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В този брой поместваме
УНИВЕРСИТЕТ В СССР — 2 стр.ф ВОРОНЕЖКИЯТ

ф НАМАЛЯВАТ ЦЕНИТЕ НА ПРОМИШЛЕ
НИТЕ СТОКИ 3 стр.

4 стр.ф ЗАБРАВЕНИТЕ ОРЕХИ — — —

ф ГОРНА ЛЮБАТА — — — — — — 
ф ЗАПИС ЗА ВЕРЗАР — — "— — ' —

РАЗКАЗ, ЗЛОБОДНЕВНА, ФЕЙЛЕТОН —

5 стр.

б стр.

7 и 8 стр.ВВОТН1Ш НА БЬАГАРСПАТА НАРОДНОСТ & Сфр ЮГОСЛАВИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В ДИМИТРОВГРАДИЗКАЗВАНЕ НА Д. МАНОВ,

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ 

ЗАДАЧИ В КОМУНАТА
“ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ— НОВА СЛУЖБА ПРИ „УСЛУГА

ВЪРЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩАТА
■!

— ПРЕДСТОИ РЕГУЛИРАНЕ НА РЕКА НИШАВА
— „ВРЕЛО“ — ИЗТОЧНИК НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
— ЗА СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИ НЯМА КАНДИДАТИ!
— ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

ложения като постъпят по. пра
вилника за .присъждане на на-

град. Изграждането на септични 
ями при всяка нова сграда 
прави по-скъпо изграждането, 
а хигиената в града не се подо
брява. Сегашният единствен ка 
нал в града не може да се из
ползва, защото той оттича почти 
в центъра на града .

По този проблем се готви ела 
борат и след един месец ще ста 
не допитване с гражданите, не 
само по този проблем, но и по 
останалите комунални пробле
ми, които -предстоят за разреша 
ване. Това се налага с оглед на 
бързото нарастване на града и 
построяването на модерни жили 
ща, които се нуждаят от вода 
и канализация.

След завърщането си от годи
шна почивка председателят на 
общинската скупщина в Димит 
ровград завари много проблеми, 
които до края на годината тряб 
ва да се решават. Помолихме го 
да отговори на няколко въпроса, 
за да запознаем 
предстоящите мероприятия.

градите.
За тази година 

скупщина е гласувала един ми
лион динара, за награди. Това 
не значи; че в бъдеще тази су- 

няма да се увеличава! Стига 
да има заслужили творци в об
ластта, на науката и изкуството.

За Деня на освобождението на 
фашизма е

Общинската

мачитателите с

Димитровград от 
формиран отбор, който се зани
мава с програмата.

Кои са най-важинте пробле
ми, които трябва да се реша
ват от страпа на ОС до края 
на годината?

И последния въпрос: Какво 
е Вашето мнение за развитие 
на туризма в общината като 
се има предвид тазгодиш
ният опит?

-- Мисля, че комуналните про 
блеми и поправката 
пътища в общината

на някои 
ще са на 

Предприели смепърво място, 
мерки тези въпроси да се реша Това са, така да се каже, 

градски проблеми. Какво се 
предвижда за селата. Неот
давна беше съобщено, че и- 
мало договор за довеждане 
па ток от НР България за 
Висок?

— Развитието на туризма в 
общината има недостатъци, от 
рода на нашия туризъм въоб
ще. Обаче ние сме използвали 
възможностите и предимствата, 
които имаме, намирайки се тук 
на „вратите" на нашата страна. 
Когато бъде построен дъмпинга 
на границата мисля, че ще има 
повече туристи, за престои на 
наша територия. Ние не Сме ре- 
шили много други проблеми, 
като въпрос със сувенирите, из 
гледите й др. Гости има всяка 
година, но ние няма какво да 
им предложим. Дори нямаме и 
онова, което можем без много 
труд — кисело мляко, качкавал 
и други млечни произведения,!

По-големи проблеми имаме о- 
баче с вътрешния туризъм. На
шите природни красоти особено 
в долината на Ерма не се изпол 
зват въобще. За това съществу
ва слаб интерес и от страна на

ват постоянно, затова открива
ме и служба при Комуналното 
предприятие „Услуга", която ще 
се занимава с тези проблеми.

Още тази есен ще поправяме 
пътя към Д. Невля и към По- 
ганово при участието и на на
селението.

По голяма акция ше бъде по
строяването на пътя за Висок. 
Вече е направено снимане и а- 
нализ за двата варианта, които 
ще бъдат предложени на насе
лението във Висок. След това 
общинската скупщина ще реши 
окончателно, дали пътят ще вър 
ви по сегашното, трасе или през 
село Вълковия. Главно е това 
че този проблем трябва да ре
шим и свържем населението от 
Висок с Димитровград чрез ав
тобусна линия по най-късия път, 
а не както досега през Пирот.

Втор въпрос, който се протака 
вече години е регулирането на 
река Нишава. Известно е, че 
през последните години Нишава 
се излива и заплашва да напра 
ви големи щети особено на пред 
приятието „Свобода“. Затова ще 
предложим ма гражданите, кои 
то имат имоти край реката, да 
ги отстъпят за изграждане на 
бент, а след това площите по 
бента пак ще използват. Тази 
акция предвиждаме за тази е- 
сеи и очакваме населението ко 
ето живее край реката, предпри 
ятието „Свобода" и всички гра
ждани на Димитровград да ни 
помогнат.

Общинската скупщина ще под 
помогне инициативата на някои 
граждани за изграждане на тро 
тоари по някои улици. Вече има 
домакинства, които сами си пра 
вят тротоарите пред своите къ
щи. Общинската скупщина в 
такъв случай ще обезпечи ма
териали и ще ги дава на онези 
граждани, които искат да изгра 
ждат тротоари пред своите до
мове.

И водоснабдяването е на дне
вен ред в Димитровград. Спе
циалистите вече проучват 
щността на „Врелото" в Строше 
на чешма и ако 
има достатъчно 
ската скупщина 
и този въпрос за 
по право за дограждане на ка
нализацията и включване на во 
дите от „Врелото“ в мрежата на 
водопровода.

Това е също така въпрос, кой 
то не чака отлагане.

И последният проблем, който 
възиемеряваме да решаваме е 
канализацията на Димитров-

— Електрификацията не само 
на Висок, но и на останалите се 
ла в комуната е належащ про
блем. Аз прочетох в печата, че 
за две години Висок ще се елек 
трифицира с довеждане на елек 
трически ток от България. По 
този въпрос мога да кажа след 
ното. Тази идея се роди ощепре 
ди две години и с този въпрос 
е запозната Общността за дис
трибуция на електрическа енер 
гия в СР Сърбия. От там ми от
говориха, че няма да има про
блеми, но този въпрос още не 
решен. На мен не ми е извест
но, че е направен договор със 
съответните ресори в НР Бъл
гария. Предстои сега този въ
прос окончателно да видим, а 
след това да предприемем и ор
ганизационни мерки и запозна
ем селяните във Висок.

Президентът Тито е вече на път за нашата страна. Една 
седмица той бе гост на арабските страни — Египет, Сирия и 
Ирак. С държавниците на тези страни той обмени мнения за 
световната обстановка и ролята на необвързаните в сегашните 
напрегнати моменти, както и за пътя на ликвидирането по
следствията от агресията па Израел срещу арабските страни.

В Кайро, Дамаск и Багдад той бе приет като скъп гост, 
заслужил това с енергичното осъждане на скорошната агресия 
и многократното засвидетелствуване на приятелските 
към арабските народи.

На снимката: президентите Тито и Насър в Кайро.

чувства

Г
НЕ ИСКАТ 

РАБОТА
нашите предприятия и синди
ката. Разбира; се, най-гол яма 
трудност за това е пътя- Суково 
—Трънски Одоровци. ;

Б. Николов

лио
• • •

Общинската скупщина в Ди
митровград бе взела решение 
за установяване на Селтсм- 
врийски награди. Тъй като 
времето наближава, може ли 
да ни кажете как ще бъдат 
присъдени наградите и как 
ще бъде отпразнуван Деня 
на освобождението на Дими
тровград от фашизма?

Цреди двадесетина дни в Димитровград пристигнал ди- 
строително предприятие „Единство“ от Кладово 

работници. Той искал 20 неквалифицирани работ- 
каменоделец, които да работят

ректорът на 
да търси |
цици, петима зидари и едни 
на строежа ® Гердап. Условията: за неквалифицирани основна 
заплата 40—45.000 -стари динара, а за квалифицирани 65 
—70 000 динара на месеца. Ефектът на труда обаче и там с

Обезпечено е жилище 
за 16.000 динара.

Узнаваме

ДОГОВОР ЗА 
КАЦА КАМИКосновният кр.итерий на заплащането, 

срещу заплащане 2.300 динара и храна —
Този ден по радиоуредбата бе съобщено желаещите да 

се явят в Бюрото за работна ръка. В общината се зарадва
ха Мнозина тъ,рсЯт работа, а сега, недадейно се търсят ра
ботници. Възможностите на Димитровградско за заемане на 
работна ръка са минимални. Дори някои предприятия са 
уволнили значително число работници като излишна работ
на ръка.

Но краткотрайна бе радостта.
Явиха се само четирима незаети, а заминаха само три

ма. Л в Бюрото са регистрирани 400 незаети Не явиха се и 
тези които всекидневно търсят помощ да бъдат заети по 
■всички канцеларии, приказвайки, се.,.умират от глад . ьдин 
От тях бе и потърсен, но когато му бе предложено да за
мине, той отговорил, че веднъж е бил във Войводина и 
вече не .иска да ходи.

Естествено, налага се еДИН въпрос 
незаетостта в Димитровград е проблем, когато од 400 „неза
ети“ са се явили и са от.ишли само трима.

Изглежда, че някои не искат да разберат, че реформата 
е навлезла във фаза на енергично провеждане и че настан
яването на работа нататък ще е възможно само п,ри обек
тивните условия на предлагането и търсенето и че работа 
не може вече Да се получи само в границите на собствената 

И Пазарът на работната ръка вече става югославски, 
обшткки И който разбере този момент той ще си

М. Бакич

Представители на общинските 
— Както е известно Общин- борчески организации в Пирот и 

ската скупщина е гласувала ре- Димитровград ще устроят среща 
щение за присъждаме на Сеп
темврийска награда из областа 
на науката, изкуството, литера. 
турата и рационализаторството.
Наградите ще бъдат колективни 
и единични. Според правилника 
вече трябваше да се дават пред 
ложения от страна на предпри- 
ятита и учрежденията за лица, 
които счетат, че трябва да бъ
дат възнаградени След това об
щинската комисия ще преглеж
да тези предложения и ще при
съжда наградите. Обаче до сега 
ние почти нямаме такива пред
ложения. Може би това е защо 
то тази година за пръв път тря
бва да даваме такива награди 
по случай деня на освобожде
нието на Димитровград от фа
шизма. Затова подканваме вси
чки наши предприятия и учре
ждения да поднесат своите пред

с представителя на сродни. орга
низации в Михайловград, НР Бъл
гария на 15 август тг на Каца 
Камик. . На срещата трябва да се 
договорят за организиране на тра
диционните пече тържества,, конто 
всяка година се устройват -па това 
място на Стара планина, където 
през войната българо-фашистката 
войска избила неколцина - патрио
ти от Висок.

мо-

се окаже, че 
вода, общин
ите разглежда 

изграждане,

дали наистина

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
ПОМЕСТВАМЕ ДВА НОВИ 

ФЕЙЛЕТОНА НА 2 и 8 
СТРАНИЦА.

комуна, 
а не
обезпечи материалното съществувание.V



ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТЪТ ВЪВ ВОРОНЕЖ
ПЪРВИЯТ, КОЙТО Е ОСНОВАЛА 

СЪВЕТСКАТА ВЛАСТМОСТОВЕ ЙД ДРУЖБАТА В съветските архиви са запазе
ни документи от заседанията на 
държавната комисия за Просвета, 
под председателството на Н. К. 
Крупская, през пролетта ма 1918 
година. Комисията на заседанията 
си п Москва е решила да отвори 
университет пъп Воронеж. Топа 
е първият университет, формиран 
от съветската власт.

Гражданската война, интервен
цията, икономическото разпадан.е, 
гладът, който пустошил страната 
не станали пречка през есента на 
1918 година да започнат работа 
четири факултета: историко-ф,ило- 
логнческн, медицински, юридичес
ки и фнзнко-математнческн. В 
тези факултети се записали хиля
ди работници н селяни. За една 
година правният факултет бил пре
върнат във факултет на общест
вените науки н започнал с обуче
нието на партийни п съветски ра
ботници, политически комисари на 
Червената армия, пълномощници 
за борба против икономическото 
разсипничесТво, появата на хули
ганство при децата и подобни.

