разбрал, че не същрствува никаква 
Пития. Че ...

Жрецът стоеше като втрещен от де- 
белащината на този нахалник. Без да се 
интересува от проклятията, които щяха 
да се струпат на главата му, той се бе
ше вмъкнал в храма на Делфийската 
пророчица.

Жрецът постоя известно време като 
вцепенен, но после усети, че не е време 
за подобни театрални ефекти, и се ог
леда. На жертвения пън стоеше сатърът, 
с който колете подарените животни. Той 
пристъпи на пръсти, сграбчи с две ръце 
дръжката и се втурна към осквернителя.

— Умри — викна оперетно Жерцът 
и замахна.

Младият човек се стресна, видя пред 
себи си побеснелия старец и хукна да 
бяга. Но се спъна в едно гърне с турщия 
и падна на земята.

Жрецът го настигна и стъпи с крак 
на гърдите му.

— Ти оскверни храма на Пития! Не 
прочете ли надписа иа входа!

— Милост! Аз съм неграмотен! — Гра
мотен — неграмотен, ти узна тайните на 
светилището и трябва да умреш!

Жрецът замахна със сатъра. н0 се 
глъ-на на една кисела камба и пльосна 
на земята.

Младият човек се вкопчи в крака му 
и двамата се затъркаляха по мрамор
ния под.

Младежът спасяваше живота си и за
това взе връх. Той изви ръката на Жре
ца и му изтръгна сатъра,

— Милост! — изпищя Жрецът, — Но 
ме убивай!

— Не ме убивай, а! — изръмжа мла
дият. — А ти мене!

— Но всеки, който разкрие тайната

на светилището, трябва да умре, защото 
иначе илюзия. Аз ...

— Значи ти лъжеш бедния
Васил Станилов

народ и
мига окото. Сега ще ти дам да раз-Оскверняването на Делфийското

светилище
не ти 
береш!

— Милост! — нададе вик Жрецът. — 
Аз не лъжа. Само използувам една лъжа,
за да водя хората към доброто. Аз съ
ветвам господарите да не измъчват тол
кова много робите си, уча робите да слу
шат господарите си, въздържам разбой
ниците да не убиват, карам лихварите да 
бъдат по-милсстиви, отклонявам 
чалниците от войни. .. И п0 малко ос
тава и за мене. Не ме убивай! На 
място ще дойде друг. Хората имат 
да от жреци. Може другият да бъде 
лош от мен. Не ме убивай!

Младият осквернител на светилище
то отпусна сатъра.

Вратата на светилището безшумно се 
отвори. Пред многолюдната тълпа зас
тана Жрецът. Той беше съсредоточен и 
непроницаем.

— Братя — каза той, — поднесох на 
Пития вашите дарове.

Поклонниците прихванаха. Чуваше се 
как вятърът се провира между клони
те на вековната маслина.

— Т-я ги прие — продължи Жрецът.
Въздишка премина над смълчаната 

тълпа. Подобна на вятъра в листата на

донесъл ...
По-нататък Жрецът продължи да из

нася овнешки бутове, дамаджани с ви
но, телешко фрикасе, замразени птици, 
конфитюри, платове, плодове и зеленчу
ци, златни съдини. И съобщаваше пред
сказанията на пророчицата: един да не 
бие толкова често жена си, втори по-че
сто да бие тъша си, трети да се пази от 
съдружници, четвърти да тръгне да 
пътува, пети да престане да пътува, шес
ти. .. И така нататък, и така нататък.

Поклонниците се разотидоха доволни. 
Боговете бяха благосклонни към тях.

Над светилището отново се издигна 
жертвен дим. Замириса на хайдушки 
кебап.

Жрецът извърши свещенодействието 
и с подут стомах се изтегна под масли
ната. Привечер се събуди с натежала 
глава,. Беше сънувал лош сън. Той се 
протегна, прозя се и си остана така — 
със зяпнали уста.

Вратите на светилището стояха отво
рени!!

А той си спомняше много добре, че 
прели да си легне, ги бе затворил.

Жерцът скочи бързо и косато стиг
на до вратата, замръзна ужасен. Вътре 
се разхождаше с безгрижен вид някакъв 
младеж. Той си подсвиркваше и небреж
но надничаше във всяко кътче. Бърни- 
каше, разглеждаше даровете, гледаше с 
едно око в гърлата ма стомните и потап
яш- пръст в деловите.

Жрецът се стъписа, невярващ на очи

воена-

мое
нуж-

по-
етарата маслина.

Служителят иа Пития се обърна и от-
Следново се прибра в светлището. 

малко щеше да започне най-важното.
В настъпилия антракт хора+а оживе

но се разприказваха. Поляната бръмна — Може би имаш прапо. Няма да те
убия.като кошер.

— Тихо — извика някой.
Жрецът отново стоеше пред вратите 

на светилището и издигаше над главата

Той стана и като хвърли последен по
глед към пустото светилище, тръгна да 
си върви.

