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Ш>ЩстКо Тито замина в ОАР
ята Едвард КАРДЕЛ, членът на 
Съвета на федерацията Влади
мир ПОПОВИЧ, подпредседа
телят на Съюзния изпълнителен 
съвет Киро ГЛИГОРОВ и въни- 
шните работи Мишо ПАВИЧЕ-
вич.

По покана на президента на 
ОАР Насър, президентът на 
СФРЮ Йосип Броз ТИТО зами
на вчера на посещение в Обеди 
нената арабска република.

С президента Тито заминаха 
членът на Съвета на федераци-ввстнии на българската народност в сФр Югославия

Жътвата в ДимитровградскоСлед петнадесет гласувания в ОС
Производителите доволни 

от добивите и от времетоБОСИЛЕГРАДСКО ВЕЧЕ 

ИМА ПРЕДСЕДАТЕЛ Благоприятните климатичес
ки условия дадоха възможност 
жътвата да върви без застои. 
В район Забърдие жътвата нас 
коро ще приключи, във Висок 
е в пълен разгар, а в долината на 
Нишава завършва вършитбата.

Макар че още не се знае кол
ко зърно е прибрано и пресмет 
нати средните добиви от пше
ницата, специалистите изтък
ват, че тазгодишните добиви,

Счита се, че тази разлика в 
добивите още веднъж ще пока
же на „консервативните" произ 
водители, че тази есен с пове
че доверие да засяват ак0 не 
други сортове пшеница, а то бе 
зостая, която много добре вирее 
в димитровградското поднебие.

И покрай това че времето е 
хубаво, чувствува се, че коопе
рацията не разполага с доста
тъчно механизация. Затова не 
е в състояние да задоволи иска 
нията на производителите, кои
то ежедневно търсят помощ от 
кооперацията, но в момента ко 
гат0 трябва да излезнат на ни
вата. Навременното договорира
не на тези услуги ще помогне 
на кооперацията на време да се 
справи с този въпрос. В това 
договориране, естествено, произ 
водителите са на преден план, 
защото от изпълнението на до
говорите от страна на коопера
цията до голяма степен ще за
виси доверието на производи
теля в нея, а кооперацията тряб 
ва да се бори за все по-широко 
сътрудничество с производители

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА Е ИЗБРАН ВЛАДИМИР 
НИК НА ОБЩИНСКАТА КАМАРА И ПРОГИМНАЗИАЛЕН УЧИТЕЛ 
ЗА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН БОРИСОВ, ОТБОРНИК В КАМАРАТА 
ОБЩНОСТИ.

СТОИЧКОВ, ОТБОР- 
В БОСИЛЕГРАД, А 

НА ТРУДОВИТЕ

На четвъртата по ред сесия,
.'ято се състоя на 5 август, об

щинската скупщина в Босиле
град, след 15 гласувания на че
тири заседания, най-сетне избра 
своя „пръв гражданин на кому
ната“. Близо три месеца общи
ната беше без председател, за
щото отборниците не бяха едино 
душни на кой от тримата кан
дидати: ДИМИТЯР ЯНЕВ, ЛЮ
БЕН АРСОВ, и СЛАВЧО СОТИ 
РОВ да гласуват доверието за 
тази отговорна длъжност.

Това положение бе причина 
ръководствата на обществено- 
политическите- организации на 
съвместно заседание да прие
мат решения и да възложат 
на досегашните кандидати да се 
откажат от кандидатурите си, а 
на отборниците-комунисти — да 
поддържат кандидатите, които 

• те предлагат: ВЛАДИМИР СТО 
ИЧКОВ за председател и ЦВЕ
ТАН БОРИСОВ за подпредседа
тел. На същото заседание бе ре- 
шено отборниците да се призо
ват да подкрепят техните зак
лючения.

Както бе договорено, така и 
стана. На 5 август, в клуба на 
отборниците, преди започване 
на сесията, ръководителите на 
обществено-политическите орга 
низации запознаха отборниците 
с приетите решения и поведоха 
разговор за това, как най-добре 
да бъде окончан проблемът. В 
разискването взе участие и око 
лийският секретар на партията 
другаря Бора Маряанович.

Част от отборниците се въз
противиха, че отборниците от 
36 души, които са гласували за 
Димитър Янев, се именуват ка
то „неформална група", макар 
че не отрекоха, че е имало о- 
пити за внасяне на смут, наго- 
варяне да се гласува за тоя или 
оня, нападане, клевети и пр. О- 
баче казано е, че и в ръководст 
вата на обществено-политичес
ките организации е имало стре 
меж за пазене на позиции или 
пък предварително е разпреде
ляно пой коя длъжност ще зае
ме. Изтъкването на „противкан- 
дидат", всъщност било съпроти
ва срещу „натрапването", стре
меж към демокрация и тем по
добни. са, което е за 6 гласа по-малко

Околийският секретар на пар- от нужните. Тогава се гласува 
тията — др. Бора Марянович за Любен Димитров и той по- 
изтъкна, че се е създало твърде лучи само девет гласа. Остана- 
лошо политическо положение, лите отборници се въздържаха, 
вследствие на действието на Гласуването беше повторено, 
прикрити неприятели, които Разликата беше в това, че Вла- 
като са се определяли към един димир Стоичков получи 
или друг кандидат умишлено са един глас повече — 33. Понеже 
създавали раздор и са петнили бе проявено съмнение в преб- 
нашата обществена система и рояването на гласовете, бе изб- 
достиженията ни. „Тези хора • рана тричленна комисия. Вед- 
правят отворена политическа ди нага след това се изтъкна кан- 
версия върху съзнанието на от- дитурата и на ВАСИЛ ЗАХА- 
борниците и искат да създадат РИЕВ. При третото гласуване 
недоверие. Нашата система не е Владимир получи 33, Васил За- 
председателска, а скупщинска, харие 24 и Любен 9 гласа. Гла- 
така че председателят е само суването прекъсна с обяснения, 
изпълняващо лице, а на лице, убеждаване, призиви към 
което само решава." По-нататък мунистите да се приддържат 
подчерта, че много належащи към заключенията на ръковод- 
комунални въпроси чакат реше ствата на обществено-политиче- 
ние, докато отборниците спорят ските организации и пр. Отново 
«ой ще бъде председател. „Из- се гласува. При четвъртото гла- 
бирането на председател не зна- суване Владимир получи 35 гла 
ни, че ак0 не работи, вече на сове, а останалите както и пре- 
втората сесия няма да бъде сме ди. 
нен.“ Като направи обзор върху 
сегашното световно положение 
той призова за разумно реше- 
ние и подкрепи заключенията 
на ръководствата на обществе
но-политическите организации, 
като единствено най-подходящ

изход от създалото се положе
ние.

организации, Любен отговори, 
че ще се откаже, ако това го 
направи и Владимир, докато Ва 
сил каза, че той не е кандидат 
и не признава кандидатурата 
си, а поддържа решението на 
ръководствата на обществено- 
политическите организации. По 
неже времето беше изтекло, от
ново се пристъпи към гласува
не. Петото гласуване на тази 
сесия даде резултат — за Вла
димир Стоичков гласуваха 38 
души, което е две трети от об
щия състав на отборниците, и с 
което той се избра за предсе
дател на общинската скупщина. 
За подпредседател единодушно 
бе прието

И другите отборници се съгла 
сиха с това, че работата чака,

I™

и покрай последните дъждове,
които ускорили узряването 
зърното, ще бъдат по-високи от 
лани. Тази констатация тръгва 
оттам, че тазгодишните 
бяха по-добри, по-гъсти, и есте 
ствено, и добивите ще да са по- 
високи. Остава да се пресметне 
колко

на

посеви

дъждовете са намалили 
хектолитровото тегло на зърно-предложението на 

ръководствата на обществено- 
политическите организации и 
бе избран др. Цветан Борисов.

Тримесечното

то, за да се направи точна пре
ценка. Тази констатация важи 
и за частните ниви, добивите от 
които също са по-високи от ми
налогодишните. Обаче, конста
тира се, добивите от пшеницата 
са малко по-ниски от миналого 
дишните, защото беше полегна-

нямане на пред 
седател не е резултат на няка
къв инат, а на пълната демокра 
тизация на изборите. С нея бе 
направена един вид проверка 
не само на идейното равнище и 
степента на съзнание у отделни 
лица, но и на силата на СК и 
другите обществено - политиче
ски организации да действуват 
ефикасно в условията на демо
кратизиране на целия ни живот. 
Може би, затуй възпламенява
нето на политически страсти 
изненада. В нашето 
живеят

Владимир Стоичков

ниче те изнерверяват с каприза си 
доверието на избирателите, до
ри някои се застъпиха, ако и на 
тази сесия не изберат председа
тел, то по-добре всички да по- 
дадат оставки.

След пауза от двадесетина 
минути започна сесията на об
щинската скущина. С болшинст 
во бе прието гласуването да бъ
де чрез дигане на ръка, а за

общество 
и действуват и сили, 

които понякога се задвижват от 
различни побуди и интереси и 
използват някои възмоности 
при изтъкването на кандидати 
за осъществяване на свои стре
межи. В Босилеградско, до из
вестна степен изборната 
ност не бе насочена веднага в 
коритото на организираната ак
тивност на обществено-полити
ческите организации и това ча
стично предизвика явилите

дей-

председател да се изтъкне са
мо едн0 лице. От името на де
сет отборници беше поддържа
на кандидатурата на Владимир 
Стоичков, която предлагаха об
ществено-политическите 
низации. Веднага след това бе
ше изтъкната и кандидатурата 
на ЛЮБЕН ДИМИТРОВ, учител 
од Долно Тлъмино, макар че 
отборниците вече бяха 
нили за единствен

се
политически смущения, които 
трябваше да бъдат прекратени
с действието на Решенията на 
СК.

орга-

Ст. Николов Високи добиви в Димитровградско

се изяс- 
кандидат. 

Гласуването стана явно и Вла
димир Стоичков получи 32

г лсЛ /е ш. у а л и о
гла-

V

единодействие заран доброто на хората
Няколкомсссчиото протака 

но на избора па председател 
в босилеградската община 
приключи успешно. Развих
рилите се политикаптеки ст
расти, пред които коленичи 
ха и членове па Съюза па ко 
мунистите, бяха надделепи 
след решението на общин
ския комитет на партията и 
на другите обществепо-поли- 
тически организации. Канди 
датите за председател прояви 
ха достатъчно разумност и 
достатъчно партийна дисци
плинираност като се отказа
ха от кандидитатурата, а от
борниците — комунисти н 
безпартийни — също се вслу 
шаха в призива и сложиха 
край на безплодните сесии и 
гласувания, избирайки нов 
човек на поста.

От тази проява на високо 
политическо съзнание и чув 
ство за дълг към население
то никой пе загуби авторитета 
си или името на честен чо

век. Загубиха само полити- 
кантски настроспите хора, 
които се опитаха да раздухат 
жаравата на раздора и пссъг 
ласието в партийните редове 
и сред отборниците. Прова
ли се и тяхната надежда, че 
попе посредствено ще се до- 
могнат до това да „кроят кю 
лафа“ па пассленисто 
мулата.

Босилеградското сега има 
председател. Но все оЩе там 
тегпе въпросът — какво Ще 
стане нататък, ще има ли е- 
диподушие в общинската 
скупщина, или бъдещите се
сии ще бъдат дълги безплод
ни седенки, които пяма да 
носят никаква полза на хора
та?

Предстои народните избра- 
пици, без оглед на миналите 
„мнения“ и определяне, да 
оказват пълпа подкрепа на 
председателя, когато е в ин
терес на издигането на кому 
пата, защото скупщината е 
самоуправителен орган, в кой 
то отговорността и работата 
носят всички отборници, меж 
ду които и председателят.

Само при такова условие 
този самоуправителен орган 
ще действува сигурпо и успе 
шно при разрешавапето на 
проблемите, които задушват 
малката пасивпа община.

А проблемите действително 
паенв-

само

и ко-

ко-

еа много — крайна 
пост, все още 
насоки на бъдещето 
тие, лоши пътища и много 
други, които още по-трудно 
се решават зарад 
пия недоимък тук.

неутвърдени 
разви-След това бе дадена почивка 

от 10 минути, за което 
двама от кандидатите трябваше 
да се отрекат от кандидатурите 
си. Владимир не иска, понеже 
бил изтъкнат от ръководствата 
на обществено - политическите

Последното заседание оЩе 
предупреждва, че пе всичко 
е разрешеио с избирането па 
председател. То пе беше ле
ко, пито имаше единодушие.

време

отколеш-

М. Н. Нейков У
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4.
Краят иа това писане ще при 

иадлежи ма ония други срещи. 
Срещи с хората. Срещи с руския 
човек, който винаги може да се 
види всестранно. Който е край
но любезен при всички обстоятел 
ства.

вече. А има причини 
Втора вечер във

това е свеж аромат на току по 
дменените чаршафи по леглата. 
Във всеки вагон по една дома
киня, а за всяко купе е задъл
жена по една работничка за хи 
гиената. Пресмятаме; само то
зи влак, тази композиция зае
ма около тридесет души. А кол 
ко такива влакове и компози
ции има по тази голяма Русия? 
Един човек сяда в нашето купе 
и започва да чете, когато влакът 
тръгва към Волгоград. И в него 
намерихме потврърждение за о- 
нова което бяхме чули; че хора
та тук много четат. Той четеше 
от два след обед до полунощ. 
След осем часа четене отиде да 
спи. А ние, ние са чудиме кол 
ко човекът чете и ... не четем. 
Но имаме оправдание: тук сме 
да гледаме, повече да видиме, а 
не да четем.