През годините ма Втората све
товна война, хитлеристките завоспа 
тели разрушили всички сгради и 
лабораторни ма университета. Но 
щом Воронеж бил освободен, за
почнало възобновяването на сгра
дите, така че сега този универси
тет е една от най-огромните виши 
училища. Сега на два факултета 
'Стичат знание около 12.600 сту
денти, или почти три пъти повече 
от 1919 година. Паралелно с днев 
мото, особено е разпространено ,и 
вечерното и задочно следване. По 
броя на студентите, университетът 
във Воронеж заема трето място в 
руската федерация, след Москов
ския и Ленинградския университет. 
В три корпуса за обучение са по
местени 70 катедри с лаборатории. 
На университета работят около 
800 професори, доценти и препо
даватели.

Добра основа за изследовател
ска и експериментална работа да
ват научно-нзеледователните инс
титути — фнзихо-хемически и фи
зически, математическия център, 
геологическия полигон, апробиоло- 
гнчески .и зоологическа станция,

ботаническата градива, научно-из- 
следовате/шите Лаборатории за из
учаване стопанските с-метди и дру
ги ■обла|с1ги.

Значителен принос за науката 
са дали учените от катедрата за 
педагогня, които работят под ръ
ководството на професор Прокопи 
Гаврдлович Адерихина. По наре
ждане на Министерството и а сто
панството на СССР, катедрата у- 
частвува в изследването на почва-

сш дипломирали около 18.000 био
лози, геолози, географици истори
ци, лингвисти, математици, ико- 
номици и юристи. Много зт тях 
вече са известни учени, стопански 
ръководители, преподаватели на 
висшите и средни специалистиче- 
ски и образователни институции.

Д-о Октомврийската революция, 
във Воронеж <а съществувадч 
мо две висши училища — селско
стопанско и учителско, а днес има 
зеем. В началото на тридесетата 
година бившите факултети на уни- 
црезитета са превърнати в само
стоятелни институти, медицински 
и педагогически, а след това са 
отворени технологически, инженер- 
<!ко-машинскн, политехнически и 
горско-технически.

Световната общественост с гол- 
км интерес сдедн посещението на 
президента Тито в арабските сгря
на. Нашият президент най-на
пред в Кайро води разговори с 
црезндента на ОАР за пътищата 
за превъзмогване на последиците 
от .израелската арресия срещу а- 
райските страни. След тзва със 
същата мисия Посети Сирия н 
Ирак.

Освен положението в Средния 
изток, който преживява тежки 
часове, в което тази част е дове
дена с агресията на Израел, пре
зидентите Тито н Насър размениха 
мнелн и за положението в света 
и политиката на необвързване и 
ролята на необвързаните сТранн 
в световните събития в настоя
щия момент.

Югославия 0е първата страна 
ноято отворено н недвусмислено 
даде подкрепа на арабските стра 
ни. Тя н днес стон на същите по-
ооаоооооаааооооооааааоаооаааоооааоаоаоооооаооаосюсшаасшооаоааооосшоо

знции: мирът на Средния изток 
може Да се запази само ако Из
раел оттегли своите части на ли
нията преди агресията.

Затова е н разбираемо защо 
каирската общественост и печата 
посрещнаха президента Тито като 
сигурен приятел. Печатът в Кай
ро и този път отдаде пълно при 
знание на Югославия и нейния 
президент за подкрепата, която 
„за населението на ОАР е била 
ценна и охрабряваща" ...

И този път обаче Титовата ми 
сия на мира в Кайро, Дамаск и 
Багдад в една част на западния 
печат е лансирана сензационно 
— хаТо път с готов план за ре
шение на кр1гзата на Средния 
изток.
Но ако се има предвид кого пред 
ставляват тези н такива източни
ци, тогава ще са ясни и сегашни 
те им тенденции.

са-

та.
За резултатите на научногиз- 

следователоката работа професор 
Адерихин е поднел съобщение на 
международния конгрес на педо- 
лозите, който ще се състои през 
следващата 'Година в Австралия.

На университета във Воронеж
зсюсюсю □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ сюоаооосшоио□□□оас

ПО СЛЕДИТЕ НА СЪБИТИЯТА

БЮДЖЕТ НА ВОЙНАТА
Пентагзна, особено през периода 
На корейската война, и сега при 
воденето «а престъпната агресия 
срещу Виетнам, неопровержимо 
Доказва войнолюбивата агресивна 
политика и цели на американски
те империалисти. Това особено яс- 
по личи от новия бждет еча Пен- 
тагона - 
аресията.

Основн.ите суми (над 90 на сто) 
за бюджета се събират чрез да
нъци. „Приоритет на военните це
ли“, който Джонсън даде на бю
джета, изисква в същото дреме 
„умереност“ при решаване на въ
просите от вътрешната програма 
на Страната. (За тях остават по- 
малко от 40 на сто от федерал 
ння бюджет). Прокламираните ши
роко програми за „велико общест
во“ и борба с нищетата остават 
иа заден план. Такава е волята на 
монополите.

В същото време новият военен 
бюджет ка САЩ. значителна част 
от който се стделя за войната във 
Виетнам е предупредителен, тре
вожен сигнал за всички миролю
биви народи. Очевидно е, че САЩ 
възнамеряват и занапред да вървят 
по пътя е;а военните аванюри.

Й. ИВАНОВ

Камдрата на представителите 
при Конгреса на САЩ е одобрила 
най-големите военни кредити в ис
торията на страната. През 1967— 
1968 финансова година, която за
почна на 1 юни, на Пентагона се 
отпускат 70,3 милиарда .долара. 
От тях 20,8 милиарда ще бъдат 
изразходвани за поддържане и 
разширяване на военната аван
тюра във Виетнам.

Увеличаването на военния бю
джет е постоянна тенденция в 
Съединените щати. Така например 

•по време на военната интервенция 
па американския империализъм в 
Корея федералният бюджет на 
САЩ се увеличи два пъти (от 
39 6 милиарда долара през 1950 г. 
ма 74,3 милиарда долара през 
1952 г.), докато кредитите за Печ- 
таго.ча нараснаха четири пъти (от 
11,8 милиарда долара през 1950 г. 
на 43 6 милиарда долара през 
1952 г.)

На практика това води До 
поддържа-е на огромна военна 
машина, до агресивни набези в 
еднн или друг район на света, 
което от своя с*грана пък нз.нсква 
възстановяване на военните загу
би и непрекъснато увеличаване на 
армията, авиацията и флота. Ана
лизът на ежегодните разходи на

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНТИНЕНТА
бюджет на войната и

След оеемдневно разискване, в 
Хавана завърши първата конфе
ренция па солидарността в Ла
тинска Америка. На конференци
ята въоръжената борба е провъ
згласена като единствен път за 
вдигане на революции на конти
нента. След жестоки политически 
дуелн, вдъхновени от идеите — 
пътеводнтелкн на гернлцнте, на 
зеления хонтннет на Че Гевара 
ва откриването на „две. три н по
вече Внетнама“ в Лат.инска Аме-

каквото и да е влияние в някои 
страни. Комунистическите партии 
в Аржентина, Бразилия и Вене
цуела отказаха да изпратят свои 
представители в Хавана.

Освен Общата декларация от 
60 точки, на заседанието в Хавана 
са приети 40 резолюции. Най-гол 
яма сензация на конференцията 
беше наименованието на Че Гева
ра за почетен председател на 
конференцията на солидарност. 
Гевара преди две години изчезна 
от Хавана, където в правителство
то на Фидел Кастро заемаше по
ста министър на промишлеността. 
Огтогова в действителност никой 
лично не го е срещал.

рнка, на заседанието главно над
деляха ултрдраднкалнн концепции. 

На конференцията участвуваха
27 делегации в твърде раздкчен
Състав от гернлскнте движе
ния, представители на комунисти 
ческн пвртии, до движения без IА. М.

90 години от освобождението от турско робство Ниш била решена напълно. Пътищата на 
сръбската войски било открити за нас
тъпление към града.1)

Затова турците били принудени да про
дължат преговорите ,и да се съгласят с 
условията за предаване на Ниш, дадени 
от страна на офицерите изпратени от сръ
бската армия.

На 29 декемдр.и официално бил преда
ден града. Била подписана спогодба за 
предаване на града, която гласи:

„Спогодба за предаване на гр. Ниш, 
подписана между пълномощника на Не

гова светлост княза на Сърбия Милан 6- 
бреновнч, коменданта на Моравлоките вой
ски генералщабния полковник Милойко 
Лешянин от една страна и коменданта на 
гр. Ниш Халил паша .и мутесарнфаРашнд 
паша от Друга страна, за предаване на 
крепостта на гр. Ниш:

1. Халил и Рашид предават на сръб
ския княо укреплението на гр. Ниш със 
всички оръдия, муницци, сгради и други 
материали, които принадлежат ,на държа
вата, в такова състояние, в което се на
мерят в часа, когато този договор се под
пише;

Подписването на спогодбата дойде след 
победата на сръбската армия в боевете при 
Ниш. Обюьржените ту,рс!ки войски бяха 
принудени на пълна капитулация. При то
ва бяха пленени 267 различни типови оръ
дия, 13,047 пушки 780 пистолета, над осем 
милиона патрони, над 20.000 гранати и 
други материали. В боевете за освобожде
нието на Ниш загинаха близо 1.000 вой
ници от сръбската армия.3)

1877 Свобода след 

пет века1967
5.

чини. Започнаха сражения. В боевете вля
зоха пехотни части с цел да задържат 
турците.

Отведнъж от Марково кале се разнесе 
глаС1ът на тръбата. Това беше знак на ар- 
тнредийскнте части от Марково кале да 
открият огън. Започна бомбардировка на 
Ниш. Непрекъснат огън «а артилерията 
смути турците, обаче те продължиха бор
бата в тази посока, защото знаеха кака,и 
опасности идват оттук, ако спрат. Така бо- 
вете с променливи успехи продължиха до 
обед. След това турците започнаха полека 
да се оттеглят към Горица. Започна бом
бардировка на позициите при Горица.

Резултатът от тези бомбардировки бе 
на лице. Още същия ден турците предло
жиха преговори за предаването на Ниш.

На преговорите с Халил паша приюъс- 
твува Тодор Станхович, който след осво
бождението бил консул в Турция. Халил 
паша предлагал ад се предаде града и 
турските части да се изтеглят с целокуп
ното си въоръжение. Така преговорите о- 
коло предаването на Ниш продължили до 
обед на 28 декември. След това бомбарди
ровките на Ниш продължили с артилерия
та от Горица и Марково кале. Сега пехот- 

имали пълно 'надмощие над

Д« зори артилерията непременно 
трябва Да бъде прехвърлена на своите 
0озии.ни в направените укрепления, за да 
Може да се противопостави с огън «а тур- 
еинте нападения 
корпуса съвсем спокойно е цел да смекчи 
предишния диалог.

— Разбира ое — каза Магдаленич.
След това двамата офицери Магдаленич 

и Гкжнич, излязеха. Предстоеше им да 
изпълнят нареждането на командира за 
задачата, която всъщноог те бяха нало
жили. Цяла нощ продължи придвижването 
на войските. Пюкнич ръководеше прехъвр- 
дянего на артилерийските части по тече
нието на Габровачка река под Марково 
кале, а Магдаленич придвижването на Бел
градската 'пионерска рота към Калето. О- 
коло един и половина часът след полунощ 
па 27 декември пионерите пристигнаха, а 
елед половин чат) почивка започнаха Да 
укрепват Калето.

Така Гюкнич изпращаше оръдията на 
Марково Кале, а Магдаленич ги прихва
щаше и се разпореждаше за действията 
им, конто предстояха. Войниците работеха 
без прекъсване. А когато вече се разсъм- 
на укрепленията бяха готови. Все до „Чу- 
рнлсасите височини“ позициите бяха заети 
от батареите. Всичко бе готово за дей
ствие.

С освобождението на гр. Ниш бе осво
бодено окончателно цялото Понишавне от 
петвековно турско робство,- Във всички на
селени места запоача с небивал ентусиа
зъм изгражденето на новия живот.

каза командирът не

(Край)

Богдан НИКОЛОВ

1. Писмо министру войске упуйено од 
страке Магдалеяовийа

2. Споменица Ниша — с-г\р. 30
3. Бсурбе за ослобо^есье Ниша 1877. На

родна библиотека Ниш бр. 2123. Сейан>а
Мнлоша Рашнйа.

2. вс1ичкн войници да предадат оръжи
ето си, обаче се не считат

3 Зарад мира ,н сигурността на гр. Ниш 
желнтелите християни н мюсюлмани ще 
предадат оръжието си;

4. Сръбският княз гарантира:
а) на всеки човек живот и чесТ;
б) на гражданите, конто 

изселят

за пленници;

искат да се 
дава пълна свобода и помощ за

това,
5. В знак за признание за храбростта 

на турската войска, князът ка Сърб.ня 
тавя офицерите н

ос
чиновниците от гра

жданския 'ред оръжие, което им принадле
жи по пост;ните части 

неприятеля; Те започнали да напредват 
към стените на Ннш. Изходът от тези сра
жения бил напълно успешен. До 8 часа 
вечертта били заети позициите на Горица, 
а в същото време части от Втора шума- 
дийска дивизия заели укрепленията на тур- ’ 
ците'цри Вучйн Дел. С това съдбата на

6. След Като се подпише договора ще 
се извърши предаване на града по следния 
начин: турската войска ще излезе от кре
постта, след това батальон след батальоI 
ще предават оръжието си н под коман
дата на своите оф,ицери ще се нареждат 
на определено мя1сто.“*)

Около седем и половина часа сутринта, 
ка 27 декемв(ри, турците отстояваха с 
х<ггни чаогн, подпомогнати от една полска 
артилерийска част, към Чурилсднте внео-

пе-

Стршца 0



ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Наскоро 

семинар в Димитровград
реорганизиране на скНеволите и безсилието на Двм“ !

