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По случай чествуването деня на освобождението — 8 сеп
тември 1944 година, поместваме изказвания на участниците в На- 
родноосвободителната борба. Четиримина участници в НОБ ни 
разказаха за онова, което са преживяли и видели в дните на 
борбата.
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като комисар на батальона. ■ ■
От време на време той идва 

на родителите и бли
зките си. Всяка година той ви
жда нещо ново в своя ' град. 
При освобождението в Дими
тровград имало само кафенета 
и няколко занаятчийски рабо
тилници. Днес Димитровград е 
нов град. Има промишлени, пре 
дприятия, асфалтови улици, у- 
чилишни сгради, жилищни по
стройки, неонова светлина...

Ритъмът на живота, започ
нат преди повече от двадесет 
години, движи времето и ми
нава през нови процеси с но
во съдържание. Но при това 
не могат да се забравят пър
вите импулси, които му дадоха 
това кръовообръщение.

заварилооните. Той си спомня добре как 
са се изпреварвали с четници
те кой по-напред ще се докопа 
до оръжието на избягалия бъл
гаро-фашистки гарнизон 
Пирот.

Когато дошъл в Петровац, 
намерил ръководството на Ни- 
шавския отряд и много мобили 
зирани. До освобождението на 
Димитровград отново бродил 
из този край. Два дни след ос
вобождението дошъл в своя 
град, но скоро след това пак 

,го напуснал. Тогава в Дими
тровград, спомня си Славчо, и- 
мало много пленено оръжие, 
оставено по тротоарите на глав 
ната улица.

Като комисар на картечно- 
-минохвъргачна чета в Цари- 
бродската бригада — през Пи
рот, Бабушница и Своге — бри 
гадата участвувала в освобож
дението на Ниш. В Ниш била 
на позиция на мястото на дне
шните РР-заводи. В град 
Ниш била формирана 8 брига
да. Мнозина от бригадата се 
завърнали по домовете си, а 
той останал до освобождението.

С много труд, дори и с наме 
сата на Общинската организа
ция на Съюза на бойците ус
пяхме да предумаме Славчо 
Йовшин, подполковник от 
ЮНА в Белград, да ни разка
же нещо за освобождението на 
Димитровград. „Нека ви раз
кажат други, аз не съм за то
ва. .. „така Славчо искаше да 
избегне разговора. Войната о- 
чевидно го е научила да бъде 
скромен, тих и спокоен. Все 
пак — започна. Накратко той 
ни разказа за своите военни 
приключения.

За народноосвободителното 
движение узнал в 1943 година 
като ученик в гимназията в 
Димитровград.

Имало стачка. Предишния 
ден учениците били на погре
бение на фашистки войници 
в Топлица. На следващия ден 
не искали да идат на училище. 
„Не сме си подготвили уроци
те" — казвали те. С още некол 
цина съученици Славчо бил 
изключен от гимназията.

— Записах се в 
гимназия
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Осми септември 1944 година е „ден първи“ за българска
та народност в Югославия. В дългата и мъчителна, но героична 
освободителна борба на югославските народи, в която участвува 
н тя, бе сломен фашизмът и робството и се откри пътят за 
нейния действително свободен живот в братската общност на 
югославските народи.

Двадесет и трети път 8 септември тържествено се чест- 
вува в Босилеградско и Димитровградско — всяка година с но
ви трудови победи и нови стъпки към възхода. Животът днес 
е по-добър, по-богат и с ясна перспектива за бъдещия ход.

Снимката горе е историческа. След първия митинг в сво
бодния Димитровград партизани от Димитровградско и вой
ници от ОФ армията носят на ръце югославския партизански 
командир Йово Цекич, участвувал в митинга.

КЪМ ДИМИТРОВГРАД

Виденов 
да ни разкаже за освобождени 
ето на Димитровград. Ето как
во сподели той:

(Следва на 3. стр.)

Помолихме Живко

пиротската 
казва той. — Сед

ях на един чин с Гаврило Ви- 
данович-Сазда й „Гагулата“, с 
които се сприятелих От тях уз
нах повече за движението.

Така започнал да 
своя живот с революцията.

А на 6 юни

ДИМИТРОВГРАД

БОГАТА ПРОГРАМА България празнувасвързва

1944 година по
лучил поръчение от партизани 
те в димитровградския край да 
замине при тях. В групата се 
намирал и Спас Сотиров. На 
Стара планина

НА ЧЬСТВУВАНИЯТА НА 
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА Напразно бихме се ровили в историята на българския народ, 

ако търсим по-светла страница от тая, която бе разтворена 
девети септември 1944 година.

В глъбините на миналото, колкото и славно да е, има мно
го народна мъка и горчило, причинени от „свои“ хора, а освобож
дението от турците, за което гинеше народът, превърна сетне сво
бодата в привилегия за малцинството, което държа народа под ка
мшик все до септемврийския ден на 1944 година.

Затова деветосептемврийската страница е най-светла.
И наистина, какво беше България преди? Между най-бед- 

ните в Европа, с най-нисък национален доход, ограбвана от свои 
и чужди и потънала в сълзи и траур по загинали народни бор
ци, които още не можеха да премерят силата си с варварския мо- 
нархофашизъм.

А после рухна крепостта на ненародното и в дведесетилетния 
ход на социалистическата революция народът преобрази 
страна.

на
намерили гру

па от двадесетина партизани 
— 15 от Димитровград и 5 от 
Пиротско. По тези 
ло и 60 партизани от Пиротско. 
Те действували съвместно — 
заедно нападали мандри и 
общински управления. Славчо 
повече пъти е имал да изпъл
нява свециални

рското предприятие „Циле", 
„Фабрад", търговското пред
приятие „ Ангропромет“ от Пи 
рот и земеделската коопера
ция „Сточар“. За пръв път на 
тая изложба са изложени пред 
мети на домашно ръкоделие и 
сувенири, ката нова стопанска 
дейност в комуната. Изложба
та ще бъде посетена от дело
вите сътрудници на стопански 
те организации, както и от го
стите на Софийския окръжен

Днес Димитровградско праз- 
23-та годишнина на освонува

бождението си от фашисткото 
робство. За разлика от досега

освобождението
места има-

празникът на 
по-богато се чествува. Ръковод

общестрено-полити- 
стопан-ствата на 

ческите,
ските организации и училища

културните,
задачи, а по- 

-малко се движел с отряда. Та 
ка през месец юли като добър 

терена, заедно, с 
Боримечката и Станко „Черни" 
бил отправен

наеха да изготвят такава 
всъщност е

та се 
програма, която 
преглед 
хи в стопанството,

познавач на
на 23-годишните успе 

културата, своятав Калотина да 
установи връзка с група 
дежи от Димитровград.

— Във воденицата дойдохме 
към 10 часа вечерта. На воде
ничаря Иван казахме да тръг
не с нас и да ни свърже с ди- 
м итровградската

мла- Големи са аршините на това преобразяваме През 1939 година 
са били .произведени 266 млн киловатчаса електроенергия, а през 
1966 — 10 милиарда и 230 милиона. През същите години добивът 
ма въглища е 2.200.000 към 26.200.000 тона, на стомана — 6.000
към 588.000 тона, а средният добив на пшеница и друго зърно не 
може да се сравнява. Миналата година са получени общо 6,9 ми
лиона тона, като значителна част е изнесена в други страни.