Във влака започваме разговор 
с един човек, който е тръгнал 
на почивка. Работи в северна 
Русия а отива при брат си на 
Волга. Говориме за литература
та. Разказва ни той за.нобелов- 
ците на Съветския съюз, а след 
това и за Иво Андрич. Казва: 
„Всички ние бяхме радостни, ко 
гато Андрич получи това приз
нание“. Стигнахме до поета Ев- 
тушенко. Той се обърна сърдито 
и каза: „Не обичам го. Носи 
фармерки ...“ Ние се чудехме 
на такава сърдня, но последва 
обяснение: „Не се сърдя за това- 
че носи фармерки, но ми е про 
тивно как е стигнал до това за
ключение че трябва да ги но
си ...“ Така каза човека: „Не 
обичам Евтушенко" и нищо по-

за товв.
На площада, под един жилищ?„ 
блок истинско увеселение Приг, 
лижихме се и видяхме: двадесе 
тина момичета облечени в бя 
ло играеха и пееха. Истинско и 
пълно развлечение. Махат 
кърпички нагоре, към балкони- 

възпитачките. А горе' 
седят хора и отговарят на поз
дравите. Не е ни ясно защо тук 
играят, на кого махат ... Пита
ме и един младеж ни казва: То 
ва е тазгодишна генерация ма- 
туранти. Завършена

Арабска среща на
високо равнище

Първите впечатления за т ях 
МоскваМинистрите па външните работи на арабските страни 

постигнаха на конференцията в Хартум споразумение за араб
ска среща па най-високо равнище. Иа коиферепцията също 
бяха приети препоръки за уреждане иа мсждуарабските отно
шения и предложени политически, воени и икопомически ме
роприятия за ликвидирапе иа сегашната криза в арабския спят.

Дпевия ред и датата за срещата на представителите па 
арабските страни не са утвърдени. Очаква се насрочването й 
да стане да новата среща па министрите на външните работи 
в_Хартум па 26 август.

Може да се очаква, че на копференцията па най-висшите 
представители на арабските страни първо място Щс заемат 
въпросите за положението, създадено след израелската агре
сия и за съвместните акции па арабските страни по ликвиди
рането на последиците от тази агресия.

са: всички бързат. В 
най-напред пожелахме да ви
дим метрото, по него да стигнем 
до Червения площад, без блъс
каница. За всички има място... 
И ... всички бързат. Бързат хо
рата и то така, че е трудно да 
се разбере. Преди това, чухме, 
че руснаците много четат. Че 
тат иа спирките, по влако- 
истииа четат. Влизат в метро- 
с книга в ръка. Влизат в метро 
то с книга в ръка. А това което 
четат не са вестници. Книги че

те на

е учебна та година и те са дошли тук под 
сградата в която живеят техни
те учители с подбрана програ
ма ..

На плажа се срещнахме
на девойка, коят0 след една годи 
на ще, бъде ин,енер — конст
руктор. Тя дълго говори за Вол 
га, града, а след това каза, че 
тази вечер иска да бъде с нас 
Ще дойде и нейното момче, кой 
то е работник в един завод! Ча
кахме ги на ъгъла на 
Стигнаха точно в определения 
час. Така както винаги идва ру 
ския човек. В ресторанта оста
нахме до късно през нощта. Мла 
дежът беше щаслив, че всички 
можем да играеме с девойката, 
която той обича. Това че 
дежът е работник, а тя студент 
никой от тях и не мисли, че и- 
ма някакво значение. И ние ус
пяхме да не се чудим на това, 
макар че всеки момент можеше 
да излети такъв въпрос: как та 
ка работник и студент — 
женер? Намериха време да ни 
изпратят, когато тръгнахме от 
Волгоград. Донесоха на всички 
цветя. И ни подариха по една 
книга. Съжалявахме, че и

тат.
В метрото, казват, всеки мо

мент има най-малко 500 хиляди 
души. А тишината нарушават 
само звуците иа метрото. Пита
ме къде да слезием за Черве
ния плошд. Човекът, когото пи
тахме не само че ни обясни, но 
се отправи с нас до следваща
та, дясна спирка на метрото. И 
винаги така, руснакът е готов 
да се жертвува, да ви заведе 

, там, където желаете, без оглед 
да ли бърза или не. Ще накара 
и Вас да бързате заедно с не
го...

Влакът с който пътувахме към 
Волгоград има само спални ва
гони. Когато влязохме в купе
то — аромат. Това не е парфюм, 
не е никакъв изкуствен аромат,

У Тан отново предупреждава
хотела.

Генералният секретар на Обсдинспите нации У Тан за 
втори път през последните три месеца предупреди спста за 
опасността от избухвапе па конфликт от по-големи ^размери.

Събитията след първото изявлепис па У Тан за опаспос- 
та от световен конфликт, дадепо през май, д0 голяма степен 
потвърдиха неговата песимистичпа оценка. В Близкия изток 
избухна агресия, която бе спряна, н0 не и ликвидирана. Съеди
нените американски щати обаче вървят по пътя на по-пата- 
тъшна ескалация на войната във Виетнам.

Не може да се пренебрегне и фактът, че Китай между
временно взриви първата си водородна бомба.

Официалното становище на Белия дом опроверга оптими
стичните гласове, че Съединените американски щати подгот
вят спектакулярно прекъсване на военните операци ивъв 
Виетнам. Напротив, президентът Джонсън реши да отправи 
във Виетнам нови съединения от 45 до 50.000 войпици. Това 
решение, според признанието на някои американски вестпици, 
убива надеждата, че Вашингтон ще направи нов опит за пре
говори.

мла-

ин-

ние
ке носехме книги да подарим 
ка хората, които толкова много 
ги обичат и ценят.

Един от нашата група се бе
ше разболял. След помалко от

Разговорите Тито—Селасие
пет минути пред хотела беше ли 
нейката. Няколко. минути след 
това беше вече на операциона- 
та маса. Лекарят констатира 
възпаление на апендисит и опас 
ността беше предотвратена. Ос
тана в болницита и всички бях
ме сигурни като че в своя град е 
опериран. Така човек отведнъж 
заживее с пълна вяра, вярва на 
хората в този далечен град. Да
лечен и близък същевременно...

Никола БУЛАТОВИЧ

Царят на Етиопия Хайле Селасие пребивава в Югославия 
п0 покана на президента Тито.

Най-висшите ръководители на двете приятелски страни 
със сътрудниците си размениха мнения по актуалните между
народни проблеми — каквото са положението в Близкия изток, 
войната във Виетнам и други, коит0 измъчват съвременния 
свят. В разговорите се констатирано, че положението в света 
все повече се влошава зарад зачестилото приложение на поли
тиката на сила и агресия. Такова положение, се констатира в 
разговорите, налага на всички отговорни за мира да положат 
крайни усилия за неговото опазване.

Волгоград — площад — „Ленин

- -С— — ------------------

ни. В този момент вратите се отворили 
и в стята влезнал корпусния командант. 
Двамата офицери се сепнали. Очаквали 
нови нареждания.

90 години от освобождението от турско робства чителни успехи. Когат0 чули за успехи
те на Вучи Дел те веднага се привижи- 
ли към Марково Кале и Чурлинските. 
височини. Турците се стараеха да задър
жат тази местност, но без успех.

С изпратена помощ от Вучи Дел та
зи месност беше заета до обед. С цел да 
задържи тази така важна стратегически 
месност Втора Шумадийска дивиция из
праща 8 полски топа с цел да стрелят 
от Марково Кале. С това сръбските вой
ски на Марково Кале и Чурлинските ви
сочини бяха окончателно утвърдени. По 
този начин бе освободен пътя от Марко
во Кале към Ниш по тепето на Горица. 
Този път Ниш беше здраво укре
пен. Това укрепление, според мнението 
на сръбските офицери могло да се пре
вземе само с артилерийски огън, а не 
чрез нападение с жива сила. Затова би
ло предложено на Йован Белимаркович 
да съсредоточи артилерийски оръдия на 
Марково Кале, обаче корпусния комен
дант не бил съгласен с това и остро от
говорил: на Магдаленич: „Ти искаш тур 
ците да ни вземат всички алтилерийски- 
те оръдия само с едно нападение към 
това място, което им е много достъпно.“

Магдаленич и другите офицери счи
тали, че решението да се изпратят арти
лерийски части на Марково Кале е ри-

1877 СВОБОДА СЛЕД ПЕТ 

СТОЛЕТИЯ1967 Обърщайки се направо към Гюкнич, 
той запитал:

— Знаеш ли какво е предложил Ма
гдаленич

— Зная — отвърна веднага Гюкнич.
— Какво мислиш за това?
Мисля че предложението на г. Маг

даленич е изправно и трябва да се прие
ме — отвърнал Г“книч.

В стаята настъпило мълчание. Из
глеждало, че команданта бил изненадан 
от този отговор на Гюкнич. Минали ня
колко минути в такова тягосно мълча
ние. Комендантът се разхождал в стая
та и отведнъж спрел пред Гюкнич:

— Можеш ли ти, по този лед да из
теглиш топовете от Габровачка река 
на Марково Кале?

— Мога — отговорил Гюкнич
— Можеш?! — повтори коменданта 

по трети път.
В този момент комендант се 

нал към Магдаленич и казал:
— Добре, върви, но внимавай какво 

правиш?

4.
По това време положението на тур

ците в тази част от нашата страна беше 
твърде лошо. Сръбските войски в своето 
напредване по долината на река Нишава 
стигнаха чак до Сливница (България), 
докато руските войски заеха София. Ос
таналите неосвободени краища органи
зираха въстания като в Лесковашко, 
Власотинци и дори до Знеполе (Клисура 
и Трън).. Хорватович се задържал със 
своите войски в освободените краища, а 
генерал Бели Маркович с Щумадийски- 
те части пристигнал пред Ниш. Шума- 
дийският корпус пристигнал в околно
стта на Нишка Баня на 23 декември ве
черта.

Освобождението па Ниш от турците 
след операциите за Горно По- 

след неговото обкържение.
започна
нишавие и 
Обаче още началото на декември 1877 
година сръбската войска се 
Ниш с цел да го освободи. Тук бяха съ
средоточени войските от Моравския кор
пус и Дунавската дивизия с комендант 

Петър Топалович и Морав- 
дивизия от дясната страна с ко- 

Антоние Орешко- 
вич. Комендант на Моравския корпус 
беше полковник Михаило Лейшанин, а 

щаба майор Йован Петро- 
Освен тези войски срещу турците 

бяха съсредоточени и войските от Ибар- 
ската дивизия с цел да заемат Мрамор, 
Прокупие, Куршумлия и по този начин 

Ниш откъм западната стра- 
моста при Че-

насочи към

полковник 
ската
менданта полковник

началник на 
вич.

Така започнаха подготвителните ак
ции за освобождение на Ниш. На след
ващия ден, 25 декември сутринта двете 
части от Шумадийската дивизия тръгна
ха кам Вучи Дел и го превзеха. Турците 
бяха решил да отбраняват Вучи Дел по 
всека цена, но бяха принудени да остъ- 
пят.

да откъснат
на. След превземането на

Ниш бе откъснат от Лесковац. обър-
чина

Войските от източната страна по те
чението на Нишава успешно напредваха 

Шумадийския корпус и То-
сковано,
влезне в Ниш и това много преди тур
ците да предприемат нови мерки за от
брана.

но и единствен начин да се
в състава на 
плички корпус.

Шумадийският корпус получи зада- 
да прекъсне по-нататъшното си на

предване на изток с цел да вземе учас- 
освобождението на Ниш. Шума- 

трябваше да блокира

След завземането на Вучи Дел сръб
ските войски започнаха да правят ук
репления. Това се налагаше защото има-

предприемат

— Няма да ме съдите за неуспехите, 
ако бъде нещо лошо моя револвер е

моето
— Да, — отговорил Магдаленич — 

велики военни цели никога не са мог
ли да се постигнат без риск.

Никакъв отговор и нареждане не по
следвало от коменданта, 
предложението на Магдаленич се съгла
си полковника от артилерийските части 
Илия Гюкнич.

• ча пазител на съвеста и четта 
име в такива случаи — последвал отго-

надаше изгледи турците 
контраатака предвид значението на това 
място в бъдещите операции срещу Ниш. 
Същевременно войските от Шумадийска
та дивизия които не учествуваха в борбите 
за Пирот на 26 декемри се приближиха 

Ниш след отеглянето им от освобо-

тие в
дийският корпус 
Ниш от южната и югоизточната страна 
от деснйя бряг на Морава и левия бряг на 
Нишава и веднага след това да започне

вора на Магдаленич.След това с
(СЛЕДВА)

Богдан НИКОЛОВ

(По материали: Боевете за освобож
дение на Ниш 1877 спомени на Милош 
Рашич и писмото на Магдаленич до 
енния министър от 10 септември 
година).

своите нападения.
Ниш по това време беше добре ук

репен. В него имаше около 6—7 000 тур- 
войници и около 4 000 допълнително 

Комендант на

Настъпила нощта на 26 декември 
1877 година. Двамата офицери от сръб
ската армия Магдаленич и Гюкнич се
дели сам0 в една стая съседна на корпу
сния командат. Нощта била тъмна и сту 
дена. Предстоящите боеве за Ниш пра
вили двамата офицери още по-загриже-

към
дените краища от Горно Понишавие. Те 
стигнаха чак до Габровачка река и Мо
рава от .южната страна и започнаха на
падения от тази страна.

ски
мобилизирани войници.

войска беше Халил паша а уп- 
Рашид паша. Градът

во-
1928турската

равител на града 
имаше четири добре укрепени стени.

войските отОще на 26 декември 
.югоисточната част на града имаха зна-
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ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГ АРСКО СЪТРУЛНИЧРПТВП
НАШИЯТ КОМЕНТАР

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 500.000 ДОЛАРА 

ПОГРАНИЧЕН СТОКООБМЕН
Депрофесионализация на функци 

ята сеекретар на ОК на СНС
принесло към градивната рабо
та. В противен случай секретар, 
който би вършил ,и друга рабо
та, да следи как се провеждат 
заключенията и да на време да 
сигнализира в комитета за със
тоянието на терена. Това не е 
все едно за политиката в общи
ната, която има твърде нисък 
доход на глава от населението.

Когато казваме нисък нацио
нален доход, мислим да поста
вим един въпрос без да искаме 
отговор (това говори само за се
бе си): защо в неразвитите об
щини да се организират експе
риментални мерки?