на месеца след което Общинска 
та конференция със свое реше
ние ще узакони най-прогресив- 
ните стремежи на комунистите, 
които в организационно отноше 
ние осигуряват пълна демокра
ция и насърчават комунистите 
към всестранна активност във 
всички сфери на обществено-по 
литичесция живот.

Редом с това в Общинския ко 
митет се подготвят резюмета на 
темите от неотдавна проведения 
семинар в Пирот, които да пбслу 
жат на членовете на актива в 
работата по разясняване същно 
стта на реорганизацита и роля
та и отговорността на комунис 
тите при сегашния етап на раз 
витие на нашето общество.

Освен това се подготвя семи
нар за секретарите и членовете 
на секретариата на първичните 
организации, който ще се орга
низира през семптември, в Ди
митровград. Темите са по въпро 
сите на реорганизацията, и ще 
се разисква специално за реор
ганизирането на партията в ко 
муната.

Все пак, въпреки тази актив
ност има и слабости, които се 
отнасят до дейността на някои 
комунисти през летния сезон. 
Разбира се има и други момен
ти, които отклоняват внимание
то на членовете на Съюза дори 
и на някои ръководства на 
първичните организации, които 
изостават в работа по реоргани
зирането. Тук най-напред се и- 
ма предвид градската организа
ция и тези в предприятията.

Очаква се след приключване
то на годишните почивки рабо
тата да се засили.

Както узнаваме от Общинския 
комитет на СКС в Димитров
град септември също ще бъде 
месец на жива партийно-полити 
ческа дейност. На първо място 
това е настойчивостта програ
мата за работа на Общинския 
комитет да бъде осъществена 
възможо най-добре. През септем 
ври група при комитета ще из
готви предложение за реоргани
зирането на СК с оглед на досе 
гашните разисквания за тезиси 
те, които бяха проведени в ко
муната. Макар че е сезон на 
земеделска работа и на годишни 
почивки, разискванията стават 
все по-широки, !специално за 
ролята на СЮК в съвременното 
развитие- на нашето общество. 
От септември нататък се очак
ва тези разисквания да станат 
още по-интензивни и по-конти 
нуирани. Всичко това ще допри 
несе и на групата и на комитета 
най-демократично да бъдат оза- 
конени най-обективните мнения 
и предложения по въпросите на 
реорганизирането.

За да бъде действително отра 
жение на досегашните разисква 
ния в партийните организации, 
този проект на групата ще се 
разглежда отново в организации 
те чрез септември. След това 
Общинският комитет ще утвър
ди своите предложения до края

И много по-организирани ме
белни предприятия са се наме
рили в подобно .положение, в 
каквото се

правлението се решили на една 
така да се каже „отчаяна крач- 
ка_ — ангажирали са средства и 
работна

от това „замръзнало" положе
ние на предприятието.

Казва се, чс тапацирани ме
бели пазарът търсел толкова 
колкото предприятието не е в 
състояние да произвежда. Сега 
се търсят над 120 кушетки, а 
дневното производство е само 
12 такива. От друга страна най- 
големите запаси са на комбини 
рани гардероби. Нима предпри
ятието не би могло да се прео
риентира да произвежда таки
ва мебели, които пазарът тър
си, и да се произвежда толкова, 
колкото се изисква. Това, че 
търговците не пристъпват към 
дългосрочни договори, трябва да 
се схване така, че и те се стра 
хуват от запаси и затова заръч
ват толкова, колкото купувачи
те искат. Защо, сега да кажем, 
работниците от производството 
на мебели, които не се търсят 
толкова на пазара, не се пре
хвърлят в производството на та 
пацирани мебели? Дали тук мо 
гат.да съществуват някакви те
хнологически или организацио
нни затруднения или самото без 
покойство за преориентировката 
трябва да оцени работническия 
съвет заедно със специалисти
те. Въз всеки случай страхът 
никога не е обезпечавал победа.

М. Бзкич

намира и димитров
градското „Циле“. За шест ме
сеца през тази година това пред 
приятие е реализирало 257 ми
лиона стари динара, а застояли- 

стоки са над 1С0 милиона 
динара. В недовършено 

производство лежат около 93, а 
в голови произведения около 38 
милиона стари динара, 
миналата година в същия 
риод

ръка за усвояване на 
производството „малък футбол“ 
— играчки, съвсем нови за на
шите хора, които са свикнали 
да се забавляват с други неща. 
До сега са продадени 93 
по 250.000

те такивастари стари динара, колко
то е продажната му цена. В 
производство са 250 такива иг
рачки. Вложените средства в пре 
двиденото производство са вср- 
нати, но пласирането слабо вър
ви, защото 
доста бавно, 
през първата

През
пе-

предприятието е имало 
мебели и другинедовършени 

стоки за около 49, а готови про 
изведения за 12 милиона стари 
динара. Това съотношение ме
жду произведените и реализира 
ни произведения измъчва пред
приятието и заплашва с провал. 
Всъщност, ако трябва да се жи
вее, трябва да се произвежда, а 
ако се произвежда стока трябва 
и да се продава. Иначе какъв 
смисъл има положението, че 
стоките се натрупват и все по
вече се умъртвяват оборотните 
средства. Подследствията от та
кова положение в предприятие
то, респективно на пазара за 
мебели и техни части, са се от
разили и на личните доходи на 
работниците. Те вече три месе
ца получават минимални при
надлежности. Дори, за да може 
да произвежда, трудовата орга
низация е преляла 14 милиона 
стари динара от личните дохо
ди в оборотни средства, по про
стата причина, че с разполаге- 
мите оборотни средства няма 
еъзможност да обезпечи дори и 
такова производство. Но и това 
не помага много. В предприя
тието казват че работата не е 
в производството, но „ги коли" 
това, че произведеното не може 
да се продаде. Търси се изход 
от този омагьосан кръг. Дали са 
го намерили това оставяме на 
времето и пазара. В това поло
жение остава и самото предпри 
ятие да се приспособи към но
вите моменти на производст
вото.

новото се приема 
Сведението, че 
седмица на ав

густ са продадени 23 играчки 
сигнализира за бавното но си
гурно проникване на пазаоа, но 
това не може да бъде мерило 
за по-нататъшния ход. Ако хо
рата се заинтересуват от тази 
игра тя ще донася на „Циле“ и 
печалба. Едвам тогава може да 
се говори за серийно производ
ство, което ше допринесе зна
чително за по-голяма реализа
ция, по-голямо ангажиране на 
работната ръка и увеличение на 
личните доходи. Но това все още 
не е известно. До тогава да 
разгледаме още един въпрос, 
като един симптом, който мо
же да значи и някакъв изход

Положението на пазара

Намаляват рийте т промишлените стоки
В последно време в градовете 

все повече магазини за стохи за 
широко потребление по един или 
друг начин осведомяват потреби
телите За разпродажба на стоки 
или за намаляваме на цените им. 
Всъшност разпродажбите стават 
обикновено явление и вече никой 
не бърза да се „запаси“ с една 
или друга стока.

Когато преди две годици запо 
чна стопанската реформа, бе Ка
зано, че предприятията един ден 
ще се принудят да намаляват це 
ннте, защото това ще е условие 
за тяхното съществуване и успех 
па Пазара.

Тези предричания в началото 
на реформата се осъществиха 
едвам тази година, по-точно те
зи дни. Компетентните за следе
не на цените От статистическото 
управление едва преди седмица 
— две Можеха да заявят, че це
ните на промишлените стоки за 
пръв път след реформата започ
ват да намаляват, като с това 
намаляват и разходите на насе
лението.

Какви стоки са с намален,и цепи?
Най-напред облеклото, бельото, 

обувките,

ството е притиснато от големи 
запаси и че намалението на це
пите вече не е преходно явление, 
но една от съставките на стопа

нисването на предприятията, кои-д,-^;' 
то вече се нуждаят от повече обо' 
ротни средства, които бързо се 
освобождават посредством прода
ването на продукцията.

Това, разбира се е и свйдетел- 
ство за сигурните ходове на ре
формата.

съдовете, 
апарати и да други произведения. 
Намалението на цените при някои 
от тези стоки е такова, че ст.пга 
и до 60' ма сто от предишната 
цена. Касае се до обувки, до ра
диоапарати на “ЕИ“ и Други.

Макар че има разпродажб.п, на 
валнцм няма. Изглежда, че потре 
бителкте са разбрали че ‘стопан-

домакннски

я

М. Б.

..СВОБОДА“ ПОДГО
ТВЯ КАДРИ

Осъщественото производство 
.през първото полугодие обезпе
чава среден лични доход 
50.000 стари динара месечно, но 
само за 175 работника, 
могат да обезпечат такова про
изводство. Останалите предста
вляват иелишек на работна ръ-

'На внОщето двегодишно конфек
ционно училище в Запреб „Свобо
да“ ще ст.ппенднра трима сту
денти.

Наскоро предприятието ще из
прати още двама работници, този 
път Производители. Усилията на 
колектива за създаване на собст
вени кадри са резултат на прог
рамата за модернизация и специа-

ОЩЕ ЕДНА РАДИОУРЕДБАот

които Тези дни Културно-забавният 
център в Димитровград набави 
още една радиоуредба с мощ
ност 200 вата.

среща при с. Вълковия.
Напоследък Центърът за кул

тура и забава в Димитровград 
значително подобри техническа 
та си оборуденост — набави раз 
лични радиоуредби, две звучни 
рампи, микрофони и лр. В план 
е да се купят още 4 звучни рам
пи, с което нуждите от техни
чески
ще бъдат задоволени.

ка, респективно вътрешен 
зерв на предприятието при по
ложението, в което се намира 
предприятието сега. Разширява

на производството за сега 
изглежда не може да се има

защото

ре- Новата радиоуредба е произ
водство па фабриката За 
проектори и усилватели „Иск
ра“ в Кран и струва 670 хиляди 

Тези средства

кмпо-

не стари динара, 
центърът е обезпечил чрез ус
луги — озвучаване и декорация

само затова,предвид, 
пазара не може да поеме тол
кова.

В тежнението си да избегнат 
уволняването на „излишека ра
ботна ръка“ органите на самоу-

лизап.ня на производството в „Сво 
бода“.

средства за озвучаване
Ст. И.на съборището за граничната М. Б.

Сега още не ни е добре. Ето стро 
им къща, мъчим се, мъжът 
Младен работи в гумарата и и- ' 
ма само 45.000 динара, 
глеждам децата, работя домаш
ните работи, а в свободното 
ме обработвам едно парче 
с тютюнови насаждения.

Свободанка за момент 
па работата. Пред нея 
от домашното

ми

Аз отИзправка СРЕЩЧ И РАЗГОВОРИ
вре

земя3 миналия брой на вестника, 
на страница 3, в статията: „Ю- 
гославско-българското еътрудни 
чество — До края на месеца — 
500.000

прекъс 
недалеч 
минава 
на из-

огнище 
най-гол ямата магистрала, 
ток. Всеки момент

пограничен сто-долара
кообмен“ — по вина на техниче 
ската служба са допуснати гре 
шки, които изменят съдържапие

тук тече ре 
ка от автомобили — с различни 
регистрации. Тя вдигне 
полюбува се на новата 
и пак продължава 
зелените листя на тютюна . ..

— Миналата

доброто глава,
гледкато на отделпи места.

За правилно осведомяване на 
читателите вършим следните из 
правни:

1. Насловът на статията вме
сто „До края на годината.ка
кто е написано, да се чете: „До 
края на месеца ...

2. В колона втора на статията, 
абзац четвърти, вместо: „Тази 
година в ..Ангропромет са ПО
РЪЧВАНИ за внос....“ трябва 
да се чете: „Тази година п „Ан
гропромет“ са ПРОУЧВАНИ за 
внос..

3. Под този абзац, над межди 
нния наслов — „През септември 
— разговор за проблемите“ е из 
пуснат цял абзац, с текст: ПО
ЛУЧАВА СЕ ТАКА. ЧЕ ТЕЗИ 
БЕЗСПОРНО ПОЛОЖИТЕЛНИ 
И РАЛВАШИ ЯВЛЕНИЯ В СТО 
ПАПСКИЯ ЖИВОТ ил НАШИ 
ТЕ СТРАНИ НОСЯТ НА ГРА- 
ИИЧПИЯ СТОКООБМЕН ИЗ
ВЕСТНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. КО
ИТО СИГУРНО СА ВРЕМЕ
ННИ И ЛЕСНО ОТСТРАНИ
МИ“.