В новата петилетка, която свършва през 1970 година, циф
рите за производството ще са двойно по-големи, а това значи 
двойно пс-богат живот за труженика и строителя на социализма.

Българският народ посреща своя Девети погълнат не само от 
своята радост' и трудовите победи. Неговите симпатии са безре
зервно на страната на народите, които се борят за свобода, мир 
и прогрес на човечеството, а неговата омраза е срещу всички, кои
то искат да спрат освободителния ход и да запазят или натрапят 
колониално съществуване на редица народи и страни в света.

По това югославските и българския народ си приличат — 
обичат свободата и мразят робството в своя и чуждия дом.

спорта и пр.
Празненството започна 

септември вечерта, когато уче 
от димитровградските 

училища, съвместно с работни 
ците от трудовите организа
ции, устроиха факелно шест
вие, което завърши в центъра 
на града ^с приветствени речи, 
разказване 
спомени и народно 
ние.

на 7 съвет.
Днес ще прозвучат и първи

те за тази година 
ло радиоуредбата, които уче
ниците от гимназията подгот
вят.

предаванияниците
група. Връз

ката стана на другия ден. До- 
колкото си спомням, с групата 
беше и Славчо Кръстев. Вър
нахме се без да изпълним 
край задачата, 
казваха те, младежите 
били уточнили плана

А на 10 септември Центърът 
за култура и забава ще орга
низира гостуване на Нишкия 
народен театър с комедията 
„Мъртвите не плащат данък“ 
от Никола Манцарие.

От името на обществено-по
литическите организации е от
правено възвание До гражда
ните на Димитровградско да 
вземат масово участие в тър-

до-
защото, както 

още не 
за изли

заме, и че сами ще се обадят 
посредством връзката. След де 
сет дни, в началото на август, 
отново дойдохме в Димитров
град, където имахме среша със 
свръзката. И този път групата 
не можа да каже кога ще изле 
зе. От София тогава беше при
стигнал Тодор Благоев-Бора... 
След десет дни между Дой кин 
ци и Паклещица групата • се 
приобщи към отряда. В нея уча 
ствуваха 15 души, между които 
бяха Спас Сотиров, Славчо Кръ 
стев и други — спомня си Слав

партизанскина
увеселе-

Днес се провеждат спортни
и културни срещи и се откри
ва стопанска изложба, на коя- 

димитровград- 
предприя-

По време на тазгодишното посещение на другаря. Тодор 
Живков у нас в комюникето за разговорите с президента Тито 
това бе подчертано: „двете страни са разменили мнения по меж
дународното положение и са констатирали еднаквост или сходство 
на становищата по основните международни въпроси", а „отно
шенията между НР България и СФР Югославия се развиват... 
в дух на искрено приятелство и добросъседство и бележат все 
голямо разширяване и задълбочаване".

Утре нашата съседка празнува и се радва на свободата и 
благоденствието, което расте с всяка измината година. За праз
ници се изпращат честитки и благопожелания. Нашите народи и 
българското малцинство с тях желаят на братския български на
род твърда, сигурна стъпка към поставените цели на социалис
тическото строителство и пълно братско разбирателство с нашите 
народи.

то участвуват
ските промишлени 
тия. Тази година в чест на пра

бъде жествата.
Тазгодишното празнуване на 

Деня на освобождението съвпа- 
юбилейната 50-годишнина 

социалис-

зника за пръв път ше 
присъдена Септемврийската на
града за литература, живопис 
и културна дейност.

На стопанската

по
ла с
от Октомврийската

революция. Празнувай
изложба в 

Центъра за чо.тическа
ки победата над фашизма, Ди 
митрсвградско празнува и по-

малката зала на 
култура и забава, участвуват 
предприятие

Славчо получил нови задачи. 
С Гаврило Видаиович-Саздо 

и „Гагулата" заминал в Долни 
Висок
рия, да приемат групите от 
Пирот и да се разплатят с ш.пи

„Свобода“, комби
бедата на 
Октомврийска революция.

социалистическатаизделия 
кожарското 

„Братство", стола

на пиратска терито-ната за каучукови 
„Димитровград“, 
предприятие

Мики НейковСт. Н.

I



Славчо Кръстев
:

Дните на ^°Р^ата
съвещанието!

В ХАРТУМ
Тъй като отрядът „Момчил 

Войвода" действуваше предим 
но във Висок, повече сътру
дници имаше в Каменица, Се
нокос, Горни Криводол, Въл
новия, Росомач, а сънло така. 
и в други селища (Лукавица, 
Желюша, Драговита, Власи и 
ДР-).

скоро
след това в местността „Изво
рите“, над село Сенокос, във 
Висок. Пиротският отряд които 
отдели петима свои бойци за 
новообразувания отряд и ков- 

близко сътрудниче- 
„Момчил Войво- 

П0М01Ц ,при

Войвода" станадии чилНародиоосвободителното 
жение в Димитровградско 
почна да се развива към края 

1у.^ и доои пълен размах 
през 1944 година.

ХХрез 1943 година започнаха 
да се установяват връзки с 
Окружното партийно представи 
телство на ЮКП в Пирот за 

въоръжената 
Колич-11'уни-

за-

и а
■
■

то винаги 
ше с отряда 
даи, оказа голяма 
образуването и за укрепването 

Пиротският отряд бе при-
димитровградски

той даде на Цари-

■

Близкият изток отново с в центъра на вниманието. Три д 
месеца след израелската агресия, но инициатива на Судан, в 
Хартум се събраха ръководителите ца арабските държави иЛ1 
техин представители, за да обсъдят най-сетне мерките които ; 
щс приложат за отстраняване последиците от агресията. 11есъгла- , 
сие във връзка с конференцията изразиха само Алжир ■
се застъпва за продължаване на войната с Израсл и Сири 
(преди всичко недоволна от решението да се възобнови дое . 

на нефт за западните страни).

Не трябва да се забравят и 
сътрудниците от Димитров
град и околните села, откъде- 
то също така имаше хора в 
отряда. В къщата на Йорданка 
Крумова, Спасен „Класката“, 
Мирко „Паляча" и др. се ус
тройваха среши, организираше 
се заминаването на младежи
те в отряда. Влайко дърводе
лецът, Милк'а воденичарката, 
Тодор кожухарят снабдяваха 
отряда с муниции и облекло 
чрез връзката в лозето на Вла 
йко. Санитарен материал и па 
рични средства отрядът полу
чаваше чрез Гроздан Велев от 
Лукавица и Иван воденичаря 
от Калотина. Отряда подпомага 
ха Петър Миланов от Драговита, 
Владимир Ставрев, Зора Па
нов, Никола 9рбутина, Рашо 
Градински от Димитровград и 
още много знайни и незнайни

наподготовка 
бороа. Божидар

Съроислав Златкович по 
задачи от партията се свърз
ват с Д-Р Константин Гоцев и 
други от Димитровград. Това 

контакти с българ 
народност от Димитров- 

оргаиизиране , на 
в тоя край. От 

от града се изпращаше 
помощ,

му.
ел първите

ша и партизани, 
бродския отряд петима от сво 
ите опитни бойци: Миле Иова 

— .Ватра, Драголюб Ста 
__ Горки, Милорад Пей 

— Станко, Гаврило Вида- 
Петър

иович
нковичбяха първи

■газката ската 
градско за 
съпротивата 
тогава

чич
иович-Джержински и 
Потич, военен инструктор, 

сетнешни акции 
отиваха заедно, или ор- 

бойни

■
ЗаклЮчителпите документи от конференцията яспо по- я 

казват, че арабските ръководители реално оцениха положение ■ 
то след военното поражение и се обърнаха към изиамиране | 
политически и стопански мерки за сплотяване в сдипен ФР • 
и заздравяване стопанството на страните — жертви на агр
егата. За възобновяването на арабската солидарност до голяма - 
степен допринесе становището на президента Насър. Станоп - ■ 
щето на Насър бе одобрено от участниците в конференцията, - 
между които се намираха и предишните най-остри критици па ; 
египетската политика.