Ако икономическата сила 
представлява основата на все
ки прогрес, тогава в такива об
щини има много повече факто
ри които говорят в интерес на 
депрофесионализацията на поли 
тическите функции. В Босиле
град такива условия няма, и по 
наше мнение тук не е място за 
експерименти. Ако икономичес
кия подем подпомагат и добри 
кадри, най-способните хора в 
политическия живот на една ко 
муна, то в развитите комуни 
здравата икономическа основа 
дава възможност да се органи
зират (сдружават ги общи проб 
леми), ако жизненото равнище 
издига съзнанието на хората на 
по-високо равнище, тогава в та
кива комуни и трябва първо 
да се направи крачка към де
професионализацията. В босиле- 
градския случай трябва да се 
върви по обратен път. Анулира
но е платено работно място за 
секретар на Общинския коми
те на СКС, а нито едно необхо
димо условие не е изпълнено. 
Това най-добре са почувствува
ли комунистите в Босилеград и 
затова е дадено предложение от 
страна на ЦК на СКС да се про 
фесионализира функцията на се 
кретар на ОК на СКС в Босиле
град.

Разискванията за депрофесиона 
лизацията на секретаря на ОК 
на СКС на последното разшире
но заседание на Общинския ко
митет на СКС дават повод да 
размишление къде, кога и при 
какви условия да се депрофеси 
онализира тази политическа 
функция. На заседанието бе пов 
дигнат и следния въпрос: „За
що тъкмо в тази община да се 
извършат тези експерименти? 
Да повторим — защо именно в 
нея?“

Ако секретарят е продълже
на ръка на Общинския комитет, 
не в смисъл на някаква полити
ческа власт, но като човек, кой
то е в хода на обществено-поли 
тическите събития на терена, 
който съдействува навреме да 
се оказва помощ на ръководст
вата в първичните организации 
в отстраняването на отрицател
ни явления, във всекидневното 
мобилизиране на организациите 
в реализацията им, то тогава, в 
босилеградските условия, по на
ше мнение, не е трябвало, засе
га, да се поставя на дневен ред 
въпроса за депрофесионализаци 
ята на тази политическо-партий 
на функция.

Не мислим да твърдиме, че 
ако Общинският комитет има 
платен секретар в общината 
всичко ще бъде в ред. Но да ка
жем и това, че многобойните про 
блеми, в които хората се запле
тоха в предизборната и изборна 
активност, ако не биха били ре- 
шени веднага, а то във всеки 
случай решение можеше да се 
намери много по-напред. От дру 
га страна, комунистите с различ 
ни акции — сказки, курсове, ра
зисквания и пр. могат да съдей- 
ствуват за подготвяне на хората 
в провеждането на реформата, 
разрешаването на някои кому
нални въпроси, а ведно с това 
биха се превъзмогнали разни 
отрицателни явления като дреб
навост, сектанство а това би до-

Югославско-българското 
номическо сътрудничество полу 
чава все по-големи размери. Та 
зи година например стокообме
нът между двете страни ще въз 
лезе на 72 милиона долара, кое- 
тп за условията 
внушителна цифра. В 1966 годи 
н^ стойността на разменените 
стоки бе 54 милиона долара, а 
сега, една година по-късно, тя 
ще се увеличи с повече от 30 
на сто.

Сравнено с цифрите за обме
на ни с други, по-големи стра
ни, 72-та милиона долара не са 
много. Обаче те говорят за пое 
тоянно развиващите се търгов
ски връзки между нашите стра 

■ ни, които предизвикват да се 
установяват редица нови контак 
ти в много области на живота.

В мащабите на стокообмена 
между СФРЮ и НРБ погранич 
ната търговия също е отбеляза
ла голям напредък. Преди някол 
Ко години оборотът тук бе по- 
малко от 200 хиляди долара, а 
тази година, сам0 до края на ав 
густ ще стигне до 500.000 дола-

ико- по-успешна, ако някои обектив 
но произлизащи затруднения не 
я спъваха до известна 
Тези затруднения

едни наши, другите българ
ски.

В условията на 
но провеждане на реформата у 
нас се увеличава вносът на сто 
ки от редица

Имаше се предвид това, нормал 
ното развитие на търговията в 
граничните райони също изиск
ва тясно сътрудничество между 
нашите и българските компетен 
тни органи и предприятия, за 
да се отсраняват отчетените за
труднения и слабости". Това 
заседание, макар още да не е 
насрочено, вероятно ще се със
тои през септември. В заседани 
ето ще участвуват представите
ли на предприятията и на съот
ветните органи на властата, а 
разговорите ще бъдат посветени 
на въпросите за по-нататъшно

степен.
са два вида

продставлява вече енергич-

страни, пазарът 
значително е покрит и с прео
ценени, но не и демодирани сто
ки. В резултат на това търсене
то е задоволно напълно и няма 
дефицитни стоки, както бе пре 
ди години.

ра.
I В това отношение най-голяма
деловитост и усърдие проявява 
пиротското търговско предприя 
тие „Ангропромет"., Миналата 
година от петте овластени за 
погранична размяна с НРБ пред 
приятия то е реализирало 60 
на сто от общия оборот, а сега 
резултатът е по-добър с 10 на 
сто.

С директора на външнотъргов 
ския отдел на „Ангропромет" 
др. Вито Живкович беседвахме 
неотдавна за хода на погранич
ния стокообмен с НРБ. Според 
него работите вървят нормално, 
а доброто разбирателство с бъл 
гарските партньори допринася 
за постоянното увеличаване на 
размяната.

До 5 август стойността на из
несените в НР България стоки 
възлиза на 173.076 долара, а на 
внесените оттам — 172.594. Дву
странно оборотът е 346.000 дола 
ра, но до края на месеца има 
възможност да се увеличи още 
със 140 хиляди.

Текстилен магазин
В НР България пък е в размах 

новата стопанска система и 
ръководене на стопанството. Все 
повече расте потреблението на 
населението и се явява периоди 
чна дефицитност на някои сто
ки, които биха се приели и от 
нашия потребител.

Тази година в „Ангропромет“ 
са поръчвани за внос близо 80 
вида произведения, но не се е 
стигнало до внасяне. Тези стоки 
са или временно дефицитни в 
НРБ или пък цената им не се 
покрива с нашите цени в момен 
та. Изнасянето същ0 е утежне
но. В НР България, специално 
в граничните райони, търсенето 
на наши стоки за широко пот
ребление е чувствително и вно
сът е желан. Обаче затруднение 
то идва от невъзможността коли 
чеството им да се компенсира с 
определени произведения, които 
се търсят от нашия потребител. 
С това пък може да се обясни 
защо двустранният оборот в 
размяната е 500.000 долара, ко
гато реално е възможно тази 
цифра да бъде най-малко двой 
но по-голяма.

безпрепятствено развитие и уве 
личване на програничната тър
говска размяна.

М. Н. Нейков М. Бакич

ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Почти два пъти по-голям 

доход от дани
БЕЗ ПРОМЕНИ В 
СТРУКТУРАТА НА ОБМЕНА

Разнообразието на изнасяните 
стоки е приблизително като ми 
налогодишното. От началото на 
годината са изнесени в НРБ
200.000 броя концентрирани су
пи, за 80.000 долара чадъри, за
25.000 долара дамско бельо, за 
толкова още бански костюми от 
синтетични тъкани и др. Нови-

' на в износа са обувкит.е Изне
сени са към 9.000 чифта дамски 
обувки, средно по 4 долара 
чифт.

И вносът от НРБ не е проме
нен особено. Продължава се с 
доставки на текстилни тъкани 
от естествени и синтетични ма
териали, двойно концентрира
но доматено пюре и памучни 
дамски чорапи, които се търсят 
на пазар у нас.

Все още не е уредено внасяне
то или изнасянето на произве
дения, които за земеделското на 
селение от двете страни на гра
ницата са необходимост. Става 
въпрос за някои посевни мате
риали, дребен породист доби
тък, земеделски сечива и мал
ки машини и др.

На първи август колективът 
на комбинат „Димитровград", 
след колективната почивка, за
почна отново да работи. Съшевре 
менн0 в трудовите единици и 
органите на самоуправление 
службите са изготвили преглед 
на шестомесечния баланс. По
казателите сочат, че усилията 
не са били напразни. За шест 
месеца предприятието осъщест
вило приблизително два пъти 
по-голям доход (84 на сто) в сра 
внение с първото шестомесечие 
миналата година, или доходът 
с 550 милиона стари динара е 
по-висок от този миналата годи 
на. Прилагайки пропорциите на 
вътрешното разпределение 45:55 
в полза на фондовете — във 
фондовете са заделени над 243 
милиона стари динара. След 
покриването на личните дохо
ди останали около 54 милиона 
динара неразпределени средст
ва Органите на самоуправление 
то ще имат предвид нуждите 
от реконструкция на някои це
хове в предприятието.

При това положение би било 
необективно, ако предимство се 
даде на перспективите на гумар 
ската индустрия, които не са 
най-розови, и неправилно би 
било да се нагласява сама за 
себе си реформата. По наше 
ние най-обективно ще е ако се 
изтъкне, че органите на самоу
правлението, обществено-поли 
тическите сили, професионал
ните служби и други фактори 
организирано действуват за пре 
творяване в дело интенциите на 
реформата. По инерцията 
зара в предприятието могат да 
обяснят мотивите, 
яели в условията на остро дей

ствие на закономерностите на 
реформата общият доход да се 
увеличили в сравнеие с първо 
то полугодие миналата година 
с 63 на сто, нетопроизводството 
за 86, нето-производството за е- 
дин работник с 67 на сто при 
увеличение на работната ръка 
с 11 на сто и изразходвани сред 
ства за производство с 43 на 
сто. Да кажем, че в течение на 
настоящата година досега пора
ди „размразяване“ на цените на 
гумените изделия предприятие
то не повишавало цените. И по 
всичко, няма причини за това.

Обсъждайки резултатите в 
колективите на трудовите еди
ници и в предприятието изця
ло, работниците Ще дойдат до 
най-непосредствения извод, че 
за тези успехи на първо място 
трябва да се благодари на собст • 
вените усилия в разкриването 
на вътрешни ресурси и правил-

изисквания, засилване 
циплината също се

на дис-
е отразило 

върху производството. Само по 
този начин е могла да се пови
ши производителността на тру
да.

Не е в ущърб 
предприятието е и

на успехите на
това, че пла 

нирания обем на производството 
за първото полугодие 
нен с 92,3 на сто. Неизпълнени
ето на полугодишния план 
зултат на някои вътрешни 
бости. Външните фактори 
ЩО са влияели за това. Италиан 
ските

е изпъл-

е ре 
сла-ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ — 

РАЗГОВОР ЗА ПРОБЛЕМИТЕ
съ-

Може би по тези и други проб 
леми, които възникват в рабо
тата и утежняват развитието на 
пограничния стокообмен ще се 
приказва наскоро. На заседание 
то на Смесената югославско-бъл 
гарска комисия за стопанско, 
търговско и научно-техническо 
сътрудничество, състояло се 
през месец юни в Ниш, бе пред 
ложено и прието да се устрои 
едно заседание на търговските 
предприятия за граничен обмен. .

доставчици на възпроиз- 
водствен материал закъсняли с 
достатвките. Акредитиви в бан 
ката предприятието отворило о- 
ще в април настоящата 
Договорът обвъзрвал 
ския доставчик да достави

година, 
италиан- 

суро 
май. 

пристигнала
вините До края на месец 
Доставката обаче 
на 1 август. ЗаИМА И ЗАТРУДНЕНИЯ ната ориентировка на предпри

ятието към довеждане да кад
ри. „Вътрешните резерви“ не са 
търсени в уволняването на „из
лишен от работна ръка“, но, 
напротив — приети са още ра
ботници. Първата задача на тех 
нолозите, химиците и останали 
те специалисти е била добре да 
организират 
процес. И упоритата битка за 
намаляване на брака също за
вършила успешно, а всеки ра
ботник разбрал правилно 
дата от повече икономии на су
ровини и други възпроизводст- 
вени материали за рентабилна 
работа на предпиятието. Разби-

това време вто
рата ваза на гумените 
най-рентабилният

нишки,В „Ангропромет“ са на мне
ние, че размяната би била още цех, не рабо

тила. Това създействувало полу 
се изпългодишният план да не 

ни за 7,7 на сто.ВЪВ висок
Но и постигнатите успехи, 

зултат от внедряване на техни
ческия прогрес в производство
то, подобрение на

ре-
ПОЯВИЛИ СЕ ДИВИ СВИНЕ

мне производствения
Това лято височките 

неспокойни. Появили се 
свине.

организация
та и технологията, поставят не 
отложно пред всеки

Петров от Сенокос. Глутницата 
наброява 10 свине.

Височани се оплакали в Гор
ското стопанство в Пирот и ис
кали да ги защити от свинете. 
Получили отговор картофищата 
предварително да оградят, за да 
могат органите да се 
Селяните не са 
вора на Горското стопанство 
Пирот.

села са 
диви

Височани са забравили 
кога е имало диви свине в кот-

работник
още повече да се ангажира 
работата, за да се 
поставените задачи. А

нуж- в
ловината между Стара планина 
и Видлич.

Много картофища във Висок 
са нападнати .Дивите свине уни 
щожили и градината на Данко

реализират 
това е и 

гаранция за добро жизнено рав 
ни ще в общината и населението 
от този край.

намесят, 
доволни от отго на па-

в ра се, приспособяването на орга 
низацилтакоито са вли на производствотоМ. Б.
към съвременните технически М. Бакич
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ЗА ОЩЕ ПО-ДЕИНИ МЕСТНИ 

ОБЩНОСТИ
(□) По ХЩ,18 (0 не 3© Х8 ЗШ

трудовия човек и неговите лич
ни доходи, втори — трудовите ор 
ганизации и тяхната грижа аа 
своите работници и семействата 
им, и трети — общината и интер 
венцията на общинския бюжет 
разрешаването на жизнените 
проблеми на трудещите се.