да нанизва

година взех
200 000 динара. Ето с нещо да 
помогнем, имаме големи разхо
ди Помагат ми Славица, която 
сега е на ваканция, и Зоки ми 
помага. Какво да правим, няма 
ню да се работи в Куса врана. 
Моя мъж .Младен има още два 
ма братя — един от тях остана 
там на бащиното огнище, а вто- 

също напусна Куса
■ ма и отпътува с жената и деца 

та, да бъдем по-близко до града 
и работното място на мъжа ми. 
Тук наехме една нивица, къде-

■ то отглеждаме

на
децата“

рия вра-

тютюна. Очак-Адресът й е: Свободанка Ада 
мова, с. Желюша, Кантона.

Някога в Желю ща всички се 
познаваха. Селото беше населе
но с желюшани. Днес там не 
живеят само желюшани, но и 
хора от Куса врана, Трънски 
Одоровци и други села от лла 
нинския район. Те слизат тук 
крой шосето, правят къщички, 
малки, планински, подобни на 
ония, които са оставили в плани 
ната. Никой не им търси план,

одобрение и други формалнос
ти, които са нужни в града. До
стъпно е само да се купи парче 
земя и започва да си прави „до 
машио гнездо“.

Така направи и Младен Ада
мов. Той първо намери работа в 
Димитровград. След това взе ед 
но парче земя до желюшкий кан 
тон и започна да строи къща с 
две стаички. Къщата е още не- 
оградена, все още омазана само 
с червена земя, но домакинство

то живее нормално.
Пред къщата, недалеч от меж 

дуиародното шосе където през 
тези горещи августови дни ми
нават колони автомобили седи 
край рамката от тютюневи ни
зи Свободанка, жената на Мла
ден с децата си Славица и Зоки 
и нанизва тютюн.

— Доселихме се от Куса вра
на, казва Свободанка, преди две 
години. Дойдохме за доброто на 
децата, зарад Славица и Зоки.

вам и тази 
200.000

година да вземем
динара.

Свободанка продължи да ни
же тъмнозелените листа и 
ги реди на рамката, която ос
тави край дънера 
слива. Силното августовско слън 
це хвърляше кехлибарени багри 
върху тях.

да

на старата

Молим читателите да пи из
винят.

Редакцията
Б. Николов

1* АВГУСТ • БРАТСТВО
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пи Човек може да забрави, за това завързва кърпичка. 

Може и предприятие да забрави и затова устройва адми- 
ннегграцш!, която записва всичко, каквото трябва да свърши.

Човек поглежда възела па кръпичката, ириномпя си 
и свършва забравената работа. В предприятието адциипогрд- 
цнята преглежда записаните неща и ги взима в работа. 
Така работите м,нпават...

Кооперация „Сточар“ в Димитровград ле е човек и 
няма превързан възел. Тя е кооперация и би трябвало рабо
тите, конто се забравят да Са записани в администрацията! 
И все пак 'въпреки административната й работа, нещата 
се забравят.

В село Гонидол на 5—6 километра от Димитровград 
няколко години вече стоят платени орехови дървета из сел
ските сокаци. Платени и тук са оотавенн и забравени и ня
кои от тях вече гният.

Гледат селяните и се питат има ли в кооперацияга 
задължен човек да води сметка за платените орехов,и дър
вета. Години вече изминаха, а те си стоят тук. А платени 
са по 50 000 стари динара, което изнася 350 000 динара! Това 
не са малко пари — казват селяните 

забрави на десет места по толкова, сумата възлиза над 
един милион!

Някои от селяните се боят и „Сточар“ да не стигне 
участта на „7 юли“, щом така се грижи за имуществото си.

Човек завързва възел на кърпичката, за да сети какво 
е забравил. Администрацията бележи да не забрави. „Сто
чар“ не е човек да връзва възел, но администрацията е 
забравила ореховите стъбла.

Да ги подсетим ние, че в Гоиндол на седем километара 
от главната канцелария' па кооперацията има в селото оре
хови стълбове, купени от селяните из 50 000 стари динара и 
оставени по селските сокаци. Ако има някой задължен от 
кооперацията, да иде да ти вземе, че все още могат Да 
се използват.

п
а о

г»и
оо
м
аа
и□ □

о На кооперативния сектор в до
лината на Нишава, в районите За 
бърдие и Висок е завършено ком 
байнй|раието на безостаята и або- 
даплеа, високородпите езртн пше
ница, които се засяват в тази об
щина. Със своята ллодородпост и 
■приспособяване към планинсМтС 
климатически условия безостаята 
има пълно право на гражданство. 
На 10 ха в Градини, например, 
от този сорт е получено 3,900 кг 
пшеница, докато средният добив 
в долината на Нишава от този 
сорт с 3700 кг. На 80 ха в райо
на Забърадпе безостаята е дала 
най-висок добив от 32 мтц. Ма
кар че не е приложена комплетна 
агротехника безостаята в Кимени 
ца се е отплатила с 3000 кг па 
един хектар.

В зависимост от климатическите 
условия и домашната пшеница е 
дала добр,и добиви. Но то псе пак 
са задоволителни за този ссирт и 
се предполага, че такъв род е и- 
мало само през 1957 година. В 
долината на Нишава, където вър 
шнтбата е завършена и в частния 
■сектор, домашният с*рт е дал и

а*а □а □
а □□ □□

п
а □□ След похо

да на ком
байните

п□
и□ □□ □□
п□ □ако в годината се□ □□
и

□ а□ □□
□ □

до 22 центнера от хектар. В За- 
бърдне и Висока жетвата на та
зи сорт е а разгара си. За забел 
язване е, че частните собствен,ици 
вършеят по примитивен начин са 
мо в онези села, където вършач- 
ката не може Да се закара. Във 
всеки случай времето позволява 
и тази работа Да бъде завърше
на на време.

Най-сериозен проблем на коо
перацията сега е недоимъкът на 
складове, където да се съхрани 
зърното. Тази кооперация почти 
няма складове. Но обстоятелства
та са били благоприятни за сел
скостопанската организация. Око
ло 200.000 кг собствено производ
ство и наем кооперацията веднага 
е товарила във вагони до „Жито- 
пек“ в Ниш. По този начин са 
спестени разноските около товаре 
нето и разтовЬрането. Така е ре- 
шен един почти неразрешим про
блем и малкото складове, с кои
то разполага кооперацията ще 
бъдат използувани за поместване 
на посевен материал и изкустве
ните торове.

ра се, трябва да се прибавят и 
200.000 килограма семе от висо- 
окдобивните сортове, от което са 
мо за Висок и Забърдие ще са 
необходими около 100.000 кило
грама. Всъщност, средният добив 
от засетите ниви с пшеница е 20 
мтц, като се имат предв.ид и о- 
незн на кооперацията, които са 
дали и по 30 мтц от хектар, а 
това значи че общо е получено 
800 вагона зърно.

Лошото състояние на пазара 
за кожа и вълна е имало своето 
въздействие за ориентацията на 
кооперацията. Казват, че ще за
държат производството на стока 
на завареното равнище, а че пло
щите с пшеница ще увеличат с 
още 25 хектара. През есента коо 
перацията ще засее 200 хектара 
с пшеница. Разширяването ще 
бъде извършено за сметка на сво 
бодн,»те повърхнини в Каменица 
и околните села където сорта 
безостая дава добри резултати. 
Наред с това в „Сточар“ се об
мисля въпросът за подобрение на
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КЪДЕ ТЕЧЕ НИШАВА?
V

Чудновата е Нишава — глупа
во чудновата. Не се знае кога 
наводнение ще опуОгоши града и 
нивите. Сега вече и фабриките. 
На първо място „Свобода“. ЗатО 
ва го-добре е още от сега да се 
вземат мерки за защита на фаб
риката и нивите около нея, от-

колкото утре, кога-го тя полудее, 
и залее и онова, което е все още 
запазено. По този въпрос вече се 
мисли в Димитровград. Хората се 
предпазват от най-лошото, за вся 
ка евентуалност, и измислиха, че 
трябва да изградят насип от 
лявата 'Страна на реката, от „гу- 
марата“ до изходния канал по 
течението на реката. Тези от Ску 
пщнната и „Свобода“ търсят ре
шение как всичко това да осъще 
ствят. Пък и да видите, за това 
решение не са необходими много 
парични средства. Земята, която 
„Градня“ превозва с камиони от 
изкопаването на темлелите на спра 
ДИте, трябва само да изсипе от 
лявата страна на реката в пред
виденото протежение. Малко по 
малко, от ден на ден и ще ,има 
достатъчно земя, без да се даде 
нито динар. От същата земя, със 
средствата от общината и конфек 
цнята ще си направи насип, кой
то ще бъде широк три метра а 
на него ще бъдат насадеци дръв 
ч!ета. По този начин ще бъде за
щитен и .самия насип. Да, всичко 
е в ред, и мисълта е Добра, и 
ефтнно е. Но има едно препятСт 
вие. Едно, но значително. Без не
го всички планове ще паднат във 
водата, в Нишава.

Покрай бреговете «а реката се 
намират ниви на частни собствел- 
ннци. Дали те ще позволят по 
нивите им да се разтоварва земя 
и да се изгради насипа. Има ли

причина тези стопани да не поз
волят изграждането на насипа. 
Ние мнедиме, че няма. Тези три 
метра земя покрай Нишава биха 
били пак тяхна собственост, но 
само обраснали с трева и дръв
чета. И още нещо. С изгражда
нето на, насипа нима не се защп 
тава и останалата част от нивата 
на стопанина? Ако Нишава в сво 
■ето течение заплашва фабриката, 
нима още повече не заплашва и 
нивите, намиращи се к,рай фабри
ката.
шва и ниците, .намиращи се край 
фабриката? Нима насипа не ще 
ги защити. Разбира се, че ще ги

Народна
метеорология Нима насила .не ще

★ Ако при приближаване
то на буреносни облаци пче
лите не се скриват в кошари 
те, дъжд няма да има. Очак
ва се дъжд, когато сутрин 
пчелите не излизат в полето, 
а стоят по кошерите и бръм 
чат.

защити, и няма защо да се стра
хуваме, че димитровграджани ня
ма Да схванат като своя необхо
димост и необходимост «а фабрн 
като, която също е тяхна.

М. Б.

★ Свирят ли щурците, пре 
двещават добре време, мъл
чат ли — ще вали.

ОПУСТОШЕНИ ПОСЕВИТЕ 
В БАРЙЕ

На седми август град е опус
тошил посевите в Барйе. Според 
преценка на специалистите 
кооперацията, градушката уни
щожили овес на седем хектара 
с 35 на сто. Окончателната пре 
ценка за щетите в кооператив
ния сектор и в частните стопан
ства ще даде специална коми
сия от Застрахователния завод.

М. Б.

★ Когато при хубаво време 
по земята се виждат малко 
мравки — очаква се развал
яне на времето.

ВЕРЗАР — ТУК ОЩЕ СЕ ВЪРШЕЕ И ТАКАот

Според преценката от около 
4.000 хектара, колкото е засето с 
пшеница тази година, ще бъдат 
произведени оклоло 700 вагона 
брашно, почти толкова, колкото е 
необходимо

механизацията. За набавката на 
комбайн, четворобразден плуг, раз 
ни други машини и части ще'се 
изразходват около девет милиона 
стари динара.

★ Ако през пролетта лет
ят много паяжини, лятото 
ще бъде горещо. Щом пая
жината се задържа по расте 
нията, денят ще бъде топъл. на цялата община 

през течение на годината. Разбн- М. Бакич
-Аг Ако дъждовните червеи 

излизат на открито, времето 
ще бъде дъждовно. ЕДИН НАБОЛЯЛ ВЪПРОС плодородие, 

тцяха да имат помещения, в ко
нто можеше и занапред да се под
държа известен културни живот.

Днес много културни домове са 
превърнати в складове. Така е в 
Поганово, където той 
склад на мадини, в Смиловци и 
други селища — за пшеница, 
Изатовци за вълна

културните домове но селище, да се яви като пречка 
за неговото разгърщане.

Ясно е едно: крайно време е 
общинската скупщина в Димит
ровград т.е. отборниците да се 
наемат и разрешат то-я въпрос, 
защото все още не се знае кой е 
собственик на културните домове 
(Строени след войната с общи 
средства) и как трябва да се пол
зват. Ако тоя въпрос и занапред 
ое отбягва земеделската коопреа- 
ция, както и другите трудови 
организации, ще станат пречка, 
вместо да са деен носител на кул
турно-забавния живот на село.

Културните прояви, особено 
Днес', са особено важни, и точно 
зарад това, трябва най-сетне Да 
се каже, че не може културният 
дом да се превърне в склад, ко
гато културните изисквания на 
гражданите надминават обикнове
ната любопитност. Ст. Н.