си връзка лотосови цветове.
— Който е донесъл този дар, който е 

донесъл този дар.. Да се върне ведна
га в къщи и да вили дали жена му не 
му изневерява.

Тълпата злобно ьахихика.
— И нека повече не прекалява с ло

тосите. Защото Пития но яде лотоси.
Следващият дар беше едро бяло агне 

с червена панделка на шията.
— Този, който е поднесъл този дар, 

този, който е поднесъл този дар.. . Да 
очаква голямо благоволение ...

Присъствуващите се заобръщаха да 
видят щастливеца.

— А този, който е дспзсъл . .. Който е

— Спри — викна след нег0 Жрецът, 
— Почакай!

След това скочи, огледа пустата полняна 
пред светилището и затвори плътно вра 
тата.

Говориха цяла к пи.
На другия ден пред тълпите се из

правиха двама жреци 
един млад.

През 469. г. пр. и. е. хронистът Пли- 
ний Старши ки съобщава, че броят на 
жреците п Делфийското светилище въз
лизал но 10 47(1 души.

един стар и

те си.
Светилището беше оскверено!
Остави това, ама този тиквеник бе-
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ЗАГАДКА
3.

НАШ Кой е 

подофицер 

Йохан?
• Неизвестен германски подофи

цер — храбър партизански борец

заредя картечницата — не вър
веше. Пръстите ми бяха толко
ва замръзнали, че не можех да 
го направя никак. Ни на Йохан 
не провървя. И той не можа да 
сложи реденика. А през това 
време другарите ни вече бяха зае 
ли първите къщи и са насочва
ха към другите. Ние тръгнахме 
след тях като триехме пръстите 
си за да им помогнем поне в 
следващата атака. Но когато при 
стигнахме до другата махала 
пак не успяхме. Нашите гърмя
ха, хвърляха бомби, ние заехме 
позиция, но картечницата пак 
не заработи. Това приличаше на 
предателство. Йохан се беше уп
лашил, че другарите ще си по
мислят кой знае какво, когато 
забелязат, че картечницата не 
стреля. Той се изпоти, опитвай
ки да зареди оръжието, но ни
що не излизаше.

— Да хвърлим картечницата 
и да тръгнем с друго оръжие в 
сражението, ла се посгреем мал
ко, предложих и заповядах — 
казва Яблан.

Йохан не знаеше какво да от
говори. Като постъпи в отряда 
.му бе казано никога да не се де
ли от оръжието. Но извецнаж 
той прие предложението. По-до- 
бре да взема пушка и да се 
бия, отколкото да се мъкна зад 
бойната линия с картечница, ко 
ято не действува, помисли Йо
хан.

бсляза как хора се спускат 
надолнището с фенери. Чуваше 
се шепот, от който партизаните 
заключиха, че това са четници. 
Тихо се разпоредиха отстрани на 
пътя и зачакаха.

Изведнаж Ратко Павлович из
скочи на пътя и извика: „Стой". 
От другата страна на пътя 
зачу „Халт". Това викаше Йо
хан. Четниците се изненадаха от 
това двойно командуване да ста
нат, особено че викаше герма
нец и без дума вдигнаха ръце и 
се предадоха. С пленниците гру
пата бързо пристигна в отряда и 
наскоро се знаеше какви са на
меренията на Печанец, каква е 
силата на четниците и кога ще 
атакуват.

Топлишкият отряд, подсилен с 
една чета от Кукапишкия отряд, 
освободи Прокупие на 9 октом
ври 1941 година. Тогава то беше 
градче с около десет хиляди жи 
тели и център иа Топлица. Тъй 
като беше отдалечено от Ниш са 
мо трийсетима километра, него 
вот0 освобождение имаше голя
мо значение за разгръщането 
на партизанската борба в тази 
част на Сърбия.

Нападението стана около 2 ча 
са през мощта от три посоки, 
а самото сражение трая по-мал
ко от час. Бяха убити десетина 
четници и жандарми, стотина бя 
ха пленени. Пленени бяха също 
една тежка картечница, 80 пуш 
ки, голямо количество патрони, 
бомби и санитарен материал. 
От затвора бяха освобедени 20 
политзатвореници.

С превземането на Прокупие 
бе нанесен тежък удар на чет- 
ничеството в Топлишко, а пар
тизаните показаха на народа 
кой е истинският борец. След 
разговор с населението партиза 
ните се изтеглиха към Видова- 
ча, а в това сражение участву
ва и Йохан и се показа като 
храбър боец.

се

— Хайде, бай Тодоре, житото ...
— Не се безпокой, утре пристига от града па почивка сипът 

със семейството си.

Не\>биждаи нашите заслу
жили люде, като твърдиш, че 
следващ примера им.

Дивена кора можеш да под 
ложиш на всеки. Но по-теж
ките по-трудно ще подхлъз
неш.

АКО ПРОМЕНИ „ВЯРА“

В зори на 13 октомври по сил
на буря, която носеше от Ястре- 
бац сняг и студ, партизаните тръ 
гнаха към село Пасяча. Техните 
малобройни сили не се колебае
ха да нападнат четниците. Сто
тина бойци трябваше да се про
тивопоставят на хиляди четни
ци .. .