(ТАНЮГ)

Когато хората се по 

ведат след хулиганите
ява се обаче боязън от „изпуска 
мето на положението" и сочи ня 
каква си опасност от засиленото 
влияние на гражданите в местни 
те общности, което би могло да 
доведе в комуните до проявата 
на отделни хора и надделяване 
на „потребителната психология".

В някои по-големи градове ве
че се чуват теории за „бесмисле 
костта" и „отживелостта“ на ме» 
стните общности в уредените гра 
дове, където изобщо нямало ну
жда от тях, защото в тези среди 
нямтт какво да организират и у- 
правляват. Изхождайки от тези 
становища, в които напълно се 
занемарява самоуправителната 
роля на местните общности в ре
шаването в разпределиението и 
изразходването на средствата в 
комуната, определени за общес
твен стандард — се стига до из
вода че условия за успешна ра 
бота на местните общности има 
не само на село и в развитите 
места.

Напълно погрешно е обаче ако 
комуната и местната общност в 
който и да било смисъл се дове
ждат в „конкуренция" и ако се 
мисли, че с развитието на мест
ните общности комуната ще от
слабне. Напротив, комуната ще 
бъде толкова по-силна, а кому
налните отношения по-голям фа 
ктор в нашия обществен живот, 
колкото по-бързо се развиват ме 
стните общности.

В разговорите твърде често се 
споменава и проблема за финан 
сирането на местните общности. 
Има мнения според които основ 
ният източник на средства тряб 
ва да бъдат личните средства на 
гражданите, а според други пък 
— тези средства трябва да бъдат 
само допълнителни. Факт е оба
че, че за финансиране на акци
ите на местните общности има 
три източника — първият е —

По повод годишнината от осно 
ваването на местните общности 
— съюзният отбор „Семейство и 
домакинство" препоръчва да се 
формират такива във всички об

в

, Босилеградско не помни по
добно събитие. На селски събор 
се завързал такъв бой, в който 
участвували десетки хора. Про
изшествието станало на 2 август 
т.г. на събора в Горна Лисина и 
ни предупреждава, че хулиган- 
щината си е пробила път и □ 
Босилеградско.

На събора в Горна Лисина 
Драган Стоименов от Босиле
град се срещнал с Еленка Сто
янова. Казват, че имали интим
ни връзки, против които бил 
братовчеда на Ленка, Янко Сте
фанов, и избухнала остра свада 
яснение, в което взел участие и 
Венко Андонов, приятел на Сте
фанов, и избухнала остра сваа, 
която се превърнала в бой. Била 
потърсена помощта на милици
ята. Патрулната двойка (Тихо
мир Ненадович и Иван Васи
лев) се намесила. Почти бил 
въдворен ред, след като мили
ционерът ■ Ненадович, изстрелял 
четири куршума във въздуха, 
за да застраши и предупреди 
скараните. Тогава Стефан Андо 
нов връхлетял върху милицио
нера, започнал да го бие и из
въртял ръката му, в който бил 
пистолета. В тоя миг отекнал 
изстрел, който улучил Янко 
Стефанов и го ранил. След ка
то се измъкнали, двамата мили 
ционери потърсили убежище в 
местната канцелария в Горна 
Лисина, която била отдалечена 
над 700 метра от мястото на 
произшествието.

И тогава се случило най-иео- 
бикновеното: предвождани отгру 
па хулигани към петдесетина 
души нападнали местната кан
целария, изпочупили прозорци
те, вратата, като се опитали да 
влезат вътре. Едва след намеса
та на някои хората се посмири- 
ли, но напълно се разотишли 
след като дошли още милицио
нери.

Трябва да кажем, че „напа
дението“ на местната канцела
рия е станало пред очите на 
много обществено-политически
те работници, но никой от тях 
не се намесил, за да умири хо
рата, предвожадни от хулигани
те. Това явление е за всяка 
осъда и говори не само за несъз 
нание У хората, които се са по
вели след хулиганите, но и за 
дейците, чиято задача е било да 
се намесят и да пресекат раз
палването на някакво „отмъл- 
щение“.

За щастие, намесилите се гра 
ждани успяха да посмирят духо 
вете, инак ако нападателите бя 
ха се промъкнали в канцелари
ята, събитието щеше да има

щини. |
Изтъкването иа тази задача не 

е случайно.
Най-новата общоюгославска ан 

кета показва, че в 418 комуни —• 
които се отзовали 
— повечето от половината още 

са основали местни общности. 
Гледано по републики — поло
жението изглежда така: най-мно 
го местни общности има в СР 
Сърбия, където в 116 общини и- 
ма местни общности, в хърват 
ско — 45, в Словения — 40, в Бо 
сна и Херцеговина — 7, в Чер
на Гора — две и в Македония 
нито една община не са форми
рали всички местни общности.

Понеже анкетата е проведена 
положение- 

Но си- 
има още об-

Опвкото на въпроса

Чистачи“ от „Услуга“
на анкетата

Ако зарад нищо друго, то за
рад големия прах, който се ди
га на облаци зад всяка минала 
кола, не ще се чудим ако един 
ден димитровградчани изнесат 
на улищата хляб и сол, за да 
умилостивят всевишния да им 
прати дъжд и умири прахта. А 
прахта, е, добре знаем, голяма на 
паст. Напада носа, устата, гър
лото на хората, аптеката, заве
денията, маганизите ... хлебо
продавниците,
Навсякъде. Лепи се по врата, 
потните ризи,облеклото. Значи 
прахта в Димитровград ни на
пада на всяка крачка. Дори се 
витае и пред вратата на „Услу
га“, предприятие задължено за 
хигиената в града. „Услуга" с 
прах услужва гражданите. Чие 
тачите с метла събират смета и

ме

сладкарниците.
преди две години — 
то сигурно е променено, 
гурио е и това, че 
щини в които ие са формирани 
местни общности, или пък съ
ществуват само формално. Ще 
е необходимо да им се обезпечат 
условия за работа и действител
но съдействие иа 
при обсъждането иа всички по- 
важни въпроси от интерес за об
щината и Общинската скупщи-

граждаиите дигат — прах по улиците.
И не е важно, че хората, тръг 

нали на работа, ядат и по ули
цата. Те бързат.

Какво би се получило,иа. ако
общинските отборници нещо сеПо повече причини развитието 

на местните общности в послед
но време стои на „мъртва точка“. 
Все още например е разпростра
нено схващането, че развитието 
на местните общности е „второсте 
пенна“ задача на Общинската 
скупщина и Социалистическия 
съюз, защото освен местните об 
щности имаме събрания на из
бирателите, 
съюз и останалите обществено- 
политически и самоуправителни 
организации в общината. Израз

предомислят и вместо да дадат 
на „Услуга" 3,5 милиона, ги да
дат на някой частник, който да 
чисти, а да не се играе. Той би 
работил — и би бил доволен. 
Ще мие главната улица, ще чи 
сти... А сега — и пари се да
ват, и улиците нечисти.

Иначе няма полза от това, че 
санитарната инспекция е пода
ла заявление срещу „Услуга“, 
зарад неспазване на хигиената...

М. Бакич

трагични последствия.
За сега са притворени Стефан 

Андонов, Антанас Андонов, Бо
рис Стаменков. Срещу Драган 
Стоименов и брат му Стефан са 
възбудени дела за нарушение 
на обществения ред.

Следствието продължава.

Социалистическия

Ст. Н.
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Докъде стигна 

„културната революция 

в Китай

срещу „шепата“ в множество комитети. 
През тоя период Мао Цзе-дун и групата 
му издигнаха принципа за „тройния съ
юз“ (хунвейбини, армия и взели страна
та на Мао Цзе-дун партийни „революци 
онни кадри“). „Тройният съюз" бе въз
приет като база за образуване на нови 
органи на властта — „революционни ко 
митети“, призвани да заместят разгроме 
ните партийни и други .органи. Досега 
такива комитети са създадени в град 
Шанхай, в провинциите Гуич Жоу с цен 
тър град Гуйкн, Шанси с център Тайюан. 
Хейлунцзян с център Харбин, Шандун 
с център Циндао и в Пекин.

Всички „революционни комитети“ из 
тъкват като своя първостепенна задача 
и потребност за заздравяването на „проле 
тарската диктатура“, стабилизирането от 
„новия ред“, който бива подкопван от 
„шепата“ противници. Типична илюстра
ция в това отношение е Шанхайският ко
митет.

В град Шанхай за първи път бе даден 
нагледен пример за „завземане на влас 
тта" през януари т. г. В създадения на 5 
февруари „революционен комитет“ вля
зоха представители на „трите страни", 
включително и „отговорни лица от сухо 
пътните, военноморски и военновъздуш
ни части“ на местния гарнизон. На 2 
юни комитетът е приел постановление, 
в което се сочи: „Опитът от 4-те месеца 
от образуването на Шанхайския револю
ционен комитет насам показва, че след 
като пролетарските революционери удър 
жат, общо взето, победа, най-централни- 
ят проблем си остава въпросът за вла
стта, за укрепването и засилването на 
пролетарската диктатура". Новият ор
ган твърди, че тези четири месеца били 
„прекарани в ожесточена класова борба“, 
че след създаването му „продължава бор 
бата между реставрацията и контрареста 
врацията", при което „шепата" неприя
тели „ту в една, ту в друга област, кога 
открито, кога задкулисно подстрекават 
някои хора, които не са наясно п0 поло
жението да предприемат настъпления 
срещу социализма, оказват разноороден 
натиск върху пролетарската власт в 
напразен опит да подкопаят и съборят 
пролетарската диктарута“. В Шанхай 
„шепата“ върши също следното: „В уч
режденията и предприятията, където не 
е още завзета властта, те всячески въз- 
препяствуват и подкопават революци- 

. онното широко обединение и революцио 
нния „троен съюз" или правят фалшив 
„троен съюз", а други властта се двржи- 
рат плодовете на победата. Класовият 
враг също по хиляди начини търси сла
бости в нашите революционни редици, 
предизвиква разцепление и борба със си 
ла, руши държавното имущество, раз
стройва революционния нов ред, всячес
ки променя направлението на борбата в 
напразен опит да разбие с разни атаки

основите на пролетарската диктатура.
Покрай всичко това Шанхайският ко

митет се оплаква, че „на много другари 
измежду пролетарските революционери, 
които вече държат властта, все още лип
сва опит как да я държат и упражняват“. 
Характерно пък за реалното положение 
в Шанхай е: „Сега в някои райони, око
лии, учреждения и предприятия е вече 
осъществено обединено завземане на вла 
стта върху базата на революционния 
„тооен съюз“, а други властта се държи 
от една или няколко революционни орга 
низации, а на отделни места тя още не 
е преминала в ръцете на пролетарските 
револ юционери “.

Етапът на „завземане на властта“ бе 
неочаквано прекратен в края на март, 
за да бъде заменен по страниците на . 
пекинските официози със словесно ра
зобличаване и дискредитиране на „шепа 
та най-големи" в партията. Този нов етап 
обаче не отмени стихийните и често кръ 
вопролитни битки между хунвейбините 
и „заблудените маси“ от „консерватив
ните организации“ по места. Сега той 
прилича повече на позиционна, отколко- 
то на истинска война между „двата 
пътя“, при което е налице стремеж към 
затвърдяване на спечелените позииции 
и прегрупиране на силите за нови атаки.

Критиката срещу „най-големите“ се 
изразява понастоящем предимно в из
обличаване на книгата на председателя 
на КНР Лю Шао-ци „За работата на ко 
муниста върху себе си“, както и в пои
менно очерняно на другите противници, 
като Пън Ужен, Лу Дин-и, Чжоу Ян и 
др. При това пенкинските официози не 
съобщават абсолютно нищо за обществе 
ната и личната съдба на тези висши пар 
тийни и държавни дейци, които още би
ват водени на книга за „властуващи“, 
не са официално свалени от компетенти 
т езаконни органи и повсяка вероятност 
(ако се съди по изкарването им с унизи 
телни плакати по хунвейбински събра
ния и малтретирането им от войници) са 
своего рода пленици на пекинския гар
низон.

Споменатата книга на Лю Шао-ци е 
издадена през 1939 г., след което е пре
търпяла няколко издания (последното, 
преработено през 1962 г.)., „Женмин жи- 
бао“ отправя към нея едно генерално 
обвинение: в нея не се говори за маоис- 
тката „класова борба в социалистическо
то общество", за маоистката „диктатура 
на пролетариата" и „диктатура над кла
совите врагове“ в партията и държавата 
при социализма, за маоисткото „въоръже 
но завземане на властта“ и пр. Не се из
тъква положението. „Да бъдем добри 
ученици на председателя Мао“ и изобщо 
са пренебрегнати „идеите на Мао 
Цзе-дун“. Всичко това означава, че Лю 
Шао-ци е „лъжемарксист и на дело((р®" 
визионнист" и т. н. В—К „ПОГЛЕД

се в партията, правителството, армията 
и културните кръгове, са контрареволю- 
циноери ревизионисти; щом узрее мо- , 
ментът, те ще рекат да вземат властта, 
за да я превърнат от пролетарска в бур
жоазна диктатура“ (из съобщението на 
ЦК на ККП от 16 май м. г., публикувано 
на 17 май т. г.).

Върху тая основа „Женмин жибао“ 
гради куп маоистки теоретични положе
ния, пригодни към нуждите на „култур
ната революция“: „Главен обек на ре
волюцията в условията на диктатурата 
на пролетариата са агентите на буржоа
зията, промъкнали се в апарата на про
летарската диктатура, шепата лица в 
партията, които са на власт и вървят по 
капиталистическия път“ (из уводната 
статия на вестника от 18 май). Или: „О- 
пасността от капиталистическа реставра 
ция иде главно от агентите на буржоази 
ята ... от шепата ..." (из уводната ста
тия на вестника от 4 юни). Или най-по
сле: „Шепата лица в партията, които са 
са на власт и вървят по капиталистичес^ 
кия път, са най-опасният враг“ (из увод
ната статия на вестника от 1 юли). При 
всичко това борбата за разрешаване на 
„главното, антагонистично противоречие" 
между привържениците и неприятелите 
на маоизма в партията се окачествява 
като „концентрирана изява на борбата 
между двете класи — пролетарската и 
буржоазната — и между двата пътя — 
социалистическия и капиталистическия“.