★ Ако дълго време е би
ло тихо, а след това задуха 
вятър, ще има дъжд. Тези дни Центърът за култура 

п забава откри есенния сезон по 
прожектирането на филми с под
вижното кино. Без оглед на фил
ма, който понастоящем се прожек
тира, трябва да констатираме, че 
тази есен много селища в Дими
тровградско ще останат без едно 
твърде важно културно събитие: 
прожектиране на ф.илми. Причи
ната за това, колкото и да е про
ста, толкова е неприемлива — 
културните домове в отделни се
лища са превърнати в складове, 
където се съхраняват временно 
селскостопанските излишъци.

Никой не знае по кой повод на
шият народ е казал, че „лошо е 
кога не роди, но дваж по-лошо 
кога роди“. БезСпорйо е, че тази 
мъдрост може успешно да се При
ложи днес: ако нямаше такова

Културните 

домове 

да не са 

складове

★ Силен вятър през вре
ме на дъжд предвещава оп
равяне на времето. Образува 
ли вятърът вихрушки и се 
насочва нагоре, времето ня
ма да се развали.

служи като

в
и пр.

Известно е, че подвижното 
и ешентуалмите младежки програ
ми са единственото културно съ
битие и развлечение на много рай
они® Димитровградско. Повдигаме 
въпроса: щом културните домове 
са превърнати в складове, какво 
да правят тези селища, за да не 
бъдат отминати

кино

★ Зимно време, когато ду
ха вятър и няма скреж, ще 
има виелица.

★ Насрещните ■ ветрове до
карват дъжд.

от културните съ
бития?

Навярно и читателят се е за- 
как е възможно една тру

дова организации (в случая земе
делската кооперация) вместо да 
подпомага културния живот в ед-

★ Ако дъждът е рядък — 
очаквай гъби.

питал:
★ Когато след дъжд отзву 

кът от ехото е глух, лошото 
време ще продължи.

>
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ФОТО
ХРОНИКА

I. Вършитбата е в пълен раз
гар. Използва се хубавото време
и затова много време за почивка
Н0Ма. Стоян Дончев от Гоиндол
(на снимката) ще се поразхлади
с хубавата гоиндолека вода и вед
нага ще бяга при вършачката.

ГОРНА ЛЮБАТА
Село Горна Любата обкръжа

ват планински върхове: В Горна 
Любата живеят 1657 жители, а по 
повърхнина — то е най-голямото 
селище в Босилеградско, а по на
селение е на второ място.

В Го|рна Любата водят нача
лото си потоците на ЛюбатсКа 
река, която в началото си се на
рича 
вода
донася и много несгоди. Планин
ските потоци преди 60 години не 
правели големи щети на любат- 
чани, но след унищожаването на 
гористите усци започнали навод
нения. Най- много от наводнения е 
угрозена махалата „Големи рид."

лени, сърни и друг дивеч. Имало 
и много пчеди, но днес пчеларство 
в този край не е развито.

батчаян са известни като добри 
животновъди. През 1907 година 
от 110 домакинства в Горна Лю 
бата — 94 били животновъди ка 
то отглеждали 3040 овце и 491 
коза. Броят на овцете през 1911 
година нараснал на 3 526 а кози
те намалели на 331.

Днес животновъдството в Гор
на Любата е по-слабо. Малко е 
направено за подобрение на паси 
щга. Овцете са много на брой, 
но не са породистн и се отглеж
дат по стар начин. За животните 
главно се грижат жени и деца,

ДВЕ ПРЕДАНИЯ ЗА 
ИМЕТО НА ЛЮБАТА

От старите времена, когато на 
селението на Любата живеело в 
„Гашевица“, „Селище“ и „Селяш
ки рид“ >не е запазено името на 
селището. Веднъж дошла люта 
зима и всичко нзмързнало. Оста 
нали само неколцина жители и 
случайно се срещнали в Долна 
Любата. Прегънали се от радост 
и не се разделяли. И решплн за
едно да живеят. Така основали 
Долна Любата. След време група 
долнолюбатчанн се заселила в 
местността на днешна Горна Лю 
бата. Според друго предание От 
лютата дима останала само една 
баба на име Люба, в тогавашната 
махала Кози дол, и по нейно 
име по-късио селото се нарекло 
Любата.

Животновъдството има тради
ции в този край. И днес горнолю-
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Суха 
% и:

Любата. Товарело има 
изобилие. Но водата му 2. И за нея има работа през

ваканцията. Тя носи вода и така
помага на баба си в кухнята. За
това баба й е извадила из ковчега
нова премяна, за да наконти вну 
чката си. Нали това е и радоста мъжете отиват на сезонна ра

бота.
От 1956 година насам младите 

горани и са залесили около 100 
хектара в мера.'а на Горна Лю
бата.

На Буков Рид недалеч От Гор
на Любата е направена -гробница 
на загиналите в Наоодоосвободч- 
телната оборба, и «а това място 
•всяка година на 4 юли се прави 
събор, на който идват хора от 
Търговищка и Босилеградска об
щина.

и внучкатаг;

ЗА МИНАЛОТО НА Г. 
ЛЮБАТА

Около Любата има следи, от 
конто може да се съди за меша
лото на селото. Някои сведения 
за историята на Любата .събирал 
и Йордан Захариев. Днес още ли 
чат следи от старо селище в 
„Селищни рид“ при махала Слив- 
йе. Намерени са оснози на стара 
черква, глинени съдове, тухли и 
монети. Също такива Останки са 
намерени и при училището в Де 
бели рид. Предполага се, че това 
селище е заличено от наводнение. 
В местността Баидера и Грамн- 
даима следи от някогашно рз’Дар- 
етво, а в мест огтта „Максвшле"

Стоян Евтимов

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Летни злополуки 4. Селяните от Го.нндол имат
мъка при преминаването на мсс-и днес! могат да се намерят следи 

от някогашна черква. Много не
съзнателни граждани взимали от 
тухлите, за Да си правят фурни. 
Според едпа легенда в. Гръчка 
долина“ се намирало някаква гръ 
цка механа. Там минавал и път 
от Лис,ина през Любата до „Вило 
коло“, и продължавал за Пчиня 
и Македония, а от там за Гър
ция.

та на река Нишава. ТоваСтава въпрос за хранителните 
отравяния. Те се случват най-че
сто при консумацията на месо и 
месни произведения, заразени с 
микроорганизми.

Много са пътищата за проник
ване на микроорганизмите в про
дуктите.

Как да се предпазим от храни
телни отравяния?

Преди всичко трябва да изпол
зуваме здрави и доброкачествени 
продукти и да ги пазим от замър
сяване. Съдовете трябва да бъдат 
чисти, добре измити ,и често да ги 
изпаряваме с вряла вода. Трябва 
да пазим продуктите от достъп 
на мухи и гр.изачи, а кухнята да 
бъде образцова, подредена и чи
ста.

През летн.ня сезон има благо
приятни условия за възникване на 
хранителни отравяния. Ето защо 
е необходимо да се спазват всич
ки препоръчани изисквания.

Д-р Михаил ПОПОВ

им е
като наказание затова, че не са
го поправили през пролетта. Зато
ва пък моста служи на малките 
риболовци, които От близко па 
блюдават, кога рибата ще .се хва
НС.

ИЗ НАУКАТА И ЖИВОТА
Преди населението в Горна Лю 

бата се Занимавало с рударство 
•и животновъдство. Ще станем ли отново гиганти

ЗА БОРОВИТЕ ГОРИ КРАЙ 
ЛЮБАТА Прогресът в производството на 

лечебни средства и подобряването 
на условията за живот (макар в 
не във всички част,и па света) 
допринасят съществено за увели
чаване ръста на човека и за не
говото дълголетие.

Трябва да се каже, че увели
чаването ма размерите на човеш
кото тяло води началото с,и още 
■От Далечно минало. Австралопон- 
текантропът — признат за съще
ство, родствено преди всичко на 
човека, и живял преди около 1 
милиона години, е бил 130—150 
см висок. ПнтскантропуСът — 
близка форма — не' надминавал 
141—156 см. НеандпрТалския човек, 

Ев|роПа през време на 
кватернера стигал до 148—163 см. 
Хората през 
епоха —
162—166 см.

В Полша археологическите раз
копки дали възможност да се ус
танови, че 'скелетите на мъжете

1958—1961 г., имали средна висо
чина 170—171 см.

В повечето страни средната ви
сочина на човека през XX век е 
нараснала с няколко сантиметра. 
В СССР през 1965 г. 15-годиш- 
ци юноши достигали средния ръст 
и способностите на 18-тодншннте

см. Децата са с много по-развнт 
интелект, отколкото преди 100 го
дини и много по-рано стават пъл- 
нозрелн. Докато през XVIII 
девойките ставали пълнозрелн на 
17—18 години, днес — на 13—14.

Освен това За последните 40 го
дини се е увеличил и ръстът на 
бебетата с около 1 см. Новороде
ните тежат повече н удвояват 
своето тегло с 1 месец по-рано. 
Също по-рано им поникват зъби 
п по-бързо им се 'втвърдяват 
стите. На сцената излиза един па
радокс: младите хора днес завър
шват растежа си по-рано отпреди, 
въпреки това всяка генерация пре
вишава ръста на предшествува
ната.

Днес в околността на Любата 
ручеите и потоците откопават о- 
громни стари дънери на борови 
дървета. Хората валят боровите 
дънери и ги ползват за борина, 
а по-големи стъбла — за дъски. 
Владимир Р. Митов от Сливйе 
извадил боров труп с диаметър 
130 см. Лазар от Горна Любата 
ми разказа следното: „От Равно 
Борйе при махала „Латков дол" 
през Сливйе до Долна Любата

век
Ако при все това в продукта са 

попаднали микроорганизми, трябва 
Да направим всичко, те да не се 
развиват До такава степен, че да 
причиняват заболяване.

Важна роля играе температура
та. Известно е, че ниските темпе
ратури забавят или одират разви
тието на микроорганизмите. Така 
че нужно е продуктите да стоят 
в най-студеното място на дома —1 
килера, мазето, а най-добре — в 
хладилник. Колкото по-дълго съ
храняваме продуктите, толкова 
повече в тях се развива микро
флората. Затова те трябва да се

от началото на нашето Столетие. 
В скандинавските държави раз
ликите са още по-голем,и.

През последните 80 години се е 
стигнало до големи изменения в 
ръста на хората. Децата днес са 
значително по-високи от техните 
връстници през XIX. век, тежат 
повече и, общо взето, са по-добре 
развити. Специално в Полша

Ко-

някои селски ергени преминавали 
от бор на брр по 4 километра 
без да слизат... Боровете били 
тънки ,и високи и се свивали-. . .“ 

Освен боровите гори 
на Горна Любата 
явор. Имало и бряст, но 
чезване. Днес един голям бряст 
гордо стои в Латков дол. Той 
над 370 години, висок е 22 метра. 
В поречието на „Суха Любата“

съв*
сей ясно се потвърждава увели
чаването ръста на младежите сре
дно с 1 см за всеки 5 години! Мо
же да се допусне, че топа е 
ледпца па всеобщото подобряване 
на хигиената и особено на усло
вията на живота.

живял в
Какво ще стане по-иататък? Та

зи тенденция временна ли е или 
постоянна? Ако е постоянна, 
къп случай хората биха станали 
гиганти за няколко хиляди години. 
Засега няма

ранната камепав мерата 
имало много 

е на из-

в та-неолита — бнл.н високи пос-

консумцрат за по-кратко време. 
Високата от какво да се стра

хуваме, по не е безинтересно Да 
научим какъв би б,ил по-нататъш- 
ннят биологически развой 
чанхч-пото. Та пали някога — 
полипи? Антропологът Кьоцигс- 
палд е намерил челюст, според 
него човешка, със зъби 10 пъти 
по-големн от зъбите на днешните 
човек.

температура унищо
жава микроорганизмите. Устано-има

В разн.пте страни на Европа мла 
дежите днес са с 15—20 см 
високи от техните пръстнпцн в 
средата на XIX столетие. Засега 
възрастните хо|ра са по-високи от 

. сводте деди и прадеди със 7—10

вено е например, че температура 
от 70 градуса убива салмзнелните 
бактерии за 5 минути, разбира се, 
ако температурата проникне в ця
лата дълбочина на продуктите.

от шремсто на Пиаст I били висо
ки средно 165 см., а ма жените — 
153 см. В 1938

па чопе-
ио- ис-

има една стара „кръстата“ бука. 
По някогашните непроходими 
батехи гори се схитали

г. поляците имали
л.ю- 

мечкд, е- средна височина 166 см„ а студен
тите във Вроцлав, изследвани през
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Записано във Верзар

Тук се живее със спомените
далече. Ела, косато почнем да 
варим ракията, край казана се 
разказват то/исова интересни не 
ща ...

Като обещах, че непременно ще 
дойда, потърсих бай Станко. Във 
Верзар бай Станко е познат с 
многобройнатя си челяд — двама 
десет деца. Наметях го сам с ба
бата.

— Е, и ти ли осамя?
— Че защо да не, разлетяха 

се пилците ми на четирите стра
ни. Те нали са за това пилци, 
щом усетят крилете си яки, да см 
х вя чат своя поссгка.