В
дватамного 

отряда 
гаиизираха

състоящазначителна 
се от санитарен материал, об- съвместни 

специални задачи полекло и пари. групи за 
терена.Царибродският отряд, Пирот- 

българският Фердина- 
който
Стара планина 

съвместни дейст- 
Най-

1944 година 
се засили. Праве-

В началото на
движението 
ха се подготовки за започване 
на въоръжена борба. През ме
сец април в Пиротския отряд 
постъпи първата група парти- 

Димитровградско

ският и също сеидски отряд, 
движеше из 
организираха 
вия на двете територии, 
голям бе походът отвъд Стара 
планина в Михайловградско,

месеца 
на батальона 

при Батулия.

■

Между най-важните решепия на съвещанието са: съгла- ■ 
отстраняване последиците от агресията — общ дълг на - 
арабски страни; решението да се ускори ликвидирането ■ 

военни бази на арабска територия; становището, - 
_ възобнови доставката на нефт от арабските ■ 

окаже финансова помощ на жертвите от агресията - 
която се изключват преговори ■

отзапи
Крум Миланов - Боримечката, 
Васил Станков и Борис Бачев

сие за 
всички 
на чуждите 
че трябва да се 
страни, да се
и запазване на политиката, с 
с Израел и дипломатическо признаване на тази страна. п

Арабските производители на нефт — Кувейт, Саудитска • 
съгласиха да дадат на Египет и Йордания - 

за възобновяване ,,а ■

овчари, косачи, които даваха 
залъка си на бойците от от
ряда. Сенокошките косачи ви
наги носеха повече храна, за- 
щото знаеха, че през деня ще 
се срещнат с някой боец от 
отряда. Когато партизаните 
слизаха в селата, хората се 
надпревареха кой ше заведе 
повече партизани на вечеря.

Населението от Пиротско, 
Димитровградско, Михайловград 
ско и Годечко не правеше раз
лика между партизаните сър
би и българи. Еднакво се по
срещаха български партизани 
в Росомач, Еловица, Бърлог, 
Дойкинци и сръбски партиза
ни в Дълги дел, Говежда, Д. Сла 
тина, Главановци и другаде.

Именно тази безкористна по 
мощ, оказана от населението 
на освободителното движение, 
даде взможност отряда от 18 
души по време на образуване
то му да нарастне .през август 
с над сто души • и през септем 
ври да прерастне в бригада.

Здравата и постоянна връз
ка между населението и бой
ците не секна и в дните, кога
то нашата бригада се сражава 
ше с врага за окончателното 
освобождение на страната при 
подстъпите на Ниш, Прищина, 
при река Дрина, Босут и пр.

Такъв значителен е прино
сът на населението от българ
ската народност към общата 
борба на югославските народи 
и народности за освобождени
ето на страната от окупатора, 
за създаване на нова социали
стическа Югославия, неразру
шима общност на равноправни 
нации и народности.

ски. няколкопредприет 
след разгрома 
„Христо Ботев“
Походът бе значителна морал

на населениете от 
специално 

Дълги
дел и Чипровци, кьдето парти 
заните устроиха събрания с на 

В Чипровци и Дъл
ги дел станаха сражения с по- 

фашистката вой-

През първите дни на май за 
минаха партизани Живко Ви
денов и други ученици от ди
митровградската гимназия. На 
6 май, между Пиротски отряд 
и ученическата група в Каме- 

която членуваха Ран- 
Нико-

на подкрепа 
Михайловградско, 
за селата Главановци,Арабия и Либия се 

помощ от 135 милиона фуита стерлинга 
тези страни.

и ница, в
гел Железков, Богдан 
лов, Младен Васов и други се 

постоянна връзка.

стопанството в
Съвещанието в Хартум бе използвано и за 

проблемите на досегашните отношения между отделни я
страни. Президентът Насър и крал Фейсал, с посредничеството . 
на суданския министър-председател Маджуба, се споразумяха за ■ 
ликвидиране на петгодишните размирици в Йемен, където » 
Египет даде военна помощ на републиканското правителство, « 
а Саудитска Арабия — на привържениците на сваления крал „ 
Ел Бадър. Обаче съдбата на това споразумеие още не с из- в

изказали и президентът па

и

разговори за ! 
арабски 5

селението.
установи 
Също и между отряда и дими 
тровградската група, на която 
куриер беше ученикът 
Сотиров. Тази връзка започна 
да действува и през Вълновия 
чрез учителите Крум Тасев и 
Стеван Балакчиев,

дделения на
ска. Населението само .предава 
ше на партизаните кметските 
наместници и други сътрудни 
ци на фашистката власт, а пар 
тизанските отреди бяха посре
щнати като народни освободи 
тели.

Отредът нарастваше постоя- 
в нно. От Димитровград, Желю

ша, Славиня, Каменица, Лука- 
Еица излязоха нови групи мла 
дежи а към отряда се приклю 
чи и един взвод избягали от 
фашистката войска хора, пред 
вождани от командира им И- 
лия Баялцалиев.

До средата на август отредът 
имаше 7о бойци а в навечери
ето на мобилизацията той на
брояваше над 100 въоръжени 
партизани. Това беше солидно 
ядро за бъдещата Първа Цари 

стопанин. бродена бригада, която учас-
група в твува в борбите за освобожде

нието на цялата ни страна.
Когато говорим за развити

ето на освободителната борба 
в Димитровградско, не можем 

образуването на да не споменем и изтъкнем
заслугите на многобройните 
сътрудници, които всестранно

Спас

а в Сла-а
я

вестна, понеже против него са се 
република Йемен Салал, и бившия монарх Ел Бадър. виня се поддържаше чрез учи 

теля Никола Нейков. Тук ра
ботеше и младежка група, 
която най-деен член беше Зам 
фир Алексов.

При това положение през 
средата на май Окръжният ко 
митет в Църна трава реши да 
бъде образуван и царибродски 
отряд.