Тия гледища дават основание на „Жен 
мин жибао“ и другите пекински официо 
зи да твърдят, че „културната револю
ция“ представлявала „революционно дви 
жение“, по-дълбоко и по-грамадно по ма 
щаби от Парижката комуна, Октомврий
ската революция и редица революции от 

Китай“ или че тезите на Мао

Китай„Културната революция" в 
продължава вече цяла година. Тя из
живея ред превъплъщения. Главните из
между тях са три: най-напред кампания 

„старата идеология, старата кул- 
,старите обичаи и навици“, сетне

срещу 
тура
борба за насилствено лишаване от власт 
на избраните съгласно устава на ККП 
партийни и съгласно конституцията на 
КНР народни комитети в някои провин
ции и големи градове, а понастоящем 
критика срещу „шепата най-големи ли
ца в партията, които са на власт и върв
ят по капиталистическия път“. Основна 
цел на движението беше и си остава от
немането на всякаква власт от партий
ните, държавните и военните дейци, об 
явени за противници на линията на Мао 
Цзе-дун и групираните около него ръко
водители.

Ако съдим за „културната револю
ция“ изключително по официозите от ро
да на в. „Женмин жибао“ и сп. „Хунци , 
които минават до ден. днешен за най- 
представителни органи на ЦК на ККП 
(макар че този ЦК, повечето от члено- 

на който са направени „обект на ре 
волюцията" не е вече едновремешният 

ръководен орган), трябва пре
вете

колективен 
ди всичко да отбележим, че тя има своя 
теоретична подплата. Това са тъй наре
чените „идеи на Мао Цзе-дун“.

Маоизмът (маоцезедунизмът, „идеите на 
Мао Цзе-дун“) води началото си от те
зите на Мао Цзе-дун за „противоречията 
вътре в народа" и „противоречията 
жду нас и нашите врагове“ в социалис
тически Китай. Те се появиха на бял свят 
през 1957 г. На X пленум на ЦК на ККП 
от 1962 г., чиито материали, както и ма- 

XI пленум на ЦК на ККП

ме-

миналото в 
Цзе-дун за „класите“ и пр. при социали
зма били „огромен скок на революци
онното учение на марксизма-лениниз
ма“, свидетелство, че марксизмът пре
минал в трети „съвършено нов етап, си
реч идеите на Мао Цзе-дун“.

Културната революция“ е замислена 
и се осъществява като социална конкре
тизация на маоизма. Нейната същина се 
изяви на практика в напрегнатата бор
ба за „завземано на властта" от партий
ните и народни комитети по места (са- 

Пекин това нещо бе свършено „от-

териалите на 
от 1966 г., не бяха нормално публикува
ни, Мао Цзе-дун разви гледищата си в 
смисъл, че „в социалистическото общест 
во още съществуват класи, класови про
тиворечия и класова борба“.

Година наред маоизмът се поднасяше 
в твърде общ и теоретически мъгляв вид 
и не намираше осезаемо приложение в 
реалното социалистическо общество в 
Китай. Едва в хода на „културната рево 
люция“ той бе практически изяснен: „В 
ЦК и централните учреждения, в про
винциите и техните столици, в автоном
ните райони има агенти на буржоазията.- 
Агентите на буржоазията, промъкнали

мо в
горе"). Този етап продължи от -януари 
до март т. г., когато хунвейбините с въо
ръжената подкрепа и намеса на маоист
ки военйи части извършиха прогроми
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г 3 Из Здравния дом в ДимитровградВ Звонска баня

Стоматолог на селоПО СЛЕДИТЕ НА „ХОЛАНДЦИТЕ“ никакви отделни материални ра 
зходи. Ние вече 
уреди, които не 
митровград, а които отлично мо 

селата. С у- 
служба по

Зъбната амбулатория при Здра 
вния дом в Димитровград рабо
ти през летните месеци със съ
щия брой пациенти както и през 
зимните месеци. Над 30 пациен
ти ежедневно търсят здравна за 
щита в амбулаторията. Пред вра 
тите на амбулаторията могат да 
се видят хора не само от града, 
но и от селата на Димитровград
ско и дори от Пиротско и Бабу- 
шнишко. Това е единствената ам 
булатория, в която идват пациен 
ти от толкова отдалечени места. 
Тяхното число се увеличи особе 
но след като постъпи на работа 
лекарят Миле Геров.

В разговор с него узнаехме, че 
в Здравния дом в Димитровград 
искали да уредят стоматоложка 
служба по селата и при селски
те амбулатории.

— Това е съвсем възможно — 
каза Миле Геров — и не изисква

имаме някои 
използваме в Ди

Една вест по радио Ниш на
прави цяла тревога в нашата 
редакия! Как да не открием 
първи, че в Звонска баня, глав
ното туристическо сборище в на 
шия райои дошли летовници 
чак от далечна Холания, Дания, 
Франция... Голямо опущение 
за нашата журналистика... За 
редихме фотоапаратите и тръг
нахме ...

Още по пътя си мислехме: ка
кво пък ради0 Ниш, а някой 
чул!? Главно е ние ще го напи
шем с едри букви: „На Звонска 
баня славата стигна до Холан
дия, Дания и Франция." И като 
ударим едно подзаглавие: „Го
леми заслуги на управата от 
„Черни връх" — Бабушница за 
пропагандиране на нашия тури
зъм ..." А после снимки, изяв
ления на гостите ... Това ще е 
статия на годината ...

Пристигнахме в Звонци. Долу, 
до бившата гара в дебела сянка 
стоеше черна кола с чуждестра
нен знак! А... да, тук сме. Репорта 
жа започва. Слизам от автобуса 
и бързам към колите. Още в 
автобуса бях направил две-три 
изречения на френски за всеки 
случай и ето сега ще ги използ
вам. Край колите седи едър 
мъж в синя риза. Когато спрях до 
него, той вдигна глава и внима
телно ме гледаше, сигурно зарад 
насочения фотоапарат.

— Камарад, вие сигурно от 
Звонска баня ... почивка? — за-

• Ах, тези римляни? Защо тук построиха банята?
• Малко география?
• Къде са холандците?

гат да послужат по
реждането на тази 
селата ще се подобри здравната
служба и ще се облекчи положе 

болните. Сега обикновеКак неудобно се почувствувах, 
този е само една седмица в

трите съседни общини проспе
ритета на Звонска баня. Плано
ве, но банята си е все същата.

нието на 
но идват от селата да поправят 
зъби сам0 ония хора, когато по
ложението е критично и вече зъ 
бобола не може да се търпи. С

Ето
банята и вече научил български, 
дори на нашия диалект. А аз 
две изречения на френски език МАЛКО ГЕОГРАФИЯ ...
не умея да скърпя.

— Брат 
малко повече 
ли да ми кажеш как вие фран-

Гостите сигурно не знаят, че 
разхождайки се по банята 
един ден минават няколко пъ-

ми, започнах аз с отиването на стоматолог по села 
та ще може да се предприемат и 
превантивни мерки.

Във връзка с преглеждането 
на пациенти от другите общини 
другарят Миле Геров подчерта, 
че амбулаторията в Димитров
град за сега няма никаква пол
за, защото Завода за социални 
Осигуровки е уредил паушално 
изплащане на прегледите.

кураж може за

Ди м итровградски 

„дупки“ нина бие път от Горни Криводол 
или Петачинци и е принуден да 
ходи в Пирот. А колко е тежко, 
когато на вратата на книжарата 
не види „за потребни формуля
ри се обърнете при Иван в ма- 

М. Тито №4.
Една небрежност, колко скъ

по струва.

„Услуга“ еЗвонска баня Предприятието 
твърде усърдно при наплащане 
на своите услуги за използване 
на водата и това е хубаво. Но а- 
ко погледнем другата страна — 
в първи район трета година как 
са поставени над 10 чешми, а ни 
кой До сега не се е сетил да ги 
„облече". През зимата търбите 
пукат и правят хубав лед за пър 
залка, а през лято едрият доби
тък ги изкривява.

Отводни канали също няма и 
ако тръгнете по улицата .8 
март" не е лошо да си сложите 
кръпичка на носа зарад вонята.

В улица „Люба Алексова" до 
казармите има две чешми, кои
то са ябълка на раздора за хора 
та. Тук се садят градини и след 
полунощ започва поливането им 
с гумени маркучи дълги и по 
50 до 80 метра. Водата се точи 
безмилостно и другарите от „Ус 
луга“ понеже им беше „много“ те 
жко да намерят и поведат смет
ка срещу тия домакинства, бър
зо затвориха една чешма, така 
че в тия горещини 15 домакинст 
ва са принуден да отиват на 
„Строшена чешма".

почнах аз малко с ръце и с по 
някоя френска дума.

Той ме гледаше, като че ни
що не разбира. Аз повторих изре 
чението.

— Кого търсите? — отговори 
той нашенски.

— Собственика на колата? — 
казах аз.

— Аз съм

газина ул.цузите се чувствувате в Звонска 
баня?

— Остави ме бе човек, аз не 
съм французин. Аз съм от тук, 
но работя във Франция.

В този момент апаратчето ми 
щеше да падне в прахта, 
не бе около шията ми. Нещо за
стана в гърлото ми. Значи така 
е и с Холандците. Репортажът 
пропадна. Но каквото и да ста
ва, — тръгнах* за банята ...

ти от Димитровградско в Луж- 
нишко. Границата между тези 
две общини минава точно по 
средата на банята, така че мъж
ката баня остава в Лужничко, а 
женската в Димитровградско! С 
часове могат да се слушат при
казки за границата между Ди
митровградско и Лужнишко, 
която минава посред банята. Но 
сега положението не е такова. 
Границата минава няколко сто- 
тин метра източно от нея и по 
този начин само вилата на учи
теля Петър Рангелов остава в 
Димитровградско. Някои хора 
ми казаха, че междата тук била 
померена само за три бири, с 
които били почертани геометри
те! Това е географическото по
ложение на банята. И да не въз
буждаме старите страсти, но 
приказките за границата в бан
ята живее, при чашка коняк, 
повече като виц, който засмива 
летовниците в тези горещи ав
густовски дни ...

Сега вицът за холандците е 
по-актулен и едва ли ще слезе 
от репертоара на банската про-

Единственият магазин в града, 
в който можеше да се вземе вси 
чко, при Ристо на земеделската 
кооперация „Сточар“, след свиж 
дането на Горни Криводол беше 
затворена два дена и никой от 
отговорните другари на коопера
цията не се сети да сложи поне 
бележка, защо е затворено, 
та гражданите да не обикалят 
вратите и не чакат напразно ...

Благой Стоянов 
Димитровград

ако

този отговори
той.

НАИ - ВИСОКО
ПРОДУКТИВНИ 

КРАВИ

ф *
Този провинциален римски 

управител сигурно е имал пра
во, когато е избрал това място 
за своя лятна резиденция. Мо
же би затова и сега някои на
ши хора идват тук на почивка. 
Звонска баня — една база в пла 
нината с десетина вили, един ба 
сейн за къпане, една канцелария, 
един ресторант, сто и четириде
сет гости, 40 (четиридесет) праз
ни кревата. Между гостите мно
го просветни работници, може 
би тук идват от почит към учи
теля Дилберов, който през 1904 
година открива банята след 
2 000-годишното й скриване тук, 
а не зарад финансови изгоди, 
както казват някои.

Гледам по банята, за да видя 
откъде да започна репортажа, 
щом като пропадна работата с 
холаднците.

Васко, финановия отговорник 
и портиера, ми даде стая. На де
войката, която ме отведе във ви 
ла „Ерма“, изрично каза: „Сло
жи нови чаршафи, отнеси една 
кана и чаша за вода. Гледам: 
прозорците имат завески, съсед
ните също така, на стената една 
стара закачалка. Каквото и да е 
— но закачалка е. И тук нищо. 
В клозетите чисто, електриче
ско осветление дори, на един 
1УС пише „за мъже" на втора
та врата „за жени". Нищо? Си
гурно храната им не е добра, 
там ще ги хващам. Не може 
репортаж, без критика.

Световна продукция на мляко 
□рез 1966 г. нарасна общо с 2 на 
сто и достигна 298Д млн. тона. 
Най-голямо увеличение — със 6 
на сто, е постигнато във Фран
ция. Най-много мляко в света се 
получава в СССР — 20,3 на сто 
(около 60,4 млн. тона). Нрез 1965 
г. на първо място бяха Североа
мериканските съединени щати.

Най-много крави се отглеждат 
в Индия — около 130 милиона. 
На всеки 5 жители се пада по 
една. Но там кравите са съвсем 
маломлечни и през по-голямата 
част от годината въобще не се 
доят.

Колкото и изненадващо да из
глежда, на първо място в света 
по продуктивност на кравите е 
ИЗРАЕЛ, където средният годи
шен надой е 4500 л мляко. И вто 
рото място не принадлежи на ев 
ропейска страна, а пак на Азия
— ЯПОНИЯ, където средната про 
дуктвиност за цялата страна е 
4340 л. Третото, четвъртото и пе 
тото място се заемат от държави 
те с добре развито селско стопан 
ство: ХОЛАНДИЯ — 4178 л, БЕЛ 
ГИЯ — 4042 л и ДАНИЯ — 3819 
литра.
След тях се нареждат Североа
мериканските съединени щати
— с 3574 л средна млечност. На 
седмо място е ГФР — с 3571 л. 
следвана от Швейцария — 3360 
л, Филандия — 3228 л, Норвегия
— 3200 л и Англия — 3154 л мля

Книжарницата в града е зат
ворена. За един формуляр селя

грама за този сезон.
Б. Николов

За вас, домакини!