И бай Станко 'разправи как де- 
му (не всичките, разбиоа 

се) живеят в Белград, надлъж из 
Югославия.

— То Верзар сякаш се пресе
лил в Белград. В Кърняча има 
цяла една улица верзарчани . .,

.обраснали с гори или разорани 
по страните, а по тсмената им 
са най-хубавите ливади. И къщи 

накацали 1 по седловииите 
пък

Преди дп Дойда във Верзар Се 
запасих с някои сведения. Не е 
зле да знаеш нещо за солото, та
поведеш лн после разговор с Хо 
рата да не ги учудваш с въпро
сите си. Да речем: виждаш тази 
година сливите богато родили, 
ще има ракии, п има ли ра«,ил, 
ще има п веселба, не се сгърпя- 
паш и питаш: колко 
дръвчета има н селото. Събесед
никът, ти старик, препалил шест 
десетата, те глада в недоумение 

шега ли си

те са
между чуките, полите 
страните им.

Разговорът,който поведохме с 
дядо Никола Доичез, започна о-г 
кога Верзар съществува Като се
лище, колко е голямо селото, ка 
къв е поминъка на населението. 
Спряхме се на дядо Никола, за
туй че той е най-гтарият мъж в 
селото. Само баба Дена и баба 
Райна са по-стари, над 85-годиш 
ни, ала едва ли те знаят нещо 
за селото.

— Разправял ми е дядо Милен 
ко Гьорсв, че през негово детин
ство Верзар имал само осем къ
щи. Верзарчани дошли от „Старо 
село“ (край Борово) още- през 
турското робство. Навярно, защо 
то тук Са намерили хубав,и паси
ща, студена вода. Дядо Миленко 
казваше, че тогава били шест фа 
милин: Горномалци, Магарапови, 
Янкови, Тсрзиици, Велинци, Гуляр 
ци и ЛюсКавци. Все до края на 
войната с имало 340—360 души.

или

сливови-

н сякаш се пита 
караш, или пък сериозно питаш. 
Има оивници (така казват на 
сливовите градицн тук), но някой 
да е броил, не е. Та кой ще губи 
време за това. Ето защо, цреди 
да тръгна, от кадастъра в Дими
тровград взех някое и друго све
дение, че може би ще ми дотр
ябва.

Верзарската мера обхваща око 
ло 437 хектара. На ниви се падат 
141 хектар, па гори 137, насища 
82, ливади 31, овощни градини 
10, иеплодци, „пи пъси лук дето 
ис се ражда“ — 14 хектара п цр. 
н пр. Такава структура и разпре
деление на повърхнините по нищо 
пс се различава от останалите се 

□ ■ лпщн п Димитровградско, Но все 
пак записах си и това, че добп-

цатаСЕМЕЙСТВО ШЕЙКОВИ

ТРИ ДНИ В СТРАНАТА НА РОЗИТЕ
□

Братята Шейкови □
п

□
□

— Какво? Вие сигурно си ми- ° На чешмата, сред селото, сед
нах да си почина. Студената во
да, бълбукаща от трите дула, ма
меше със свежестта с.и. Наскоро 
обаче запр/шжда добитъкът На 
водопой. После дойдоха и же
ни, заудряха с бухалки прането. 
Употребяваха домашен „пранехи“ 
сапун, сякаш не знаеха, че тол
кова детердженти има.

— Че и майка ми, баба ми, и 
нейната баба, Все така са прали, 
па прането им било пране! — от
говори ми една перачка, когато я 
запитах защо не купува детерд
женти.

В разговора се намеси един 
възстар селянин, който подслуш
ваше какво говоря с перачката.

Я остави прането, ам,ч научи 
ме как ла се освободя от земята, 
та да жгача и аз някоя годинка: 
вие младите все по ги разбирате 
тия неща . . .

Казах му, че може да подари 
имота на кооперацията, че тя по- 
късно би топбвало да осигури по 
минъка му. а не е лошо ако има 
син или дъщеря при тях да отиде

— Хубаво, ама когато коопера
цията не е в сЪстоящгге да пре
хранва толкова старци, ке може 
и хубавата земя да обработи, а не 
ли постните риднша. А синът, и 
той с една заплатила в големия 
прад прехранва петчленно семей
ство ... <

Знаех, се има още причини, 
конто го връзват за селото. Мо
же би, това са спомените, хуба
вите спомени за прекарана мла
дост, цял един живот между тези 
чукари, сраснали с душата му. 
станали толкова упорити и непо
датливи на нищо. Сякаш времето 
е спряло при тези старци. Не, ся
каш е заседнало с тях и изброй- 
ва последните им днн, седмици, 
месеци, години . ..

□
Лалит Шейков, директор на 

основното училище в Нова Ма
хала срещнахме в общинския 
съвет. Когато стана дума за у- 
чебното дело на турското мал
цинство присъствуващите каза
ха, че тук е и директора на ос
новното училище и той може 
най-добре да ни осведоми за то
ва. При нас дойде човек на три- 
десетпетгодишна възраст с при
ятна усмивка, поздрави се и 
бръзо се включи в нашия раз
говор. Тогава още не знаехме, 
че още тази вечер ще бъдем го
сти на нашия събеседник.

След това бяхме на гости в се
мейството на Шейкови. Дължим 
да разкажем за живота на това 
семейство, защото по начина 
на живот и обноските между 
членовете на "семейството по 
много неша то се отличава от 
типичните семейства в Бълга
рия и у нас.

Четиримата братя Шейкови 
преди няколко години си постро 
или една къща. Това е огромна 
сграда с четири входа: два на 
първия етаж, и две на втория. 
До тогава четиримата бра
тя имали един бюджет и всички 
парични средства вложили за 
изграждането на къщата. Жи
веели като едно семейство.

— Заедно се хранехме, заедно 
купувахме облекло — ни каз
ва Халит, а моя брат Мустафа 
се грижеше за финансите. Ние 
му предавахме всички пари от 
семейството, които заработвах
ме, а той в договор с нас праве
ше план да се крупи най-нуж;- 
ното.

елите как харчиме парите и да
ли има недоволни при разпре
делението на тези средства. — 
продължи разказа си Халит. — а 
Нишо подобно. Ние заедно ре- п 
шаваме общите проблеми.

средства 
къщата.

□
□
□ След войната започна да се раз 

сслява, та днес намаля до стоти
на души. Ако кажем, че повече 
от половината са все стари хора, 
надхвърлили шестдесетте, личи си, 
че от Верзар почти нищо няма.

—Че и какъв ми е днес жи
вотът във Верзар — няма песен 
през жътва. И вечер край чеш
мата е Тихо. Младите напуснаха 
селото отдавна. Пръснаха се Да 
търсят по-добър живот. И им е 
похубаво. Само ето цче старците 
се греем на лятното слънце и спо 
мените...

□Отделяме зо до- 
След о ■внте миналата година от високо- 

родпн сортове пшецица били 150 
кг от декар, а от Домашни сор
тове още по-малко — 100 кг на 
декар. Записах си, че миналата 
година с- пшеница били засети 
46 хектара, толкова ,н с цареви
ца, със слънчоглед 3, а с коноп 
п тютюн по едни хектар. Накрая 
н това, че годишният кадастър- 
ски доход възлиза на 5,5 милио
на стари динара.

граждане
това отделяме средства за хра- ц 
на и какво трябва да се купи от а 
облекло на някои членове от се- □ 
мейство. При това водим смет- □

на □

□ка и за прищевките на отделни 
хора. Някой от нас обича пове- о 
че да се облича и. ние му купу- о 
ваме това което иска. Аз иа- а 
пример това не обичам, но аз □ 
пък изразходвам повече пари □ 
за нещо друго, повече пътувам о 
и тн ... □

Халит наля чашите. Даде знак □ 
на музиката да спре и подкани □ 
жена си Мелиха да изпълни пе □ 
сента „Чий башънда“. Той я при □ 
дружаваше. На моменти и оста- § 
палите членове от това сговор- □ 
но семейство прихващаха песен- §

□та.
Действително на човек става □ 

мило, когато се намира всред § 
хора, които се обичат и уважа- § 
ват, а същевременно умеят да □ 
уважават и други.

Песента завърши. От трапеза- □ 
та се разнесоха аплодисменти. □
Мелиха, изпълнителката на ху- □ 
бавата песен, съпругата на Ха- § 
лит Шейков гледаше пред себе □ 
си доволна от това, че гостите □ 
с радост приемат нейното из- □ 
пълнение. °

Да ви представим и този член § 
на семейството. Мелиха е учи- § 
телка в основното училище. Ней □ 
ния съпруг Халит й е ръково- □ 
дител, директор в училището, а ' че ”иа Всекн чукар е и Верзар“.
..Тя сигурно е директор в къ- § Може би, Верзар е единственото

подшегувахме се ние. □ селище в Димитровградско, което
— Не — каза Халит — сега § се е разположило на чуки: „Ста-

нито аз, нито тя. Директорство- □ нина“, висока 765 метра надмцо-
то престана със завършването на § сКо равнище, „Джурджева“, бе-
учебната година. Сега управля- § знмениа чука. Но чуките във Вер
ват профсъюзите. ° зар ”е са стръмни голи сКали, а

Беше вече половината на

о

СЕЛО ВЕРЗАР
Въоръжен с тези данни потег- Тазп година май има

лих за селото.
Прав е бил оня, конто казал.

ракия,гледам сливите, ще падне 
веселба! опитах се да прене
са разговора на друга тема.

— Роди се, ама като няма кой 
да го прдбере. А за веселбата — 
ние старшгге ли ще се веселим. 
Няма млади — няма свадби. Не 
казвам, 1-е няма да пием. П,ри ча 
шка спомените по се опресняват. 
И някак

Така братя Шейкови успяли
да построят една от най-големи 
те сгради в Нова махала. След щи
това заели помещенията в но
вата къща. Две семейства 
първия етаж, и две на втория. 
Халит Шейков и Мустафа Шей
ков заели горния етаж. Тогава 

■ решили да се разделят, както

на

□ миналото като че л.и се 
връща, или поне не е толковаюли, §

когато бяхме в дома на Шейко- □ 
ви, Мелиха все още работеше в □ 
училището. По решение на про- □ 
фсъюзната група при училище- В

приличат на огромни купи сено, Ст Николовказват, не зарад това, че се яв
яват някои недоразумения, но 
защото ставало технически не
възможно около двадесет души 
заедно да се хранят. Поделили 
се, но само на две. Пак остана
ли по двама братя да живеят 
заедно. Така Халит и Мустафа 
живеят заедно. Мустафа продъл 
жил да изпълнява старото си 

главен касиер.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПЕЩЕРИТЕ
то взели решение да уредят у- ° 
чилището, да подържат насажде В 
нията. И всички дисплинирано о 74 метра в „Пропае“ над Димитровградго изпълняват.

— Още два дни остават — каз 
ва Мелиха — и тогава отиваме 
на почивка. Тази година с Ха
лит отиваме на море ,а догодина § 
ще пътуваме в Югославия. Ис- В 
кам да видя тази съседна стра
на, да запознаем хората.

Р

□
задължение 
То# събира всички пари от чле
новете на семейството, които се 
заработват в течение на месеца, 
а след това се прави бюджета.

Това явление ни много заин
тересува и както каза един от 
присъствуващите не било един
ствено в Нова махала. Питахме 
нашият приятел Халит Шейков 
да ни обясни нещо из живота 
на това общо семейство на братя 
Шейкови.

— Всички хора трябва да се 
учат на колективен живот. Ако 
не можем ние като братя да 
живеем заедно, как ще живеят 
други, които не са братя, — за
почна другаря Халит. — Ние 
живеем заедно защото ни е по- 
добре. Така сме организирали 
нашия живот в семейство, че 
животът на всички се облек
чава ....

В семейството на братя Шей
кови всички са заети. Халит ни 
каза той какво работи и каква 
заплата получава, Аз бележих 
и след това пресметнахме. В се
мейството на Шейкови приходи
те са 560 лв. месечно.

□
□ Изследванията на карстовия — 

варовиковия терен около Дими
тровград и Пирот продължиха и , 
това лято. Тия изследвания прав 
Ят сътрудници на Завода за за
щита на природата на Социалис
тическа република Сърбия.

Известният спелеолзг Д-р Йо- 
ван Петровнч, професор от Нови 
Сад, с група опелеолозн изследва 

'карстовата яма „Пропаст“ над ма 
Настирчето в Димитровград. В 

□ „Пропаст“ те успели да слязат нй 
долбочина от 78 метра. Спуска
ли са се степеновидно и вече н- 
мат изработен план на тази дъл 
бока карстова яма.

Същата екипа влезе повторно н 
в пещерата „Ветрена дупка“ до 
село Влас,ч. Тоя път водата беше 
изпълнила цялото езеро в пещера

юли водата е по-голяма. Това по 
казва, че хидрографията на

В Пкротско, близо до Станиче 
нье, проф. Д-р Йован Петровия 
е измерил температурата на из
вора „Леденица“ — I градус. В 
литературата съществуват Данни 
на Йован Цвиич, че водата на 
„Три кладенца“ от Стара плани
на има 4 градуса и той ги смята 
за най-студени извори в Сърбия. 
Новооткритият извор при Стани- 
ченье представлява вероятно с- 
дйн от най-студеннте |НЗвори в 
Европа.