Към средата на юни в отря
да постъпи още една група хо 

Висок, между които бя- 
младежката 

учителят

■
п
ь>СТОПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ И АРАБСКИТЕ СТРАНИ а
а

В Белград се събраха представители на всички европей- 5 
ски социалистически страни, с изключение на Албания. Това ■ 
съвещание е посветено на стопанското сътрудничество с арао- ■ 
ските страни. Узнава се, че ще бъдат водени разговори главно . 
върху два въпроса — отчет за досегашната помощ на жерт- . 
вите от израелската агресия и договор за дългосрочно стопанско в 
сътрудничество с отделни арабски страни. о ра от

ха членовете на 
група от Каменица,
Георги Петров — Гоца и Илия 
Ранчов, земеделски 
Димитровградската 
Пиротския отряд вече беше на 
раснала още в началото на ме 
сеца. Затова на 3 юни в Ла- 
тиназ (местност над село Ро
сомач) стана
отделен отряд, съставен от ди
митровградски партизани. Рео 
рганизирането на отряда и не
говото именуване — Цариброд 
ски партизански отряд „Мом- край.

Ц

ВКОНГРЕС НА ФРОНТА ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОСВОБОЖДЕНИЕ В ЮЖЕН ВИЕТНАМ а

Докато марионетният военен режим готвеше изборния « 
фарс в Южен Виетнам, състоял се на 3 септември т. г., отосво- . 
бодената територия пристигна съобщение за извънреден кон- я 
грес на Фронта за национално освобождение в Южен Виетнам. . 
Конгресът прие нова политическа програма, в която освободи- . 
телното движение да създаде демократично правителство на на- . 
ционалното единство, а по-късно — постепенно обединяване на . 
Южен и Северен Виетнам с мирни средства ,с преговори ме- . 
жду представителите на двете части в страната. ■ помагаха за разгарянето на та 

зи борба • в Димитровградския2

Роберт Кенеди за бунта на негрите в САЩ да навлезат в гетата или поне в тяхна 
близост. За тази цел е необходимо да 
бъдат поосвободени от данъците.

— А жилищният проблем?
— И за това не са достатъчни пра

вителствените програми. И тук е необхо
димо посредством данъците да се на
сърчават частните предприятия да стро
ят жилища при намалени цени.

— Да приемем, че тези неща са 
възможни. Вярвате ли, че това е доста
тъчно да върнем на негрите достой
нството и волята да бъдат американски 
подасноици?

—Не, обаче въпросът за заетостта е 
освен въпрос. Човекът без работа е 
човек без цели. За да си осигури жи
вот и утвърди собствената личност, той 
живее извън закона и така се създава 
асциоалният манталитет.

— Този манталитет главно е създа
ден, и то особено у младите. Изглежда, 
че на по-младите от 25 години и не се

Роберт Ке-Американският сенатор 
неди, братът на убития президент на 
САЩ Джон Кенеди, в разговор с френ
ския журналист Марко Улман се

проблема на негрите в гетата из „НАИ-ГОЛЯМАТА АМЕРИКАНСКА КРИЗА 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО СТОЛЕТИЕ“
изка

за за
Америка. Интервюто предаваме според 
вестник „Експресо“ — Рим.

★
разгаря, 

горяха, а
— Бунтът на негрите се 

Много американски градове 
други наскоро могат да доживеят също- 

вашето мнение за расовата 
САЩ?

дишната непопулярност, с оглед на бру- дъното на обществото. Към тях трябва 
талността към негрите, а може би и да прибавим още 3 600 безработни, но
зарад расизъм. регистрирани като такива и още 2 300,

— Едвали е така, защото мнозина които като не намират добра работа
полицаи съзнателно' изпълняват дълж- работят периодично и каквото им се
ността си. Точно е, че в бедняшките предложи. Остават още 29 6.0 души, ко-
квартали полицаят е преди всичко ли-‘ ито работят действително. Между тях
це, което идва да направи попие и да 6 000 души заработват по-малко от 60
изземе вещите зарад неплатени сметки. долара седмично, а това е жизненият
Той прилича на богаташ, който се бори минимум за едно четиричленно семей-
със сиромасите. А в гетата живеят си- ство.
ромаси. Да вземем едно гето, да кажем — Според вас, най-важният проблем е 
от 250 хиляди души, което е от средна безработицата?
големина. (Най-голямото е Сан Луис, а — Той е най-трудният. За да се раз-
най-малкото в Чикаго и в Нюйорк). От реши необходима е настойчивостта и
тези 250 хиляди души към 56 000 са на правителството и на частните пред-
мъже от 20—65 години. Към 15 000 от приятия. Гетата нямаха никаква полза
тях изобщо не са регистрирани като за- от американското икономическо разви-
ети, никога не са имали работа, жили- тие през последните години. Между
ще или семейство. В цяла Америка има 1960 и 1965 година средният доход на
сигурно към 1 милион негри, жени и американското семейство се е увеличил
мъже, които никога не са били реги- 14 на сто. Във Вотс, негърското ге^о в
стрирани в статистиките, или ако по Лос Анжелос, той се е увлеичил 8 на
ви харесва — които официално не съ- сто. С други думи казано, на младите
ществуват. негри не се даде да използват възмож

но да се върнем към нашето гето и ността за настаняване на работа, със-
неговите 56 хиляди души, от които са- дала се от икономиче-ката експанзия,
мо 40 хиляди са признати официално. Тук е необходимо равновесие, а за да
От тях 4 500 изобщо не работят, дори не се установи то, не виждам друго реше-

между незаетите. Това са хора от ние освен да се насърчат предприятията

то, какво е 
криза, която гнети

— Мисля, че това е 
криза в моята страна през 
сто години.

— Вярвате ли, че има изход?
— Ако не вярвах, щях да загубя вя

ра в Америка. Тази криза трябва да се 
преодолее и ще я преодолеем Най-на
пред трябва да се държи сметка за об- 

на проблема, което оше не са раз
брали икономическите кръгове, 
тическите партии и обществеността до
ри. Една от драмите на негърските гета 
е тяхната изолираност. Богатата Амери- 

вижда своята бедн-тия. Когато

най-голямата
последните

ще да принадлежат към американското 
общество.

— Не в оня
сега поли-

смисъл на досегашното 
провеждане на та°и интеграция. Убеден 
съм например, че мнозинството 
биха били по-доволни, ако в 
квартали можеха да идат на училище, 

и преподават не-

негри
своитека не

жителят на Нюйорк тръгне на излет, 
които върви с колата си, в което управляват 

гри, отколкото да идат в „белите“ учи
лища.

шосетата, по 
не минават през бедняшките квартали, 

заобикалят. П^вечето американци 
живее негърът без ра-но ги

и не знаят как 
бота и без постоянен подслон.

_ Как бихте описали живота в ге-

— Каква е вашата представа за бъ
дещето?

— В поляризирането на американ
ския политически живот, в търсенето 
на обща линия за разрешаване на не- 
гърския проблем трябва да се измък
нат негрите от изолацията. А това зна

чи и да бъдат лишени от агресивността.