ЯСТИЯ ЗА ЛЯТОТО
ДОМАТЕНА СУПА СЪС 
СИРЕНЕ

Поднесете ястието топло, по
ръсено със ситно нарязан маг
даноз.

бавете чаша ориз. Посолете и 
разбъркайте сместта и налейте 
една до една и половина чаши 
вода. Оставете я да ври, докато 
набъбне оризът. Свалете я от 
огъня и разбъркайте в нея връ
зка магданоз и 1 лъжичка чер 
пипер.

Наредете в тавичка напълне
ните със сместа домати, налей
те чаша гореща вода и 2—3 лъ
жици мазнина и ги опечете в 
умерена фурна. Разбийте една и 
половина чаши прпсно мляко с 
2—3 яйца, залейте доматите и 
ги запечете наново в силна 
фурна.

Обелете и настържете на ед
ро ренде 6—7 червени домата и 
ги пуснете в 3—4 чаши вряща 
подсолена вода заедно с 1 глава 
ситно нарязан лук, 2 лъжици 
ориз и 4 лъжици олио. Сложете 
супата да уври. Преди да я сва
лите от огъня, прибавете 2—3 
листа от целина: Ако супата 
е гъста, долейте гореща вода.

Нарежете на ситно или на-

ТЕЛЕШКО ПРАЗНИЧНА 
ЯХНИЯ

Нарежете на хапки 1 кг теле
шко месо и го запържете в по
ловин чаша мазнина. Извадете 
месото, а в мазнината изпърже
те леко 2 глави ситно нарязан 
лук. Поръсете с пълна лъжич- 

пипер и прибавете 
4—5 обелени и ситно нарязани 
или настъргани червени дома
ти. Когато сосът поизври, вър
нете месото, налейте гореща во
да, която да го облее, посолете 
и сложете да ври на умерен о- 
гън. Нарежете на кръгчета с де
белина 1 см 2 средно

ка червенф ф

Значи и това лято Звонска 
баня е без чужденци, 
има надежди. Тази година до
машни, а догодина ...

В Звонска баня всичко се ре
шава с лозунга: „Догодина ще 
решим този проблем ...“ Така 
е вече пет години — „Догодина
ще видим.........Така се решава
проблема с пътя от Суково до 
Ракита. Ако беше още римска
та провинция, отдавна да е на
правен този път, но Звонска 
баня се намира на границата 
на две провинции (четете опщи- 
ни) Диимтровградска и Бабуш- 
ничка, и една негранична — Пи 
ротска. Всяка година в плано
вете по туризъм се бележи в

но още стържете на едро редне бучка 
сирене, разбъркайте със ситно 
нарязан

ко.
■

Най-голяма 
ните, в които

магданоз и сложите 
във всяка чиния по 2 лъжици. 
Отгоре сипете супата.

е групата на стра 
средната годишна 

чпппЧН0С1 от кРава е от 2000 до
с 297?\т СПаДЗт Шве1^ия - С2»78 л, Канада — 2886 л, Нова
2^ЛоаНДИлЯ ~ 2884 л- фРанция -
2 - 22В?ЛТРИЯ1Г 2794 Л’ АвСТРа 
. * „ 2223 л. Ирландия — 2150

ра. От социалистическите 
страни в тази група са ГДР, къ- 
Лет° годишният надой от крава 
е 2580 л, Унгария — 2240 л, Пол 
Ша — 2220 л. От миналата годи 
на вече и Чехословакия прекра
чи границата с 2000 л среден 
дой.

големиПЪРЖЕНИ ПИПЕРКИ 
СЪС СИРЕНЕ патладжана, посолете ги и из

пържите. Нарежете едро 10—12 
пиперки

ЧЕРВЕНИ ДОМАТИ 
НА ФУРНА

Издълбайте вътрешността на 1 
кг еднакво големи червени до
мати, посолете ги и напълнете 
със следната смес:

В 5—6 лъжици мазнина запър 
жете 2 глави ситно нарязан лук 
и 1—2 настъргани моркови. При

и ги поизпържете в 
същата мазнина. Когато месото 
е почти увряло, прибавете из
пържените патладжани и пипер 
ка, поръсете ястието с магданоз 
и го оставете да ври още десе- 
тина-петнадесет минути на тих 
огън.

Опечете 1 кг пиперки-капии, 
обелете и ги нарежете и опър- 
жете леко в 4—5 лъжици маз
нина. Разбийте 4—5 яйца с чаша 
натрошено сирене и лъжичка 
червеи пипер. Прибавете смес
та към пиперките и пържете, 
докато яйцата се втвърдят по 
желание.

на-
П. Чолчспа
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ФОТО-
НОВИНИ
от
ДОЛИНАТА
НА
ЕРМА

Овош.ията, които много са родили, в скоро време ще на
карат хората при казаниците. Сега под горещото августовско 
слънце зреят джанките, ябълките и други овощия, които едвамр о д о п С5К8И.1.М о
се държат на дръвчетата.ш В долината на Ерма предстои голяма беритба.ТРИ ДНИ В СТРАНАТА НА РАЗИТЕ

НА ГОСТИ В НОВА МАХАЛА
мага тръгнахме на вечеря,, за- 
щото отдавна те ни чакали на 
обед. Вечерята била подготвена 
в къщата на директора на ос
новното училище Мустава Шей 
ков. Считам за нужно да ви за
позная с някои от присъствува- 
щите. На вечерята беше вече 
нашия познат Рамиз, секретар 
на партийната организация, за
местник — председателя на съве 
та Мустафа Юмеров, предсе
дателя на Отечествения фронт 
Ремзи 
теля
Метков, за когото казаха, че бил 
голям компавьор. Бай-Шукри, 
както го викахме по-късно, ни 
каза, че никога няма да напус
не този край и България счита 
за свое отечество. Тук беше и 
Асен Сахаричев, бригадир в 
държавното стопанство и още 
много други представители на 
обществено-политическите орга
низации. И да не забравим да 
споменем и моето на Сафет Ви
зов, който с неговата мандолин- 
ка и групата допринесе вечерта 
да бъде оше по-хубава и неза
бравима.

Може би няма нужда, но тряб 
ва да спомнем, че тези турци, 
които бяха наши домакини тази 
вечер ядат свинско месо както 
и ние, казаха ни че от селото 
само десетина души посещават 
джамията и че селото имало бо 
гат културно-забавен живот. 
Почти всяка къща има радиоа
парат. Макар, че приемането о- 
ще не е добро, в селото се ку
пуват телевизори, а за послед
ните 5—6 години къщите се про 
менили почти за 60 на сто. Же
ните участвуват поравно в обще 
ствено-политическия живот на 
селото, както и мъжете. Окър- 
жна съветничка е жена лошото 
време й попречило да дойде на 
вечерята. Тук обаче бяха Гюлфе 
ли, служеща в Общинския 
съвет, която активно работи във 
всички организации в селото. 
Тя е и отговорник при О.Ф. ко-

Влезнахме в селото. Случаят ис 
наше да се спрем при човек, ко 
йто беше 
От постъпките му узнахме, че 
те знаят вече за нашето приети 
гане. Бързо разбрахме, че дру
гаря Славчо Трънски който е 
народен представител на 
край, не ни е поканил ей тъй. 
Той съобщил по телефона, че в 
селото ще пристигнат 
яни, да видят за тяхното 
рещане...

Изненада за нас и полковник 
Сашо, който също не знел за 
това, а измама и за новомалча- 
ни, защото разбрали, че в гру
пата пристигат десетина души 
та затова заклали 
прасе. Както и да е, ние станах
ме гости на Нова махала и пак 
да повторя щяхме да 
ако не
Трънски. А това ще видите по- 
нататък от писането за това гос

Да си признаем, не мислехме 
да се отбиваме в Нова махала, 
а щяхме много да сгрешим. На 
тръгване от София другаря Слав 
чо Трънски ни покани: „идете 
в Нова махала, ще останете до
волни.“ Но както ние, така и 
другаря Сашо Николов от Со
фия не обърнахме много внима-

партиен секретар.

този

ние на това.
Когато вече наближихме Ба

так, Сашо предложи: „Дай да 
изпълним предложението на ге 
нерал Трънски. Да се отбием за 
един момент и тогава Ще про
дължим за Батак ... „Съгласих 
ме се. Волгата пое дясно от Ба
так, из стръмния път, който ни 
водеше към Родопите.

Вървяхме така известно време 
и никъде в далечината не се по 
казваше населено място. По ед- 

помислихме,

югослав- 
пос-

Суфуев, 
на дружбата

председа-
Шукли

Макарска? Улцин? Черно-по-голямо
морито? Не, излъгали сте се.

е басейнът в ЗвонскаТовасгрешим, 
послушахме другаря баня, който тези дни е пъленвреме

че сме сгрешили пътя и спрях
ме един човек да го попитаме. 

— Още хиляда метра — каза

сино
с хора. Хубава, топла и ра-

вода и чистиятдиоактивнатуване.
Аз просто недоумявам как да 

ви опиша всичко, което видях
ме в Нова махала. Дали да пи
ша за напредъка на селото или 
за хората, които там живеят или

тога- 
семейството 

трима

той. планински въздух привличатИ действително всички оста
нахме смаяни, когато пред нас 
от лявата страна се откри — как 
ва махала, просто град в плани
ната. Двуетажни къщи с черве
ни тухли. Голямо селище в пла
нината, коет0 има над 3.000 жи
тели, както ни казаха

посетителите в банята.

да ви зпазная с нашите 
вашния домакини 
на Мустафа и неговите 
братя?

В Нова махала,

шшШШ
;

после.
това трябва

ше до сега да кажа, живеят тур 
ци. Това е една част от турско
то малцинство в България. Се
лото до 9 септември 1944 годи
на е имало 1 500 жители, сега и- 
ма над 3.000 души. Нам това ни 
направи впечатление, че се сре 
щаме с хора от турското малцин 
ство в България и имаме въз
можност направо да приказва-

Писма на 

читателите
В димитровградски „Балкан ,

бяхчийто гост бях тези дни, 
свидетел на една лоша постъп- ШЯ1
ка. ме с тях. Това сигурно и вас ин 

тересува. Ние веднага разбрах
ме, че всички политически ръко 
водства в селото са турци, и- 
мат турско училище и директо- 

Халит Щей-

Едно австрийско семейство си 
поръча обед, 4 ракии и салата- 
домати, 2 бири и лимонада. Сме 
тката, общо, в никакъв случай 
нямаше да надхвърли 2 000 ста
ри динара. Келнерът Цанко Мар 
ков обаче без да се срамува им 
взе 4000 динара .. . Австрийци
те платиха и си тръгнаха. Наме
сих се — и Марков им 

’ „ресто“ ...
Поставям въпрос: кой постави 

Марков за сервитьор, когато се 
знае, че е бил съден за злоупо
треба с пари, а при това, няма 
и квалификации за сервитьор?...

Питам сега управата на „Бал
кан“ какво ще кажат за нашия

за на-

А олу, край село Поганово, историческият Погановски ма- 
настир ще получи в скоро време нова „премяна". Тези дни ве
че започна реконструкцията на покрива външната облицовка. 
Така подготвен, този великан от 14-то столетие ще стане още 
по-примамлив за любителите на изкуството и туристите.

ра на училището е 
ков, за който Ще стане дума по- 
късно, наш приятел. Селото има 
читалище с 5.000 книги. И те, 
както и ние за български, имат 
нужда от турски книги. В пос
ледно време в селото идват мно

Гърция.

върна
митета за женотдела.

Беше вече късно през нощта. 
Сафет Визов със своята група 
обогатяваше репертоара с маке
донски, сръбски и български 
песни. Ние, разбира се, най-мно 
го обичахме да слушаме тур
ските, а особено песента „Чий 
башънда“, което в превод зна
чеше „Край поточето". Тази пе
сен още отначалото ни плени, а 
изпълняваше я жената на дирек 
тора Медиха, съпровождана от 
своя съпруг Халит Шейков. 
Дължим отделно да разкажем 

живота на семейството на 
четирмата братя Шейкови, кои 
т0 все още живеят в една общ
ност.

го хора от Турция и 
Както ни казаха, турците, кои
то идват от Турция, остават сма 

от виденото в селото. Те 
че турците в България 
много по-добре от тур

яни 
казват, 
живеят
ците в Турция. А един търговец 
от Гърция не можал въобще да 
схване, че в селото председател 
на съвета е турчин. А

престой от няколко

образ пред чужденците, 
шия туризъм . . . когато

Тихомир Панайотович,
_ СУКОВО

направил 
дни и видял, че председателя- 
турчин оправя всички работи в 
селото, на тръгване 
„Да живее социализма! Да жи- 

България! Разбира се няма-

железничар
извикал:☆

Частният' гостилничар в Дими 
Светислав Милосавле-

вее
ше нужда да не вярваме, защо-тровград 

вич е глобен с 92,000 стари ди-
затова ето знаехме, че всичко 

допустимо в една социалистиче 
ска страна, но все пак за много 
неща из живота на турската на 
родност в България тогава за 
пръв път чухме.

Но да се върнем пак отнача
ло. Когато пристигнахме в село
то в общинския съвет и намери 

секретаря на партийната ор 
ганизация засмения Рамиз, вед-

Първо, в ' *.нара за две грешки.
Завода за социални осигуровки Р

Богдан НИКОЛОВне регистрирал заетите при не
го работници и второ, физичес
ки нападнали и нанесъл леки те 
лесни повреди на данъчния из
пълнител, който дошъл да 
вентаризира при Милосавлевич, 
тъй като не си плащал данъка.

Всеки нов километър из долината на Ерма носи нови изне
нади на минаващия. Към село Власи това е необикновения 
плаж в самото ждрело, където се разхлаждат девойките и мла
дежите от село Власи. Разноцветните бански костюми край си- 
вобелите варовити стени допълват красивата гледка в Ждре
лото.