Намирането на такива нови фа 
кти показва, че карстовият терен 

Димитровградско не е достатъч 
но задълбочено Изследван .и пред 
стаълява обект за по-нататъшна 
научна работа.

□
пе

щерата не е зависима от сезолните 
колебания, както това става на 
повърхността. Но „Ветрена дуп
ка“ сЪс своите

□
а
□

украшения ста-□
★ □ лахтити, сталагмити си о-става е- 

дна неописуемо хубава пр.нродна 
рядкост, 'Която воеки 
градчанин би трябвало да 
Разбира се, тя може да

□
Напуснахме 

Шейкови със силни
дома на братя

впечатле- ° 
ния от онова, което видяхме и 8 
чухме. Една нощ бяхме сред при °

о
димнтров- 

внди. 
представ

лява атрактивен туристически о- 
бект и да привлича 
на наши и чуждестрани турист,и.

Като се има предвид украсата 
на тази пещера, би било жела
телно да се образува някакво тя
ло от любители на пещерите, от 
населението на Село Власи, уче
ници, студенти и други, които по 
един ,или друг начин могат да по 
могнат за отварянето на- пещера
та за създаване на интерес към

□
ятели, които тази вечер за пръв 
път запознахме и срещнахме, но □ 
надяваме се, че няма да бъде ° 
и последна среща.

Напуснахме семейството в кое 
то цари разбирателстоо и любов, о 
Семейство, което 
то цари разбирателство и любов. □

вниманието

□
□
□

играе важна °
в

□
роля в Нова махала. □Богдан Николв □

о 1 та и оставаше по-малко простор 
за движение. ДоКато през януари 
езерото беше по-плитко, сега през

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: 
ПРИ СЛАВЧО ТРЪНСКИ

□
□ нея. Др Александър Гигов
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Ансамбълът 

„Биляна“ 

в Димитровград
ИНТЕРЕСНО

СТУДЕНТСКО
Гостуването им не е първо в 

Димитровград и затуй Димитров 
градчани 
часа просто разграбиха всички
те шестотин билета колкото хо-

На 8 август тази година ан- 
самъбълът за народни песни и 
танци „Биляна“ от Скопие пред 
стави в Димитровград концерт 
на сръбски, босненски, македон 
ски, турски, мексикански, ци
гански и други народни мело
дии. В програмата взеха учас
тие изтъкнатите солитисти на 
скопената радио телевизия: Ни
кола Бадев, Драгица и Дафинка 
Мавровски, Кирил Манчески, 
Зорица Анастасиевич, Муарем 
Сербезовски, Илия Ставревски 
и др.

Програмата, на скопените со
листи се отличаваше с извън- 
редно-талантиливи изпълнения, 
особено на Никола Бадев, сест
ри Мавровски и Муарем Сербе
зовски, които изцяло плениха 
димитровградските зрители.

СЪСТЕЗАНИЕ само за три-четири

ра може да .приеме салонът.
Трябва да напомним, че с тоя 

концерт . Центърът за култура 
и забава в Димитровград прик- 

тазгодишния си летенТези дни в Димитровград за
върши петия по ред традиционен 
турнир по футбол. Победителят 
на тазгодишното състезание е от 
борът „Скакалец“ от Димитров
град.

В турнцра взеха участие 11 от 
бора. Предварително бе проведено 
квадификацноико състезание, на 
което бяка излъчени шестте най-

-добри отбора, които 
на пет дни демонстрираха хубав 
интересен н бърз футбол.

Трябва да напомним, че все До 
края на състезането не се знаеше 
кой ще бъде победителят, така 
че всички отбори се бореха До
стойно и мъжки. Три отбора и- 
маха еднакъв брой точки, а 
последния кръг трябваше да ре-

лючва
сезон на гостувания. Досега го
стуваха Тракийскигт ансабъл

в течение шат кой ще бъде победителят. 
Накрая отборът на „Скакалец“ 
се Наложи като най-добър, поне
же в решаващия мач срещу от
бора на Гумарата спечели блес
тяща победа — 5:2.

за народни 
София,
шавието — Антаснасиевич и ан 
самбълът „Биляна“.

Безспорно ансамбълът „Бил
яна" беше най-популярният ан
самбъл, за което свидетелству-

песни и танци от 
ансамбълът от Пони-

Ето и табеларння изглед:

1. „Скакалец“
2. „Камиказ“
3. „Гумара“
4. „Торнадо“
5. „Л. Петък“
6. „7 Сила“

в

© 5 3 2 0 
5 2 3 0 
5 3 0 2 
5 2 2 1 
5 10 4 
5 0 14.

8 ват и шестстотините продадени 
билета.7 Ст. Н.6ЗАСЛУГА НА ПОЧИНАЛИЯ 

ОТБОРНИК
6
2
1 су4ра<&сгси иашй&р§сиЗа най-добър стрелец на тур

нира бе провъзгласен Златанов 
от отбора на „Скакалец“, който 
забележи 10 точки, а за най-до
бър вратар Ман,ич от отбора на 
„Камиказ“. Като най-добри по 
лучиха скромни награди, и трите 
първокласирали се отбора.

Трябва обаче да изтъкнем и 
Пейчев от отбора на „Скакалец“, 
който (макар и без награда) беше 
едни от най-добрите играчи на 
турнира. Той съумяваше да улу- 

вратата тогава, когато трябва
ше неговият отбор да спечели 
мача^ същевременно играеше в 
защитата и беше проблем за на
падателите. Той се отделяше като

Тези дни е завършена училищ
на сграда в село Ракита, която 
ще бъде готова за ползване през 
новата учебна година. Село Ради 
та имаше стара училищна сграда 
построена през 1924 година, ко
гато бил открит рудник Ерма. 
Няколко пъти страдала от наводне 
нне а през 1948 година била от
несена. Децата се мъчили в мал
ките помещения на малкото учи
лище. Макар, че няколко пъти се 
готвили да строят ново училище 
ракитчани не успявали да прове
дат тази акция. Благодарение на 
покойния отборите Владо-Стоил-

ков, пенсионер — инвалид на ми
на Ерма, село Ракита със соб
ствени средства си построи учили 
щна сграда.

Понеже Ракита е печалбарско 
село и разполага само с женска 
работна ръка бяха необходими 
големи усилия акцията да успее.

И общинската скупщина в Ба 
бушннца отпуснала парични сред
ства за строежа на училището. 
Преди училището да бъде готово 
заболилия от силикоза Владимцр 
Стои.тков починал и нямал щас
тие Да вндн „първия учебен ден“.

К. Гюров

ф Казали на слона: Танцувай. 
Той отговорил: Нямам стройно 
тяло.

ф Богаташът е като пепелни
цата: колко е по-пълна, толкова е 
по-М|рЪсна.

ф Вчера се нзлюпнл от яйцето, 
а днес го е срам от черупката.

ф Ако Сн станал наковалня — 
търпи; ако си станал чук — удряй!

ф По-добре грозно да седиш 
на коня отколкзто красиво да пад
неш от него.

ф Кошница с две дръжки се но 
сд от двамина.

ф Който говори — сее, кой то 
жъне.

Най-нещастннят ден за пете
ла е, когато му мнят краката.

ф Омъжих дъщеря сп. за да 
ж.ивея в нейната къща, а т» се 
върна пр,и мен с четири деца.чи

ф Върховете на високите дър
вета са изложени повече на'гръм.

ярък пример на красив, пожертву 
вателен футболист, който печели 
симпатиите на зрителите.

Традиционният, студентски фут
болен турнир показа, че Димитров 
град има сили и че може да под
държа интересни футболнд със
тезания.

ф Когато кравата Падне, за нея 
има много ножеве.

мълчи ф Гдето много плевели — там 
малко жито, гдето много думи — 
там малко мъдрост.

® Недостатъкът на парите 
това е тяхната малочпсленост.

ПРЕСЕКУЛКИ
Ф С изядения бой не се нравят 

килограми.

ф Простирай се според килима 
в кабинета с,и.

ф „Раждала майка синове" . . . 
да ги съди за .издръжка на стари 
години.

© Културата му беше толкова 
голяма, че му помагаха н други, 
за Да я носи.

® Срещу ръжен не се рита. 
Съща и срещу пита!

© Едни живеят, за да работят. 
Други работят за да живеят. Тре
ти пък живеят, за да цн живеят.

ф От много опичане умът може 
Да изсъхне.

@ Вдигайки шум около себе с'1, 
тя страна естрадна певнза.

ф Натикаха котката в миша 
дупка.НОВОТО УЧИЛИЩЕ В РАКИТА

Всяка заран напипвам куката, която 
затваря вратата отвътре, и студеното жел
язо порязва пръстите ми. Из крайречните 
лъки .дивее слана, въжета от извадени кар
тофи чертаят в сланата криволици и раз- 

синевица на долината ме побива

кво всъщност е видял, а няма да си 
спомни.

нзмамен.ият съм аз! Тогава ние сме раз
менили местата си. Правя се, че гледам 
навън, а искам да разбера възможно лн е 
стрико Лнйо да ми направи това двой
но салто!

Той отпива по малко от калената ча
шка, бави се. В това бавене нма колеба
ние — мисли нещо. Вдигам глава, в жеста 

има покаяние ,и стрико Лнйо 
куражава:

— Отдавна искам да те попитам нещо, 
ама викам да ме сбъркам.

— Човек най-бърка, като се чува да 
не сбърка.

— Ти си црав.
Стрико Лнйо се съгласява, без да ми

сли, защото го човърка друго пешо. Лю-

опрат до него: той сигурно се е видял ща
стлив и иска да знае мъките, конто са 
за човека, къде ще отидат, като ги мах
нем от себе си? . ..

Да убиеш една надежда — лошо. Да 
подхранваш една илюзия — още по-лошо.

Мъча

Това е било първият път: 'Сега стрика 
Лнйо не може да си спомни, че е било 
точно така.

Той знае: ще му дам да запали едно 
„първо“, за да изсуче катрана на „удар
ника“, след това ще сн направим кафе, 
чашка винпромскн коняк. Конякът е в бу
тилка „МетаКса“ — всеки път стрико Лийо 
върти шишето в ръка — знае, че няма 
да прочете, но .се мъчи да прочете надпи
са на един от медалите върху етикета и 
цъкна от възхищение:

— Чужда стока — Друга Стока! .. .
Стрико Лийо ми е помогнал не защо

то ми трябва помощ, а заЩото и на два-

мътената
с тръпк,и. Горе на Драганица е паднал 
сняг, неуютно слънце мъждее през утри
нната мъгла, снегът по високото било бле
сти и от този блясък става още по-студено.

Бичкнята евнрва в буковото дърво, по 
вкокалената земя на сачака се посипват 
стърготини — дъхва на пряспа дървесина.

ВСяка заран, щом чуе бичкнята, стрико 
Лийо идва в сачака. В устните му до
гаря подмокрена цигара. Той я улавя с 
два пръста, хвърля я и хваща бичкнята 
за другия край:

— Чакай Да разделим работата.
Делим работата, пренасяме дърва, а 

през устицата на разбумканото кюмбе пла
мъкът вади жълти езичета. Бяла топла 
стая, пометен килим, две препълнени щай
ги д"фва — ще ст.ипнат за целия ден.

Стая, 'В която живее сам човек, мами. 
В такива стаи обитава една воля и тя из
ключва другите. Недостъпните места пре
дизвикват любопитството и суетата. Или 
съзнанието за някаква липса. Ти прекрач
ваш прага с неясна надежда, че ще Откри
еш тая липса, а намираш плетени с ка
мъш табуретки, пишеща машина, пъстри 
кафени чашки и бакъреи поднос и остатък 
ОТ мирис на тамян...

Чудни хора ,има по света! Имайте ми
лост и не завиждайте иа с'ам човек...

Стрико Лийо спира около прага и ня
какъв сподавен звук отлепва устните му. 
Може би е изненада, може б.н — разоча
рование. Най-вероятно — разочарование. 
Виж какво било! ... Нещо в него се раз- 
координирва за миг и 
определеност на предмет,ите се разколеба
ва. Киченото халище и а леглото започва 
да се отдръпва, изсъхналите карамфили в 
черната вазичка разтварят цветове — в тоя 
недействителен Свят му подавам 
стрико Лийо сяда тъй, сякаш насилва вдъ
рвените си нозе, за да ги прегъне. След 
лен или два тце иска да си припомни ка-

се да си спомня дали не -Съм се 
издал с неяцо пред стрико Лнйо и сега 
иска да полекува душата ми с приказки. 
С какво Друго да помогне на човек, който 
с,н има кола и „партамен“ в София!