тата? немотията и без-— Това е живот на
работ Неотдавняшните безредия започ
наха като конфликт с полицията. По
лицията сега не плаща ли за многого- са ни

БРАТСТВО • 8 септември 1967
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п Миласка Я^осшадипой:

(Продължение от стр. 1.)
Към края на август 1944 го

дина с Богдан Петърлашки по 
лучихме задача в Църна трава 
да се свържем с 
ръководството на 
територия, да потръсим Царибро 
дския отряд и да минем на не 
гова територия. Нашият отряд 
се намираше във Висок и дъл
го трябваше да вървим по не
познати пътища през Бурел и 
Забърдие, • докато се 
във Енсок. С партизаните най- 
напред се свързахме в 
Стрелъц, Бабушнишко. Оттам 
минахме в Дървена ябука. Тук 
бяхме упътени в Народноосво- 
бодителнкя отбор. Изненада ни 
добре организираната 
власт. Тук ни казаха, че пар
тизанските части се 
з Добро поле. Дадоха ни за во
дач едно 12-годишно 
което много умело ни преведе 
през пълната с фашистка вой
ска Тумба. Фашистите се на
мираха по планината, а в се
лото беше народна власт.

ст рампата до 
Народът беше 
Пред сегашната сграда на До
ма на културата отрядът се по 
строи, събра се народ и стана 
митинг. Отрядът се настани в 
казармите, а после засъбирах- 
ме оръжието. Същевременно се 
организира народната власт и 
обществено-политическите орга 
низации. По-късно се започна 
мобилизирането и бе образува 
на Първа царибродска бригада, 
която тръгна за фронта и при 
Ниш влезе в сраженията, кои
то престанаха чак на Сремския 
Фронт след пълната победа 
над врага.

павилионичето. на вечер докато били на седян 
въодушевен. ка минала група въоръжени 

хора. Тогава тя за пръв път 
чула партизанския поздрав: 
„Сърмт на фашизма — свобо
да на народа“, Брадовчедът й 
Величко Тодоров отишъл в па 
ртизани. И тя искала да отиде | 
и Величко я завел при парти- ' 
заните. Дали й две бомби. С 1 
отряда влезла в Димитровград. 
Тук получила шмайсер и бъл
гарска униформа. Шинелът 
преправила I’ с него прекарала 
войната.

Когато поделението минаваше 
през града, нерядко можеше да 
се чуе от присъствуващите. „Да 
живее Коца партизанка!“ И 
днес хората си спомнят за пър
вата жена-партизанка от тоя 
край. И веднага ви прекъсват: 1 
„Това е Кода партизанка“. След 
войната тя завърши средно ико 
комическо училите. Понастоя
щем работи в кадастъра в Ниш.
Не само, че е била първа, но и I 
единствената жена в Цариброд- ! 
ската бригада.

Тежки боеве се водеха с нем- • 
цитс край Бела Паланка. Коца 
бе изпратена в Каменица да съ 
бере младежи-партизани.. Дока
то жестоко гърмеше около Па
ланка, майка й и брат й я уве
щаваха да не се връща в бри
гадата: „Видяли си, не ходи по
вече".

Коца не ги послушала.
В марша към Ниш и тя се 

присъединни към бригадата. То 
гава за пръв път видяла колко 
са жестоки боевете. В освободе 
мия Ниш Коца завършила едно 
месечен курс за медицински се 
стри. След това започва тежък 
поход крез Кссмет, Санджак и 
Дрина. . . На път за Косово пар 
тизаните попаднали на Първа 
българска' армия и немци. Едва 
се измъкнали.

— В планината Гоня край Но 
ва Варош изгубихме връзка. На 
ссякъде бяха немци. Не знаех- 

■ мс накъде да вървим. . . Теж
ко и горко е на боеца, загубил 
връзка с поделението си.

Едва намерихме наш боец, 
който ни заведе в една долин- 

сгъстен. ка, където преди това бяха нем 
ци — спомня си Коца.

— Бях на Босут, в първите 
бойни редици. Немците бяха се 
замаскирали добре С няколко 
кораби цялата бригада мина ре

тамошното
чувствуваше сред народа, особе 
но сред младежта.

Съпротивата от ден на ден 
ставаше по-голяма: хората, ко
ито имаха радиоапарати посто
янно слушаха забранените стан 
ции, които пердаваха новини за 
разгорилата се борба срещу фа
шизма в нашата страна и по 
света. Няма съмнение, че по
край дейността на групата ско- 
евци значително допринасяше и 
общата атмосфера и антифашис

ссводената Към края на 1941 година в Бо 
силеградско нямаше партийна и 
скоевска организации. Но мла- 

- __ ученици и работни-
намиращи се във вътрешно

I

дежите
1 ци,

стта на страната — участвували 
в работническите организации 
УРС, СБОТИЧ и други вече бя- 

на НОБ.

:
озовем

ха на страната
В началото на 1942 година е 

създадена в тоя край първата 
организация от 6 чле

нове от редовете на напредни
чавата младеж. Седалището на 
организация беше в село Ради- 
чевци. И тя. започва да дейстау 
ва в района на Босилеградско. 
Членовете на тайзи организяция 
бяха от село. Тези шестима бяха 
Милан Гогов, работник от с. Гор 
на Лисииа, Атанас Тасев тех
ник от с. Райчиловци, Естрати 
Илиев, стротелен техник от Рай 
чиловци и Владимир Дамянов, 
студент-юрист от Босилеград. И 
аз като секретар и член на 
КПЮ. Тази група работеше в 
дълбока нелегалност, но в края 
на май 1942 година следствие 
големите .провали в Източна 
Сърбия и Македония, някои чле 
нове на групата бяха арестува
ни и интернирани, а Гогов, Та
сев и аз бяхме осъдени. Трябва 
да изтъкнем, че тази група бе
ше самоникла, без каквито и да 
е връзки с други .подобни орга
низации в чужбина, от които да 
получава директиви и помощ.

Задачите на групата бяха на- 
на НОБ —

село
I

скоевска

тка шюпзганда.народна
МИТКО КАРТЕЧАРЯТ на скоевскатаПо замисъла

паотизански отряд тряб- 
се формира през май

намират гоупаЕдва ли някой може да пред 
положи, че този човек с чиста 
бяла блуза някога е носил ши
нел, целия надупчен от куршу 
ми, които никога не са докос
нали тялото му. Неговата кар
течница по онова време си-

ваше да 
1942 година на Бесна кобила. Вмомче,

нея трябваше да влезнат всички 
скоевци от трупата. За тази цел 
бяха събрани около 40 пушки, 
бомби и пистолета. А беше еви 
дентирано и оръжието, което хо 
рата криеха след капитулация
та на Югославия. Оръжието па
зеше Евстрати Илиев от Долна 
Лгабата. Формирането на отряда 
не беше извършено зарад про
вала и арестуването на отделни 
членове, които бяха осъдени и 
интернирани в концлагерите не 
далеч от гърцката граница.
При общината бяха образувани 
съвети за борба срещу комуни
стите, в селата отряди, така на
речените бойни ядра от 30 до 70 
души, в зависимост от големи
ната на селото начело с коман
дири и заместници. Беше съз
дадено огромна мрежа на аген
ти и доносници, запечатани бя
ха всички радиоапарати, така 
че можеше да се слуша само ра 
рио София. Много съмнителни 
хора бяха мобилизирани в тъй 
наречените трудови дружини за 
строежи и поправка на пътища, 
ж.п, линии, различни укрепле
ния на турската граница или бя 
ха закарвани в концлагерите из 
България и Гърция. Устройваха 
се списъци на комунисти и сър 
бофили. Но всичко беше напра
зно.