В'следващия брой:

ЧЕТРИМАТА БРАТЯ 
ШЕЙКОВИ

ин-
хме
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НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
I

ДА НЕ ПРЕКРАТЯВАМЕ 

РАДОСТТА НА ДЕЦАТА
„МЪРТЪВ“ СЕЗОН 

НА КУЛТУРАТА
Лятото е в разгара си. Няма 

училищни и подобни задълже
ния, а време за игра има и по
вече. Детето през цялата мисли 
кога ще дойде ваканцията, за 
да се освободи от различните 
„верги", преди всичко от облек
лото и обущата. За съжаление 
има родители, които от суета 
искат детето им винаги да бъде 
докарано и чисто „като кукла 
във витрина" и така прекратя
ват детската радост.

През време на играта, в къщи 
или на двора, детето се цапа 
или къса част от облеклото и 
обущата си. При такъв случай 
не бива да г0 наказваме суро
во. По-добре е да му говорим 
как трябва да запази облеклото 
и обувките си, та да го носят 
по-дълго, а парите, вместо за 
куща, които то обича. На детето 
трябва да се помогне да схване 
ценността на нещата и да свик 
не да ги пази. Така ще постъ
пим и тогава, когато видим, че 
детето се отнася небрежно с иг
рачките, че ги разхвърля и по
добно.

За облеклото и обущата, в 
къщи всички трябва да бъдат 
отстъпчиви, така че недоразуме 
нията да се намалят до най-мал 
ката мярка. Трябва да облечем 
детето в стари и износени дре
хи и обуща, когато го пуснем 
на двора да се насити в играта 
с връстниците си.

Много грешат родителите, кои 
то от суета обличат детето в но 
ви дрехи, когато го пускат да 
играе. Тогава можем да видим 
такива деца, как тъжно и с края 
на окото си наблюдават живота 
игра на своите другари. Те се 
страхуват да не изцапат или 
скъсат дрехите си, защото роди 
телите им са се заканили „да не 
се връщат у дома, ако се изца
пат". „Ще се върнеш чист така, 
както излизаш от дома!“ — за
канват се на децата си. Разби
ра се, такива закани само лиша 
ват детето от необходимата иг
ра на улицата, в парка, на иг
рището.

На детето е необходима игра, 
движение, другарство с други 
деца, и да не бъде под постоя-

настине и наруши здравето си, 
не е уместна причина.

Трябва да се постъпи разум
но и да се настоява с подходя
щи думи да се въздействува на 
детето и да се наговори и по 
лошо време да излезне от къща 
да прекара с другарите си изве 
стно време в игра, на двора, в 
парка, на игрището. Това Ще го 
въодушеви, а излизането Ще го 
освежи, телесно и душевно ще 
се кали. С такова убеждение де 
тето трябва да пуснем да играе, 
защото заради това то ще 
бъде благодарно.

нен контрол на родителите си. 
Детето иска и да се бори с дру
гарчета си, да измери силите си. 
Случва се да се спъне, да падне, 
особено ако играе на топка с 
другарите си ... Затова е по-у
местно дрехите на децата да се 
съгласуват с реалните необходи 
мости при играта им.

Ако е валял дъжд и навън е 
кално тогава също трябва да пу 
снем детето да си поиграе с дру 
гарчетата, но трябва да му об
лечем износени дрехи и обу
ща.

По-миналата седмица присъствувах на заседанието на 
студентите в Димитровград. Няколко часа двадесетина студен
ти красноречиво разискваха за работата в своя роден край. 
Миналата седмица пък присъствувах на младежкия фестивал 
в Бабушница. Какъв контраст? А само Ерма ни дели!

През това лято в Димитровград, ако отстраним гостите от 
страни, почти никакъв културен живот не съществуваше. Оби
кновено някои считат, че с идването на лятото и провеждане- , 
то на майския фестивал настъпва „мъртъв" сезон за култу
рата и забавата? Фестивала в Бабушница ни кара да се вър
нем малко назад и макар, че тези редове пишем през „мърт
вия“ сезон, когато кой знае дали някой ще ги прочете, нужно 
е да кажем някоя дума и за майския фестивал в Димитров
град. Жалко е че никой от Димитровград не беше на фестива
ла в Бабушница (там бяха младежи от Пирот и Бела Палан
ка). Когато човек погледне фестивала в Димитровград (25 май) 
и фестивала в Бабушница не може да не констатира, че фес
тивала в Димитровград, по своето съдържание и изпълнение, 
остава далеч зад времето, в което се провежда. В Бабушница 
може да се почувствува, че младежите живеят с пулса на 
съвремието и че техният фестивал има характер на съревно
вание между младежки активи, отбори, (футболни), оркестри 
и отделни лица. Ако добивим и това, че фестивалите в Димит
ровград винаги струват до 500.000 динара, а в Бабушница са
мо една пета част от тази сума, тогава може да констатираме, 
че не е излишно сега през „мъртвия" сезон да повдигнем този

ниДа затворим детето у дома, 
защото щяло да се изцапа на 
влажния и кален двор или да Проф. В. Чолович

БОРИС ЦЕНОВ (НРБ)

ЗВЕЗДИ
От слънцето полето изруся. 
И само слънчогледите отвъд, 
осъмнали във капчици роса, 
като звезди

въпрос на разискване.
Младежите от Лужница показаха, че „мъртъв“ сезон в 

културно-забавния им живот не съществува. Те вече пет го
дини имат свой фестивал последната неделя на юли.

Не трябва ли нещо да се мени в културния живот на тази 
комуна? Забавния и културен живот на младежта трябва да 
бъде жив през цялата година. Сам0 формите трябва да се 
менят. Б. ник.

над нивите горят.

Едно момче с напукани пети 
върви между звездите в утринта

Аз мисля, че това момче си ти, 
че твоя е дори и песента, 
с която неотстъпно като мен 
събуждаш тая звездна равнина.

И искаш непременно някой ден 
да стигнеш до звездите с рамена.

у5

ГЪЛЪБИ/V

По-нежни от въздишка на хлапак 
излитат до звездите всеки ден.
И взели светлинка от тях,

те пак
се връщат всяка вечер тук при мен.

И взели светлинка от тях, 
огряват сутрин златното поле.

Щастлив съм, че от моята ръка 
излизат със целунати криле.В Бабушница няма „мъртъв“ сезон

вата наряд ще даваш. Сф — Сн!“ Нивата 
му близо до шосето. Спирали селяните, 
зяпали в лозунга и сладко се смеяли. Ми- ' 
нал и някой от политическите активис
ти. Прераснало това в политически въпрос 
Той се оправдал. — А бе, аз нищо не 
казвам за народната власт, аз към ни
вата си се обръщам, защот0 наряда тряб. 
ва да се преДаде, а за нашия хамбар лес 
на работа!" Отбили му това на глупост и 
вдигнали ръце от него.

Георги подсвирна от изненада. За та
зи случка не беше чувал. Впрочем, вина
ги така се случваше Божидар по-добре 
да бъде запознат с градските дребни но
вини и свежи клюки.

В кафенето влязоха на Георги вече 
познати мъже, спортно облечени, с турис 
тически обувки, с торбички през рамото 
— Христо и Йован, местни политически 
дейци, довчерашни партизани и бойци.

— О, здравей бе Христо, как сте! Ела

нямало къде да се дява, тъй като имота 
му се намерил „в пределите на обедине 
нот0 царство“. След освобождението вър 
ху фирмата си остана онова „ов“, защото 
бай Андрея не знаеше колко време още 
ще се задържат кафенетата, че да не си 
харчи залуд парите за нова фирма. При
казваше се че новата власт щяла да зат
вори всички частни кафенета. Покрай 
старата сграда на кафенето, която той на бъдеш инженер на човешките души, то- 
времето си купи много ефтино от един 
нашенец, който се готвеше да замине в 
България, той дострои къщичка на етаж, 
височка такава, която в сравнение с ста 
рата кръчма, върху която се облягаше, 
действуваше като кула. Дворът около 
„кулата“ той огради с каменна стена и 
направи обор. С една дума имаше всич 
ко, каквото е нужно на кръчмар: кръчма 
за гостите, обор за конете или говедата 
и студено мазе с бъчви винце и ракия,

Георги прекоси двора на кръчмата, 
като влезе откъм уличката, и почука на 
входната на „кулата“. Вонята на конски 
тор го дразнеше. Не е лошо да си пого
воря малк0 с Божидар, 'а след това ще 
вървя в гимназията да пиша онзи афиш.
И останалите едва ли ще дойдат по-ра- 
но. Вратата скръцна, а на прага се по
каза червендалест висок младеж с ви
соко подстригана коса и с усмивка, коя
то откриваше бели и здрави зъби.

Младежите се здрависха и влезоха в 
една стая, която служеше за кухня. Вър 
ху челната страна личеше кръчмарски 
шалтер, през който някога се е подавло 
яденето на гостите в кръчмата. Сега е по 
крит със завеска. Шалтерът сега служе
ше само на Божидар. Той се примъкне 
до него, открехне го малко и с часове на
блюдава гостите. Младежът много обича 
литературата. Именно затова Георги чес
то го посещаваше, носеше му или взи
маше от него книги за прочит. Божидар 
мечтаеше да обрисува един ден наблюдва 
ните от него типове в кръчмата. Подобно 
на известния Барбюс. Двамата младе
жи, двама начинаещи творци, редовно 
одумваха редакторите на „Млада литера 
тура", защото те не благоволиха да печа
тат стиховете им.

— Много пък на време идваш! — въо 
душевно извика Божидар. — Моите ге
рои са тук ... само да ги видиш. Да зна
еше за тях Балзак и мъртъв щеше да дой 
до да ги види. Вземи си столче и ела тук 
до шалтера да ги наблюдаваме. Ела!

Георги неохотно взе стола и се нагла
си до съученика си. Друг път той би се

радвал на такъв случай, но в момента 
той искаше да сподели с Божидар други 
мисли — да поговори с него за скоев- 
ците, за Асен, да поприказват върху по
литически теми.

— Виждаш ли ги? — страстно попита 
Божидар, като гледаше през цепнатина
та. — Прекрасна реалистична картина. 
Ак0 наистина си решил един ден да

МАРИН МЛАДЕНОВ

ЗЪБАТО
СЛЪНЦЕ

гава не пропускай подобни сцени. Виж
даш ли ги там ония, това са моите глав
ни герои. Оригинални са. Знаеш ли, Го
шо, както ги наблюдавам и слушам, стру 
ва ми се, че няма нищо по-лесно от това 
да пренесеш тоя материал върху хар
тия .. . ама като седна — не върви и то
ва си е. Не е лесно да се пише...

Божидар продължи да говори за свои
те герои с щастието на изследовател, кой 
то след многодишен труд е открил злат
на жилка, говори за хората в кафенето с 
тон на покровителство, типичен за про
винциалните режисьори-любите ли, кога 
то открият артистично дарование в гра
деца и му запредричат големи успехи. 
Кръчмарският син обширно рецензира
ше ненаписаните си романи.

Георги нямаше накъде: гледаше гости 
те в кръчмата. Те леко пиеха и гласно 
говореха като че ли са си у дома. Зад 
дървения тезгях шъта бащата на Божи
дар с загрижено лице, но щом някой се 
обаждаше с поръчка, лицето му се усмих
ваше и той машинално извикваше — 
„Веднага, моля ви се!"

Божидар продължаваше прочувстве- 
но да шепне, съвсем сигурен, че Георги 
следи неговата мисъл:

— Виждаш ли ги ония там, в кьоше
то ... тримата. Тях вече ги нарекох „бив 
ши хора". Идват обикновенно привечер и 
разправят много охотно за старите добри 
времена. Приказват си така, седят замие 
лени и се усмихват, като че ли не са ве
че тук, а някъде назад в онова тяхно вре 
ме. Защо бе, Гошо, всички тия хора възх 
валяват своето си време като най-прек
расно, като-най-почтено, като най-човеш 
ко? ... Виждаш ли онзи там, нисичек 
такъв, тънък като шило. Да, наричат го 
Шилото. Познаваш го, нали? Той живее 
долу покрай гарата, а имота му, е в Кере 
миджийница. Знаеш ли какво шега из
мислил хитрецът. Склепал табл0 от дъс 
ки, Прикрепил му два кола и го забил по 
сред нивата си. На таблото написал — 
„Ниво моя, родила не родила, на държа-

(откъс от романа)
Малката уличка, лете много прашна, 

а зиме кална, която успоредно върви с 
железопътната линия, се влива в главна 
та при Долината рампа. На ъгъла на та
зи уличка и главната се намира Андрей 
на кръчма. Между сродните обекти на 
града тя заема трето място — след дър
жавния хотел и ресторант Балкан и Че- 
диното кафене. Но откакто народофронто 
вците започнаха да рушат Чединото ка
фене, за да се направи място за построй
ка на нов културен дом, Андреината кръ 
чма живна и прие в задимените си об- 
ятия разтъжениете мющерии на Чедото. 
И за тази кръчма както и за останалите 
в града не може да се каже че много са 
напред от някогашните турски ханове. 
Кръчмата на Андрея е низка, има кору- 
бести стени и хлътнал по средата висок 
керемиден покрив — същински калпак 
за сградата. Четири прозорчета гледат 
към улицата. Зад стъклата се виждат са
ксии с цветя и хартиен завески. Откъм 
улицата кръчммата е боядисана с крещ 
ящо жълта боя. Над вратата е прикрепе
на фирмица-дъска „Кръчма — Андрея 
Стойков“.Наесен или напролет, когато 
влагата пробие различните пластове вар 
на фасадата (условно казано!), тогава 
срамежливо се показва старата, довое
нна, фирма, изписана с черни букви на- 
прав0 въху стената — „Андрейа Сто^ко- 
виН, кафеци^а". Собственикът на кафене 
то е сърбин от пиротските села, заселен 
8 града няколко години след Първата све 
товна война. Държи той кафенето си, но 
не забравя и нивите си покрай Нишава. 
През време на втората световна война, 
през време на българската окупация, на
ложи се да трие онова „ич" от своето пре 
зиме и да приеме ново национално опре
деление „нишавски българин“. През пор 
трета на Петър 11 лепнал литографията 
на Борис Ш. Направил това човекът, 
защото имал невръстни деца и защото

насам да изпием по една ракиица... аз 
черпя! — обади се високият Коца Амери 

' канец от групата на „бившите хора“.
— Бързаме, бай Коце! На събрание 

сме тръгнали в село. П., па се отбихме 
на по една, та по лесно да изкачим ба
ира!