В това сражение Йохан бе 
въоръжен с лека картечница, 
а негов помошник-картечар бе 
Яблан. Той носеше 700 патрона 
и в случай на нужда трябваше 
да поеме картечницата, а и да 
се намира край Йохан в слу
чай, че промени „вяра". Недове
рието към бившия германски 
войник още не бе стихнало съ
всем, въпреки създаденото мне
ние за неговата искреност и не
говата храброст в сраженията 
при Прокупие.

Картечарят Йохан с група бой 
ци трябваше да нападне четни
ците, които се намираха в къщи 
те до пътя за селото. С Яблан 
той трябваше да подкрепя ата
ката на другарите си и затова 
бързо заеха позиция готови да 
открият огън. Но в решителния 
момент тяхната картечница за
сече, макар да беше най-добра
та в отряда и се намираше в 
ръцете на най-добиря стрелец.

Какво бе станало?
Сега, 25 години от тази случ

ка, за станалото ни разказва Жи 
воин Миятович-Яблан:

Никак не мога да разбера ка
кво стана. В това решително 
сражение другарите чакаха да 
им помогнем. Йохан хубаво пос
тави картечницата, аз бях при
готвил патроните, но когато да

Рибата се вмирисва и от 
опашката, когато тя й служи 
за глава. Значи, цяла нощ ви

тресе?
— Точно така, цяла нощ!
— Тракаха ли ви зъбите?
— Откъде да знам — зъби 

те ми стояха на нощното 
шкафче!

Кокошката обича да се 
хвали: „Аз имам крила!“

В ЗАСАДА

Озлобеният Коста Печанец, 
четнически водач, който в Пър
вата световна война изигра твър 
де тъмна роля във въстанието 
на 15.000 хора от този край, бе 
решил да се разплати с .черве
ните“. Той мобилизира населе
нието и успя да събере 3.000 ду
ши и с тях да блокира Пасяча.

Партизаните бяха навреме ос
ведомени за намерението на 
Печанец и вместо да чакат да ги 
нападне, те сами тръгнаха да 
изненадат четниците и да ги раз 
бият. Затова на една група от 
Ястребацката чета бе възложе
но да хване жив четник, за да 
узнаят намеренията на Печанец. 
В тази група се намираха Йохан 
и Яблан, а водач на групата бе 
Ратко Павлович — Чичко.

Преди това отрядът се бе сблъ 
скал с четниците при село Бел'и 
камен Четниците се изтегляха 
към Йовови ливади и по-наго
ре към Пасяча. Валеше непреста 
нно, като 'дъждът постепенно 
преминаваше в сняг. Това пре
чеше на хората да се движат, а 
цървувалите от свинска кожа 
попиваха водата като гъба. При 
подстъпите на селото групата за

Словесният поток има по
вече водовъртежи, отколкото 
□ридошлата река.

Случаят им помогна. На някол 
ко метра от тях се намираше 
плененото оръжие на четници
те. Те взеха две леки картечни
ци и тръгнаха в огъня.

— Струва ми се, спомня си 
Яблан сега, че никога така же
стоко не се е бил Йохан. Влизах 
ме в къщите, откъдето ни об
стрелваха, нападахме изненада
ните четници, стреляхме ляво и 
дясно, за да наваксаме загубе
ното. Като че искахме да се само- 
накажем за застоя, който може
ше да платим скъпо и ние, и дру 
гарите ни.

Борбата при Пасяча за Йохан 
значеше много. Той оправда дег 
верието на другарите, които на
пълно разбиха четниците на Ко 
ста Печанец.

— Ех, жалко! Изчезна ми 
хубавото куче и това си е! 
— оплаквал се един на съседи 
те си.

— А защо не поместите об 
ява във вестника?

— Каква полза от това, ка
то кучето не знае да чете...

За да не го обвинят в про
тиворечие между думи и де
ла, той само говореше.

- © -
Критикът намираше за на 

пълно естествено да е крити
чен само към другите, а не 
и към себе си.

- в -
Отивайки на детски дом, 

четиригодишният Сашко пи
та баща си:

— Татко, защо вчера ди
мът над хлебопекарната бе
ше черен, а днес е бял?

— Зашото вчера пекоха
черен хляб, а днес 
бял! — отговаря, без да се за
мисли бащата.

Не укорявайте папагалите, 
че повтарят глупости, които 
са чули от вас.

пекат

Беше много предвидлив 
след като се качи горе, вдиг
на и подвижната стълба. У ( Следва )

Затъпя, защото не мислеше 
за нищо друго освен как да 
се покаже по-остроумен. РййЬйМ. ПРЕД РАЗВАЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОР

За състоянието на стопанст 
вото не съди по леката кода 
на председателя му.

у!
БРАТСТВО

Вестник на българската на- 
СФР Югославия, 

петък ★ У-
режда редакционна колегия
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Излиза всеки ★
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