пълно на линията 
събиране на оръжие и създава
не на партизански части, орга
низиране на хората за борба и 
създаване на бази за формира
не на партизански отряди, съби 
ране на санитарен материал и 
събиране на медицински работ 
ници, популяризиране 
и ебясняване ролята на КПЮ и 
целите на НОБ, разясняване пре 
дателската роля на Дража Ми- 
хайлович, Коста Печанац, Ми
лан Недич и Павелич в Хърват 
ско. Да се разясни на населени
ето в Босилеградско, че не са 
освободени, но поробени от бъл 
гарските фашисти. До се осъди 
германската фашистка полити
ка на „новия строй“, в чиито 
рамки се намира българската 
армия, да се разгласява успеха 
на Съветския съюз в борбата 
срещу фашистката агресия, да 
се разясни и популаризира ус
пеха на Народоосвободителната 
борба в Югославия, целите на 
борбата и вярата в окончателна 
победа. Да се събират сведения 
за движението, силата морала и
въоръжението на неприятелски- , от ден на ден се разширяваше, 
те военни части, организиране Хората съзнаваха, дори искаха 
па саботаж сред народа да се щожение на фашизма и да_
дава отпор на реквизициите —
вълна, жито, добитък, бакър, ваха отпор селяните в бое- 
желязо и друго, което спомага- вите ядра не уяха въодушевени 
ше укрепването на германската от окупационния режим, а орга
армия. низациите на „Браник“ у учили

За тази цел групата започна 
да издава бюлетин в с. Райчило 
вци. Излязоха 6—7 броя в ти
раж от 150 — 200 екземпляра на 
две страници. Скоевската група 
изпращаше протестни и преду
предителни писма до представи 
телите па окупационните влас
ти зарад терора и облаганията, 
които бе подложен народа. Гру
пата имаше за задача да се свъ

Митко картечарят

гурно е покосявала врага, как- 
държи си

на НОБТрудно ни беше да го раз
берем, но така беше. Минахме • то сега ръката му 

през Тумба _ и гурно бръснача.
Митко Гагов бил мерач-кар- 

на първи
благополучно 
край селата Горка и Долна Га
ра, които бяха напълно опожа
рени. Въпреки

течар в първа рота
разрушенията батальон на Царибродска бри- 

на народа беше гада. Разказът му е
в За най-трудните моменти раз-

ко- казва така, като че ли
особено не е станало, 
не отделя от ротата. Преживя- 

негово. Бяхме

възтортът
язен. Когато пристигнахме 
Добро поле, обадихме се в 
менданството и разказахме за- 

Съобшлха ни,

нищо 
Себе си

шо сме дошли.
че не разполагат с никакви из ното от кея е и 
лишъцц на оръжие и облекло закъсали там, а след това и

Швабите ни атакуваха, 
Много

засилими ни посъветваха да
в Понишавието и з о- 

Димитровград,

там. •
замалко да загинем... 
пострадахме на това 
И все така — разказва

__ На Остро копие в Кокао-
НИК бяхме на позиция. Картеч- 

трябваше да зам-

акциите 
колността на

слезем от Висока.
'място... 

той. От друга страна това затруд
няваше работата на скоевската 
група, която бе заловена през 
май 1942 година. Вълната на на 
родоосвободителното движение

като 
На връщане Дренова 

Петро- 
към нас се

през
глава пристигнахме в 
вац. По
приобщи Миле „Ватра“ от Пи-

рста
докато другите • се ера- 

врага. На нашия десет 
заглави гилза в оръжи-

пътя ни ната 
лъкне, 
жават с 
них се
ето. За да я извади, той вдигна 

Ротният

рот.
В Петровац намерихме Ца- 

рибродския отряд, който се го- 
път към Църна тра енкомандир 

Никифор
цевта, 
помисли, че

твеше за
ва, за да се въоръжи, защото 
с мобилизацията 
броят на бойците беше значи
телно увеличен. С

Петров
позицията ни 

шмай-Висок иска да откриевъв
Затова насочи 

убие. Хванах бързо 
осуетих едно убийство, 

когато разбра каква е

на врага, 
зс-ра да го 
цевта и 
После,
работата, командирът се изви-

спомня

отряда въ- 
Славчо Кърстев.рвеше само 

Една група от
на отряда по това време се дви 
жеше в околността на Цари- нк. 
брод, за да се свърже с група- 

която бе възложено да
полицията Космет. Там немците

• тта унищожат ротата, но кар- 
' • Немци

ръководството
щата нямаха почти накакви ус 
пехи, 1 защото напредничавите 
младежи парализираха рабо
тата.

Слабостите ,които по това вре 
ме скоевската група проявява
ше бяха резултат от недостатъ
чен опит, липса па партийна ор 
ганизация.

Приносът на този кроай към 
рже с напредничавите младежи , антифашистката борба през 
—ученици в гимназията в Боси 1942 година наистина е скромен 
леград, в което имаше успех. зарад специфичните условия в 
Такава дейност на групата се които се намираше населението.

Той много добре си 
за сраженията при Караула в

искалита, на
води преговори с 
за предаване на града.

На 8 септември вечерта в Ца тичарйте ги прогонили,
риброд влязоха първите гру- Те оставили четири оръдия, сс-
пи. През нощта срещу 9 отря- дем коня и тридесет коли
дът получи заповед да тръгне различни вети. До Лозница .
сутринта към Цариброд. На ротата минала
разсъмване вече бяхме в Суко- ние. Там Митко станал

Но тъй като

Коца с'Ьс свои другари

Изведнъж бс открит си- 
арти- ‘ лен огън. На всички страни па

даха мрътви и ранени. Най-мно 
го грижи ни създадоха топове
те. Тичах от ранен до 
Превързвах ги на място. Беше 

моята париителка Си

вее под сраже- ката.

оръдиялерист. 
нямало, той не

со. се разделил с 
Зворник

СуковскиВ Суково и при
от отряда,, с която картечницата.

влиза дошла смяна, 
в помещенията на една фа
шистка войскова част и без да 
я обезоръжават заповядва на 
войниците да останат по мес
тата си докато отрядът излезе гар 
на пътя за Цариброд. Из пътя 
150 партизани вървяха успоред 
но с отстъпващите части на 
българския окупационен кор- ротата
пус. До сражение не се стиг- недокоснат от куршумите.

шинелът му бил

ранен.При
Но по време на 

издебнал
мост част 
бил и Живко Виденов, А

почивката врагът 
стражарите и избил много не
гови другари. Там, спомня си 
Митко, загинал и неговия дру- 

Асен Тодоров от Каменица. 
В едно сражение врагът ги 

да стреля 
бойци от'

ранена и 
бинка. Мисля че е някъде от Лу 
жиица. През дъжд от куршуми 
комисарят на батальона „Корча

I”. 1 ' ■

II-».,гин“ се отзова кран мене, хва
ла косата и ме притисна &|1кгшвна ме

до земята. Така оцелях. Лодки
те употребявахме за пренасяне^ 
на ранени. Половината от бой
ците бяха изхвърлени от строя.

издебва и започва 
отблизо. Половината 

загинали. Той останал 
Са- 

издупчен

и
на...