— Ако, ако, рекиица това си е майка 
богородица за човеците! — възкликна 
прегракнало Коца и гавъртна чашката. 
— Ама Ристо бе, доста мама му с тия 
събрания ... оратенье, оратенье, па оди 
оратенье нема време за работу гледанье.

— И састанци су потребни, стари! — 
обади се Йован на сръбски.

— А, да си имамо уважение, нужни 
са майкия кой каже не са нужни..
Що е много, много е ... саде си орати- 
мо ... оно освободихте ни от фашизмо и 
фала ви, нело да очете да ни ослободите 
и от наряда е те тогава че има свобода 
и за селяците. А вие: дай жито, дай _ — 
на, дай млекото, дай месото... бага, са
мо тая ракийка дето е свободна.

— Бай Коце, не може
■ • дето има дума и жена не ражда 

дете така отведнъж, нали? Да сме само 
живи и здрави — добър живот ще има 
за всички! Търпение, другари, 
до вчера война беше!

— Е, мой, синко,

. само

въл-

всичко отведнъж .

та нали

и ние го знаем то- 
липши Марко до зелена трева. Ай-ва-не

де, нашинци, наздраве, ама не ми се ве- 
руе дека ние че живеемо като американ
ците ... брей, това ти е земя, 
ръка ете тека, а оно падат пари... на- 
полнони!

манеш с
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СТР. 8I ПАРТИЕН КУРИЕР
СПри психиатър идпа пациент:

— Докторе, трябва да 
могнете. Вие сте последната 
надежда!

— Какви са признаците 
болестта ви?

— Постоянно си говоря сам.
— Е, това не е толкова стра

шно.
— Но само да знаете 

глупости говоря!

— Дявол да го 
вот е страшно нелогичен! 
въобще не мога да го разбера.

Какво не разбираш? — 
та я майка й.

— Ето, кажи 
заЩо ние се боим 
щом като те се боят 
а жените се боят от нас?!

вземе този жими по- Азми
пипа

ДЕВЕТ ПАСПОРТАми например 
от мъжете, 

от ясените
какви

*
»

Какво би направил 
пораснат крила?

— Бих си продал

* нович, Воислав Бабич, Воин 
Марчич. Всички участвуваха в 
освободителната борба, като бор 
ци на революцията, която прие
ли с пълно съзнание и с въз
торг, знаейки че се борят за но
ви и по-добри дни.

Този път ще ви разкажем за 
един от тези революционери — 
за Джордже Любинович, техни
чески служител.

ако ти Още от началото на народно
то въстание в южните предели 
на Сърбия работеше за делото 
на въстанието цяла плеада же
лезничари. Подготвени за револ 
юционна работа още в дните на 
стара Югославия, те приеха с 
радост призива на Югославска
та комунистическа партия и за
почнаха организирана борба про 
тив окупатора и народните пре 
датели.

Ниш, като иай-голнм железо
пътен възел в Югоизточна Сър 
бия, беше центърът, откъдето 
партията организираше и ръко 
водеше иародоосвободителната 
борба. В редица железопътни 
пунктове и депа бяха организи
рани групи заработа в тила на 
врага, които имаха пряка връз
ка с окръжния комитет на 
ЮКП за Нишко окръжие. Неле 
галий групи бяха организирани 
в: Железопътната работилница 
Червен кръст, мостовата рабо
тилница, секцията за поддър
жане на яс. п. линията и в де
пото в Червен кръст. В тези 
предприятия имаше близо 80 
железничари партийци, които 
имаха връзка с окръжния коми 
тет на партията.

веднага, но продължи да про
верява Любинович.

„Слушай, ти, му казал тогава 
Джордже строго, пред тебе не 
стои првокатор, но член на пар 
тията, който иска да сътрудни
чи като комунист с комунист... 
В тази борба аз не съм прово
катор."

След тези думи Радк0 се ус
михнал, поздравили се, проме
нили материалите 
поръчения и след това станали 
искрени сътрудници конспира- 
тори.

Досега неизвестни документи

— Купете си билет от лота
рията!

— Кога ще се тегли?
— Другата седмица.
— Много късно е. 

чужда от пари сега.

колата.

* *
Един ъмяс 

си жена:
— Отгатни каква мила

Аз имам казва на младата

изне-
мада ти готвя , за утре!

— Откъде до знам... До ме 
би да заминиваш в командиров
ка?

* «
и другите

Аз не съм провокаторМалка мишка философствува 
в живота: От словашки: Я. Бъчваров Всички знаеха, че Любинович 

като технически служител по 
железниците пътува по терито
рията на дирекцията на желез
ниците „Белград—Юг", за да 
контролира ж. п. уредите по ли 
нията и в гарите Ниш, Леско- 
вец, Враня, Свърлиг, Княжевац, 
Зайчар, Прахово ... Знаеха, че 
това е редовната му работа. Но 
малцина знаеха, че той е кури
ер на Покрайниския комитет на 
ЮКП за Сърбия и че носи по
ръчения и директиви на окръж 
ните комитети в Зайчар, Леско- 
вец и Ниш. А той действително 
бе извънреден куриер. Той не 
носеше само пощата, но и дру
ги материали. Понякога в чан
тата му можеха да се намерят 
няколко револвера, патрони, па 
ри, лекарства, фалшифицирани 
паспорти, фалшифицирани гер
мански пропуски, български от 
крити листове и друго.

Веднаж бе пристигнал в Чер 
вен кръст. Тогава не се позна
ваше с Радко Йович но по ди
ректива на партията му се яви. 
Тоя каза паролата, дадена му 
от Покрайнинския комитет, но 
Радко, въпреки че паролата бе 
точна, не поиска да се довери

Джордже Любинович рабете- 
ше като техник в Мостовата ра 
ботилница. Живееше в държав 
но жилище в двора на работил
ницата. Когато партийната тех
ника в града бе застрашена от 
провал, тя бе пренесена в жи
лището на Любинович. Това се 
случи през ноември 1941 година, 
в самото начало на месеца, от- 
когато с партийната техника за
почна да ръководи Джордже.

Няколко крачки от германски 
те стражари, агентите на Специ
алната полиция, българските фа 
шисти и различни провокатори 
работеше партийната

□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□( □□□□□□□! още на 15-годишна възраст де
войката отрязала косите си, пре 
облекла се в мъжки дрехи да 
постъпи като работник в гараж.

И така цял половин век никой
който

добросъвестно чистел и 
миел ден след ден колите, е в 
действителност жена!

а В

И ТОВА 

СЕ СЛУЧВА 

ПО СВЕТА

□ а
□ □
□ □
□ □

не забелязал, че Абдул, 
най

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □Тайната на 

стария Абдул
ЖЕНИТБА СЛЕД ДОСТА 

РАЗМИСЪЛ! След годеж, който 
продължил почти 40 години, не
отдавна 81-годишният Бенито 
Состело от едно селце край Неа 
пол се оженил за своята дълго- 
търпелива избраница Джина 
Павоне, която е сега на... 79 
години. На въпроса, защо годе-

о
□

□
□

р

До последните мигове на жи
вота си старият Абдул Али Ва- 
лизадек, който работи дълги го
дини в един гараж в Техеран, 
успял да прикрие от всички 
своята съкровена тайна. Едва на 
смъртното си легло той открил, 
че е ... жена, а не ъмж!

Роднините на Абдул разказа
ли, че в своето отчаяние, след 
като безуспешно се опитала да 
намери каквато и да е работа,

техника
като се умножаваха позиви и 
новини за народоосвободително 
то движение. Тук се умножава
ха редица възвания на ЮКП, 
правеха се фалшифицирани пас 
порти, печати, фалшифицирани 
подписи на началници на око
лиите, на полицията, комендан
ти на сръбската въоръжена си
ла, крайскомандирите, на българ 
ски фашисти, на всички, които 
издаваха различни открити лис 
тове и други видове пропуски за 
свободно движение.

(Следва)

ГРУПАТА В ЧЕРВЕН 
КРЪСТ

жът им е продължил толкова 
време, щастливият младожедец 
отвърнал:

Кат0 ж. п. служител в Червен 
кръст работеше Радко Йович — 
Душко. Той бе тогава на 26 го
дини, но вече имаше тригоди
шен опит и борбата като член 
на партията против ненародния 
режим на стара Югославия.

По директива на партията 
още в началото на май 1941 го
дина пред секретаря на окръж
ния комитет се яви Сретен Мла 
денов — Мики, на когото секре 
тарят съобщи:

„Човек трябва да 
обмисли твърде много неща, пре 
ди да се обвърже за цял жи
вот!" (КС)

Нашият калзндар

VI конгрес на болшевиките
По повод фейлетона „Кой е подофицер Йохан?

— Твоето жилище трябва да 
стане нелегално седалище на 
представителството на Покрай
нинския комитет на ЮКП за 
Сърбия.

Радко без дума прие решение 
то на партията и оттогава него 
вото жилище бе за обикновени
те хора жилище на „някой си 
железничар“, а за партийните 
кадри и ръководители на освобо 
дителната борба 
най-сигурните нелегални седа
лища на Покрайнинския коми
тет. Жилището се намираше в 
центъра на града и цели шест 
месеца от него непосредствено 
се ръководеше борЪата на наро
да от тази част на Сърбия.

На ж. п. гара Червен кръст 
Радко Йович — Душко оформи 
железничарска група комунис
ти, към която се числяха: Жив
ко Баич, Бора Николич, Богол- 
юб Величкович, Джордже Люби

На 8 август 1917 година, точно 
преди 50 години, в Петрогрд за- 
рочна работа Шестият конгрес 
на Руската социалдемократиче
ска работническа партия (бол- 
шеЬики). Ленин не присусъству- 
ва на конгереса, защото се на
мираше в чужбина. Обаче той ръ 
ководи конгреса чрез своите съ
трудници. С бурни аплодисменти 
делегатите избраха Ленин за по
четен председател.

Конгресът бе проведен в дъл- 
Мястото на

ЙОХАН Е ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯтува Радомир Вуйкович член 
на ЦК на ЮКП, без _да даде 
съобщение къде се намира. 
Международната лига за защи
та на човешките права поиска 
от председателя на правителст
вото Веля Вукчевич да съобщи 
къде се намира арестувания 
Вуйкович. Чехословашкото по
солство в Белград също протес
тира. Така под влияние на на
шата и чуждестранна обществе
ност се провали планът на по
лицията да разстреля Вуйкович. 
Ачимович бе принуден на 8 ав
густ 1927 година да даде изявле
ние пред кореспондента на в. 
„Политика" за местонахождени
ето на Вуйкович.

По-късно Вуйович бе осъден 
на пет години затвор под пре- 
текс, че приемал заплата от 
Съветското посолство във Вие-

„Четох вашия фейлетон „Кой 
е подофицерът Йохан“ и уверен 
съм, че познавах този германец- 
партизанин“, ни пише др. Лю- 
биша Велиманович. Той твър
ди, че в 1941 година, в двора на 
сградата, в която живеел в Ниш 
квартирувала и група герман- 
нски войници 
полк. Тук имал възможност да 
се запознае с Йохан, „малък на 
ръст, който знаел и по някоя на 
ша дума“. Велиманович добавя, 
че станал голям приятел с този 
войник с когото често говорил 
за злодейските постъпки на гер 
манците. „Той ми говореше, че 
има още мнозина такива, които 
мразят Хитлер“, си спомня Лю- 
биша като добавя, че веднъж не 
му и на Владимир Сабич (сега

отговорник в предприятие „От- 
пад“ в Ниш Йохан казал, че е 
родом в Чехословакия".

„Йохан разказваше, че трима 
негови братя загинали в Русия 
и затова носил черно на курт
ката си. Затова бил и наказан 
и му бил отнет револвера.

Това била причината Да 
избяга. Искаше да му набавим 
цивилно облекло. Но докато 
му набавихме 
подделение 
купие“, казва Велиманович и за 
връшва писмото си така:

„По-късно чух, че един гер
мански войник се присъединил 
към нашия отряд на Ястребац, 
н0 тогава не знаех, че това бил 
Йохан. На снимката във вест
ника го познах.

едно от
от един конен

бока нелегалност, 
конгреса не бе обадено на поли
цията, въпреки че военният ми
нистър на временното правител
ство бе заповядал да се открие 
мястото на конгреса и делега-

„неговото 
замина за Про-

тите да се арестуват.
Конгресът избра нов ЦК на

чело с Ленин и гласува Мани
феста към руските работници и 
селяни. В него между другото 
се казва: „Другари, гответе се 
за нова битка, не вярвайте на 
провокациите, сплотете се в 
бойните редици прд знамето, на 
потиснатите селяни. Пред нас 
са велики исторически съби
тия!"

на.

При ренш‘1енолот☆
ПРЕДИ ЧЕТИРИДЕСЕТ годи

ни полицията в Белград арес- __ тц рляотцщ е г&а-рр+л, Т)
'С-,4Л

У Вир ВсАрвУУщ77
^ ттерспеРгттиЗи "у* лисускА.

^ Ау-ВА-Т. ГОАи у^у'
V 77ТХ77 с> & /

БРАТСТВО 1«м
Вестник на българската на

родност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък ★ У- 
режда редакционна колегия * 
Директор, главен и отговорен 
редактор Асен Лазаров * Из
дава „Братство“ — Ниш Вож- 
дова II, телефон 22-063 ★ Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Нар. бан
ка Ниш — Печатница „Наша 

реч“ — Лесковац

РЕНТГЕН ).I
!

7 - *>о.
1N : г

I
г/1.

;

Влр-3 В АЛАУИ'™ • ь