Шаячните >му панталони са нагънели, 
коленете им са закърпенн с едър бод и по 
ус'уканнте ревери на сетрето му нма бели 
петна от бобена чорба. Едното 
малко се е повдигнало, другото е слязло. 
Главата му уж е неподвижна, 
ща в очакване. Той чака, аз мълча. Въз
духът нз един път ме идва и прегълщам.

Гласът на стрико Лнйо става далечен:
— Ама да знаеш, че те миста... Един

мн се о-

му око

а се покла-

Станислав СИВРИЕВ

И душата лоясва вид, всичко ти е наред и ако те яде мъка, 
язък! ...

— Ти ме 'шгташ, ти ме наказваш. 
Думите са смесени с въздишка — 

ко Лнйо трепоа:
— Ще извиняваш, ако будалецият 

акъл обърка!
— Не е сбъркал, стрико Лийо. Мъката 

си трябва. Ако човек я няма, трябва да
СИ Я стори.

(РАЗКАЗ) Стри

ми
мата ни трябва да се чувствуваме съседи. 
Затова и аз му нравя кафе. Той вдишва 
горещата пара, сърба с наслада.

— Хубав живот не додява ...
Той ме гледа косо. И аз го гледам 

косо. Той отгатва в мене нещо; и аз от
гатвам <в. негб нещо. После това нещо ни 
смущава 
скрием.

бопиТството ме кара да шавам неспокойно 
>на Стола, а той търка едното 
кърпената пета на чорапа си. Това 
е признак на взето решение — захапва че- 
тння|салата сн бърна и я пуща:

— Мер.их та и оттук н оттам,: нареден 
живот. Колата — Кола. И апартмент в Со
фия. Като те гледам — и пари сн имаш. 
Ами... — позапъва се стрико Лнйо —

стъпало в 
вече

— Едно е да сн правиш мъка, друго 
е да ти я сторят. Ама и тн си прав: 
да си подкладеш мъка е голяма работа. 
Инак лошо. Лоясала душа е лошо...

Той става и мачка Отпред каскета сн 
с ръце. Нищо

сам

и двамата се мъчим да го

Стрико Лийо е убеден, че пие „грц- 
ки“ коняк.От тади по-мила измама трудно 
се измисля. По обяд той ще се похвали 
на пазара: някой ще завиди на него, ня
кой — на мене Повечето нещастия залпоч- 
ват от завистта. Едно нещастие да се за- 
мъти от етикет на празна бутикла е вече 
много!

мъка имаш лн си?
Той навежда глава, сякаш

му няма козирката е 
счупена през средата отдавна. Нещо го 
тика къмсе засрамва 

от въцроса сп, и олисялото му теме, по 
което са се слепили разбъркани кичури 
коса, светва.

Имам ли сн мъка! Това е най-неочак- 
въпрос. И най-трудн,нят. На стрико 

Лнйо може би 
клуб, че след толкова и толкова години 
ще имаме толкова и толкова коли — тол
коз много коли едва все ще артнеа и за 
неговата порта. И други неща навярно ще

вратата, вещо го връща назад 
и той прави крачка. Още една. И спира.

нцето му е полуизвърнато, черните му 
зчя се тулят в четина и бръчки.

Слънцето навън е пробило синкавата 
мъгла, сланата се е вдигнала и въжата на 
извадените картофи са се загубили в по
чернелите голи ниви. Снегът на Драоаннца 
свети хладно и през затоплената отая 
пана студена тръпка.

пространствената

вапият
са казали в земеделския

Аз си мисля, че ми е повярвал. А мо
же и да не ми е повярвал. Прави се чо
векът на измамен — да се радвам. Попя 
кога и така се отблагодаряваме... Тогава

стол и

ми-
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— също. Затова било наредено 
да се открие нелегалното екро- 
вище на нишката техника.

По това време в Мостовата 
работилница работел един бело- 
гвардеец, руски еимргант, Пе
тър Оничеико. Бил зает в съ
щия цех, в който работил и 
Джордже. Ониченко забелязал, 
че неговия „колега“ посто
янно пътува и денем е „измо
рен, а нощем никога не е У до-, 
ма си“. Той започнал да следи 
Джордже ... Забелязал, че в 
квартирата на Джордже Люби- 
нович идват непознати, съмни
телни хора. Това съмнение би
ло достатъчно да го доложи на 
Гестапото и Специалната поли-

нощио време свободно да се дпи 
жи по железниците.

Военните подделения, опреде
лени за защита на железничар
ски обекти се уведомяват, че са 
овластени да контролират посо
ченото лице в изпълнението на 
длъжността- му. Длъжни са съ
що да му окажат съдействие и 
защита.

Това позволително важи само 
с железничарски распорт № 
108799.

Ползвайки званието „железни 
чарски чиновник" Джордже пра 
вил големи услуги на народно- 
освободителното движение в ю- 
гоизточна и южна Сърбия.

2.
Джордже Любинович като ку

риер по линията Белград — Бай 
чар — Ниш — лескоиац разпо
лагал с девет изправни или фал 
шиви паспорта, които му гаран 
тирали свободно движение при 
всички окупатори. Бдва 
давиа са открити паспортите, с 
които си служил Джордже.

Това са досега непознати до
кументи. Братът па Джордже ги 
пазил като спомен за изгубения 
си брат и ги предал на хрониста 
с цел да се използват в осветля 
ването на образа на боеца-рево
люционер.

иеот-

!

Абе ви*,' дето енкаше, че’ от Искаро по-дълбоко йена, мие *
•*н« »ече. ,

морето * го ДОстигаме
заключение, че Джордже разно 
лагал и с паспорт под лъжливо 
презиме на име „Мутанович“. 
С този паспорт си служил 
места, където изразявали съм-

паспортите
СРЕША С БЪЛГАРСКИТЕ 
ФАШИСТИ

ция.
В. началото на февруари 1942

година пред квартирата на 
Джордже застанали полицейски 
агенти и немски офицери. Бло
кирали къщата. В квартирата 
се намирала -Злата Любинович, 
съпругата на Джордже. В нейно 

немските агенти

През зимата 1942 година Джор 
дже пребивавал в Княжевац и 
предал някои материали на чле 
ноЕете на Околийския комитет 
на КПЮ за Зайчарска околия. 
През деня успешно 
задача и в едно село недалеч от 
града. В първите вечерни часо- 
ЕО се връщал в Княжевац. Не- 

чул отсечена

по

Конкурсен мотив
нение в него.
Немската крайскоманда в Ниш 

обявление за нощному издала
движение на територията 
Сърбия, защото считала, че като 

чиновник" трябва

изпълнилма присъствие 
започнали да претърсват. Откри 
ли партийната техника и ком
прометиращи материали. Всич
ко друго намерили, но не могли 
да открият Джордже. Той ми
нал в дълбока нелегалност. За
познат бил с провала и първо 
заминал за Белград, но и там 
не бил сигурен. Белградската 
полиция била по следите му и 
той се настанил в Земун, полз
вайки някои партийни връзки 
между железничарите на земун 
ската гара.

Но какво станало със Злата по 
това време която както и Джор 
дже била верен сътрудник на 
революционната борба и която 
се проявила в нелегалната бор
ба ... Макар че била подложена 
на адски мъчения Злата не при
знала нищо и затова била пус
ната на свобода.

Но окупаторите и неговите 
да намерят 

В Ниш започнало 
„Аз съм

„технически 
да изпълнява длъжността си. Лю 

на Ястребац. 
силният

далеч от гарата 
команда на български фашисти 
да спре и да дигне ръце нагоре. 
Послушал. Българският фаши
стки патраул поискал от Ддор- 
дже да покаже „открит лист“.

Ееднъж на своите сътрудни- 
Гойко Милетич от Княжевац 

със срещата с бъл-

бинович
Там бил съсредоточен 
и добре въоръжен Ястребацки 
народноосрободителен партизан

отряд. Пряка връзка с ща- 
Дос-

муниции и боеприпасич 
доклади за 

Понеже

отивал

За председател на комисията, която провеждала ко
нкурс за бик, сложили змията.

На конкурса се явил само един кандидат 
— Ха възкднкнал членът на комисията къртицата, 

ти ли си този ербап, който иска да се пробута за бик?
— Ние сме! — скромно потвърдил . предположението 

охлювът и се попрнбрал в черупката
— Без намеци — изсъскала председателката, — тук са

охлювът. ски
ба поддържал Джордже.
тавял
носел до Белград 
положението в отряда, 
отрядът се намирал на терито
рията на Моравска околия Лю
бинович фалшифицирал обява- 

„Мутанович“ Д. 
която му „издало

ци
си. във връзка 

гарските фашисти Джордже раз 
спокойствие.казал: „Запазих 

Нямах защо да се боя, защото 
имах обяви за всички 
окупатори и домашни предате
ли.. Но направих грешка: пред 
българите показах цяла дузина 
позволителни и започнах да 
претърсвам. Между тях имаше 
и фалшиви, на други презиме
на. За миг изтръпнах като си по 
мислих „какво ли ще стане ако 
българите ми вземат .позволи
телните и сами почнат да търс
ят „тяхната". Всичко обаче за
върши благополучно. Българите 

разрешително на 
език и ми казаха:

важни външните данни.
— Охлювът ги има — допълнил другият член чер- видовевеят — и отговаря на изискванията.
_ Така си е — отвърнал охлювът и си показал рогата,

— каво си имаме, личи ни.
— Ето, вижте — радостно забелязала змията — това, 

което подчертава мъжката грация на едни бик, той действи
телно го има. Моля, членовете на комисията да обърнат вни
мание — рогата на охлюва са на съвременно изискване, т. е.

Когато трябва ги показва, когато не трябва

та си ца име 
Джордже,
Управление на Моравска око- 

№ 11987 от 17 май 1942 
Житковац и с тази об

лия с
година в
ява свободно се движел както 
на освободената, така и на оку
пираната територия.

В купчинката нелегални пас
порти се намира и личен пас
порт, издаден от Управлението 
на полицията в Ниш, позволите- 

Щаба на XI отряд на Сър 
бската въоръжена сила (Льоти- 
чевска), паспорт на Министер
ството на железниците за без
платен превоз, служебно разре
шително да може да пътува по 
железницата от 18 до 22 часа, 
позволително от шефа на рабо
тилницата, аусвайс от германс- 

зондерфирер и български 
от тези

сгъваеми са. 
държи ги прибрани.

— Плюс Това — намесил се червеят — няма нужда от
навсякъде със себе сн. Из-

слуги успели 
Джордже.
щателно следствие, 
народен син и борец за свобо
да. Това е, което мога да ви ка
жа. Убийте ме, но от мене ни
що няма да узнате“ — повтар
ял Джордже пред следствените 
органи, където бил изтезаван 
до безсъзнание.

Нито един другар не издал 
Джордже.

Загинал геройски.
На Бубан край Ниш бил раз

стрелян през лятото 1942 го-

обор. Има си собствен и го носи 
общо оборният въпрос при него е разрешен.

— Ами — заинтересувала се къртицата 
най-много се дразни?

— Не ми действуват цветовете — пояснил охлювът 
— Значи не ги виждаш, както и аз?

— Кажи-реч.и, ако позволите, както вас.
Комисията се оттеглила на съвещание.

— Аз предлагам — започнала змията — да го удостоим

— от кой цвят лно от
погледаха 
български 
„Върви братко“.

„ДЕНЕМ ИЗМОРЕН, А НО
ЩЕМ СКИТА“

Нелегалната парийна техника 
работила в Мостовската рабо
тилница все до февруари 1942 
година. Ниш всяка сутрин осъм 
вал облепен с афиши, които зо
вели народа на борба, а във фа 
бричния двор на Мостовата ра
ботилница по работническите 
шкафове, по работническите 
комбинезони и джобовете се на
мирали афиши, на които пише- 
ло: „Прочети и дай другиму да 
прочете“. Гестапото знаеше вси
чко това, Специалната полиция

за бик.
— Напълно съм „за“ — одобрила къртицата ,и ро

гата са му меки, и не боде. Ку-сурът му е че не може да 
да е. Да бъде бик!!!

кия
открит лист. В един 
документи пише:рови в земята, но това

— А бе той шом пълзи — обобщил червеят. — ще ,из
расне до бик. Гледай, кьртцце, ние със змията докъде изпъл
зяхме: тя до председател, аз — до член на такава отговорна,

дина.
През

райнонната команда на народо- 
освободителната войска арестува 
ла Петър Оничено и го осъдила 
на смърт зарад предателството 
на Джордже Любинович, и гру
па партриоти.

Джордже СТАМЕЦКОВИЧ

Позволително
За Любинович Д. Джордже, 

собственик на това позволител
но, като помощник в IX група 
при Сръбските държавни же
лезници.

Посоченото лице може при из 
пълняване на длъжността си

октомври 1944 година
комисия... ,

И новият бик поел функциите сн. Дори оставил в он- 
дейност светла диря след себе си, която многочешката си

приличала на дирята, която оставя всеки охлюв
Н. А. БОЖКСБ

Ош избори до избори„Братство“ 
ви кани да про

дължите 
абонамента си
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