— Така вървяхме все Д° га- от куршумите, 
рата в Цариброд, където ни по 
срещнаха другарите, които ве
че бяха влезли в града. Вървя
хме из улицата в колона по е- 
дии, а по тротоарите се дви
жеха само ония, които бяха 
въоръжени с шмайзери. Поли
цията беше вече объзоръжена.
После обезоръжихме и частите 
от окупационни корпус. Оръжи 
ето бе натрупано на улицата

МО —. Германците бяха принуде
ни да отстъпят и останалите бой 
ци бяха спасени — разказва Ко 
ца, отпуска глава, сякаш се пре 
нася п ония трурдии минути.

В СКОЮ била приета на 20 
По-късно

Ш
С РАНЕНИТЕ V

БилаРодена е в Каменица, 
работничка в текстилна фабри 
ка в София, 
съшо така
я запознал с напредничави и- 
деи. През зимата на 
връща в родното си място. Ед-

роднина, януари 1945 година.
ст Сремския фронт се върнала 
а Шумадия. Бригадата прочис- 

1944 се твала страната

Нейн
текстилен работник

Босилоградската младеж олед освобождението с 
първа и залссяпанстоот четниците. 

М. Бакнч
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По завоите към границата

ОТ ЗАБРАДКИ ДО ПРОДАЖБА 

НА ЖЕНИОПЕРАЦИИТЕ СЕ 

ПРАВЕХА НОЩЕМ I

хен е пратена за Йордания. 
Композицията карал Хаим Ах- 

’ мед Иеса. Митничарите му взе
ли и патроните и колата и го 
глобили с 1-240.000 стари дина-

Минават хората границата с 
автобуси, коли, влакове. Пъту
ват. Някои от скромните си спес 
тявания, за да разширят погле
да си с нови хоризонти и сре
щнат хора е други нрави. Някои 
да поизпразнят джобовете си, по 
неже парите бързо Идват, а ня
кои минават границата да .пре
несат стоки и в двете посоки, 
за да спечелят с черна борса. 
Пренасят есичко, което донася 
големи печалби — от забрадки 
до бели роби. . . Контрабацисти 
те жънат своята реколта. Митни 
ческите имат много работа и 
много успех. Забележихме ня
колко контрабадистки сгоди. 
Има на граничния преход край 
Димитровград много повече, но 
ето някои от тях.

Известно време в Босилеград 
нямаше електрически ток пора 
ли реконструкция на далекопро 
водната мрежа от Сурдулица до 
Босилеград. Поради това ток се 
пускаше само нощем, когато ра 
ботниците не работеха по мре
жата.

Прекъсването на електричес
кия ток през деня създаде мно
го грижи на работилниците, кои 
то използват електрическа енер 
гия, а така също и на домаки
ните, които през лятото ползват 
електричерски печки.

Но липсата иа електричество 
почувствуваха 
работниците от здравния дом. 
Бяха прекъснати рентгеновите 
прегледи и дневните операции. 
Наложи се да се оперира през 
нощта.

— На работа ставахме поня
кога до сутринта, докато завър
шим всички операции—споделя 
хирургът д-р' Божидар Чампар. 
Десетината операции, които на
правихме нощно време, са ус
пешни. Това е пример на истин

ски героизъм от седемдесегоди- 
шния хирург Чампар и остана
лия персонал от здравния дом в 
Босилеград. Пример иа герозъм 
и пример за подражание.

ра.
И от онова, което е забележе- 

но е съвсем яасно, че контра- 
бандисткияат репертоар е все 
по-бо^ат и по-разноообразен. От 
всички сеанси е най-драматич-

Ст.

Инат и още нещо пата ,която е изиграна с осамне 
десетгодишната А. И. от Джума 
лии край Т. Велес. Някой се И- 
мерем (презимето му не ^из
вестно) работник от Скопие по- 
длъгал момичето да 
него на път. Навярно, с богати 
обещания за щастливо бъдеще. 
Тръгнала тя на път с нужните

създават неприятности. Затруд 
пенията и пречките са разли
чни: от финансови до чисто

Спортът в Димитровградско 
е последна грижа 
Само няколко ентусиасти прав 
ят усилия да му върнат няко
гашната слава и популярност. 
Но вместо да намерят поддръ
жка, на всяка крачка

тръгне с
на всички.най-осезателно

технически.
Тези дни по лична заповед 

на директора на столарското 
предприятие „Васил Иванов — 
Циле“, Васил Тодоров, на игри 

футболния
им се

отоорпащето
„Асен Балкански" бяха разтова 
репи няколко хиляди килогра
ма сено. Иа самата тъч-линия 
се издигнаха няколко огромниНеразрешени борчески въпроси купи сено.

Не отричаме факта, че се
ното е нужно на предприятие
то. С него се пълнят дивани и 
други мебели, които предпри
ятието произвежда. Но трябва 
ли именно тук да бъде разто
варено?

Когато се намесил един от 
функционерите на споргното 
дружество „А. Балкански“ се
ното да не се разтоварва тук, 
защото игрището е необходимо 
за спортни състезания, които 
започват тези дни, директорът 
Тодоров отговорил, че той и 
миналата година е разтовар
вал тук сеното и никой не му 
пречел. И с това получил соб 
ственост над част от игрище
то. Без оглед иа увещанията, 
той отказал да прехвърли се
ното на друго място, а пзтвър 
дил заповедата си — сеното 
тук да се разтоваря. Никакви 
други интервенции не помогна 
ли. Директорът си останал ка
тегоричен като давал обясне
ние, че игрището е общонарод
на собственост (което съвсем 
не е точно, защото игрището е 
собственост на спортното дру
жество „Асен Балкански“!), а 
предприятието се нуждае от 
място кьдето да разтовари се
ното.

Налице е не само ината на 
директора. Нещо повече: личи 
кръгло невежество по въпро
сите на спорта.

Ръководството на „А. Бал
кански“ несъмнено ще потър
си защита на своите права

На последното заседание на 
Общинския отбор на съюзените 
борчески организации в Димит
ровград бяха обсъдени 
въпроси във връзка с организи 
рането на традиционните срещи 
на „Каца камък“ на Стара пла 
яина.

На заседанието се разисква 
също и за чествуването на Деня 
на освобождението на Димит
ровградско — 8 септември. Уча 
стници в Народоосвободителна- 
та борба ще разкажат спомени 
от дните на войната. Ще се го
вори за значението и на Октом 
врийската революция.

Изразено бе недоволство сре
щу настояването в помещенията 
на Съюза па бойците да се на
стани Бюрото иа завода за зае
мане на работници.

На края се констатира, че от 
30 комплектирани предмети, до 
ставени в Завода за социални 
осигуровки в Пирот преди една 
година, нито един не е решен. 
Затова отборът се съгласи да 
се потърси от завода в Пирот 
да ускори разрешаването на те 
зи предмети, за да могат бойци
те от Народоосвободителната 
борба да осъществят правата си.

М. Б.

някои

:

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
И земеделската кооперация 

„Единство“ в Божица ще по
могне тази акция. Освен това 
едно скопско предприятие съ
що поема разноски за електри
фицирането на този район.

И Общинската скупщина в 
Сурдулица ще помогне с око
ло 3 милиона ст. динара. От 
своя страна и местната органи 
зация на Социалистическия 
съюз ще даде към 200.000 ди
нара за въвеждане на улично 
осветление в Божица-център.

Обсъжда се и въпросът за 
въвеждане на електрически 
ток в някои махали в Божица,

Електрическата мрежа в Бо 
,жица е дотраяла и иаскоро 
ще започне с подмяната й. Ве
че се поставят бетонни вместо 
досегашните дървени стълбо
ве в Божица-центъра. За под
мяна на мрежата ще се израз
ходват около 100 милиона ста 
ри динара, Според договора с 
електропредприятието в Лес- 
ковац, населението от Божица 
сем се е задължило на свои раз 
носки да построи две къщич
ки за трафопостове — една в 
Деянова, а другата в Божица- 
център. Хората от Деянова и 
Златанова махали ще съберат 
към 700.000 стари динара за 
трафопоста.

Мнозина стигат само дотук, до граничния преход

На граничния преход е спрял 
врански автобус. Пристига от 
Турция. Граница и претръсва- 
не. В найлонови кюлафи са на
мерени 811 парчета забрадки.
Взети са, защото собственикът 
не иска да се обади. Пътници
те казват, че забрадките са на след седем дни той не 
пътеводителя. Пред митницата 
той отрича, че са негови. На Фа 
тима Курбашева от Ниш нами
рат 317, а на Аница Исмаило- 
вич също от Ниш 334 подобни 
забрадки.

документи. Дори до Истанбул. 
Наивното момиче Имерем завел 
при няакои си железничар на 
име Аким, който също имал две 
жени. След два дни Имерем 
казал ка момичето: почакай ме 
веднага ще се върна. Но ни

дошъл.
За тоя период момичето не го
вори какво е преживяло. Нема- 
ло къде да иде, защото нейният 
паспорт го занел със себе си И- 
мерем. Както тя разказва, при 
Аким дошъл някой югослазянин 

На път от Турция, Меда Асич и говорил с него. Турската по- 
и Емон Емнович, и двамата от лиция най-сетне поискала до-
Ниш, в София се сбили с тамо кументи за това момиче. Поне-
шните цигани, пак за забрадки же то нямало такива 
и левове. Там им взели 60 мъж ,цията я завела в 
ки ризи, 100 чифта чорапи, 50 
забрадки, които искали да про- 
дадат в София.

чрез съда и ще принуди пред
приятието да пренесе 
на друго място. Но трябва ли 
предприятието да плаща нано 
во зарад ината на своя дирек
тор? Въпрос, върху който тря
бва да се замислят не само хо 
рата и органите на самоуправ 
ление в предприятието, но и 
компетентните в комуната, за 
щото твърде им е познато по
ложението в това

сеното
които досега нямаха електри
ческо осветление.

Вл. Харизанов
поли- 

нашето по
солство, а оттам — в родното 
й място. Общинската скупщи
на в Димитровград трябваше
да й плати билет до Титов Ве
лес.

Открит нов магазин
■ИЖИИИИВИИИВ В Свиленград митничарите 

спряли лрищински автобус, кой 
то се връщал от Турция. Търси 
ли от пътниците да декларират, Дали някога ще се узнае кой 
ако имат повече от пет ризи, е Имерем. И за колко пари е 
комбинезони, блузи и подобни продал момичето А. И., ще се 
стоки. Всичко наглед било в узнае по-късно. Кой е югосла- 
ред, но за късо след прегледа вянинът, който идвал при ста- 
митничарите намерили на Ниа- реца Аким и с каква 
зия Османов 60 ризи, .50 комби
незона и 50 м декоративни тъ
кани, а на Мемед Меметия от 
Буяновац — два пълни куфара 
стоки за препродажба. Между 
другото и 140 женски блузи, ле
тни ризи и комбинезони. Забе- 
лежено е и името на Хазим Ма- 
лич, също от Буяновац. При не
го са намерили 140 женски блу 
зи и други стоки. След три ча
са автобусът тръгва към наша
та граница. Пресреща ги и спи 
ра „Фичо“ от, Куманово и по
търсил да прибере въпросните 
пътници. С тях и стоката. Оче
видно, че мрежата на контра
бандистите 
широка осноЕа.

димитров
градско предприятие.

Ст. Н.

За вас домакини

цел —
каивероятно ще си остана за
гадка. Най-брзо възможно ре
шение е ако 
има храброст да каже истината. 
Прави се ежедневно и контра- 
банада с валута. На граничния 
преход при Градини митничари 
те за седем дни през юли са кон 
фискували 2,С00 лв. Неерядкък 
случай органите на митницата 
да намерят в автобусите чужда 

'валута и до 100 000 000

Когато ваоите 

сладко,.. момичето А. И.

© Сладката се варят в плит
ки, широки съдове от алуми
ний или от неръждяема стома
на. За целта може да са изпол
зуват и медни съдове, но тря- 
ува да се внимава да не са по
крити с медни окиси.

© При варенето на сладкото 
се образува пяна, която трябва 
непресъснато да се отстранява 
с решетеста лъжица. За да се 
предотврати озахаряването на 
сладкото, няколко минути пре
ди свалянето му от огъня се 
прибавя по 1 чаена лъжица ви
нена киселина за 1 кг захар.

динара-
Това са само някои от забеле- 

жените случаи през това лято 
излети на контрабандисти, на
ши и чуждестранни.но от гражданите на Димитров 

град ще се приеме радушно.
мъжки,

Тези дни в Димитровград бе 
открит един от най-хубавите, 
магазини за продажба на кон
фекция в града. Магазинът е 
собственост на модното конфек 
дионно предприятие „Първи 
май“ в Пирот.

Както сме осведомени, мага
зинът ще дава стоките на кре 
дити без лихви, което безспор-

М. Б.Магазинът освен с 
дамски облекла 
богат избор на трикотаж, соб
ствено производство. Произве
денията на „Първи май“ се от
личават с извънредно качество 
и са известни не само в стра
ната. но и в чужбина. ■

е организирана наразполага с
С какво си.служат контрабан 

диетите показва умението 
мера с товарните коли 
„Мерцедес“, натоваоена 
сваген“. В резервоара му 
ничарите открили 50.000 патро
на за револвер. Стоката от Мюн

и ПРИ
марка

с „Фолк
мит-

С. А.
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С Обществено хранене в „ГрадняМ Снабдяването и потребителитеV. У Спокоен пазарГРИЖИ ши цените на някои произведе 
ния средно с 9 на сто. Това обе
динение обаче и занапред ще 
продава стоките си с намаление 
в търговията от 5 на сто и по 
този начин ще стимулира про
дажбата. Освен това книжарни 
ците тази година са снабдени с 
учебни помагала и пособия по 
старите цени, което ще рече, че 
увеличението на цените ще се 
почувствува по-късно.

Новите цени на керамичната 
фабрика „Либое“ в Целе показ
ват, че това предприятие е на
малило цените на 22, а повиши

докато
152 — и занапред ще се прода-

ЕГоучени от опита от минала
та година, мнозина потребители 
с голяма доза страх питаха да
ли неотдавнашната либерализа
ция на цените на още шесдесет 
индустриални произведения ня
ма да доведе до поскъпване на 
живота. Но страха се оказа из
лишен — казват компетентните 
органи, като се позовават на 
най-новите цени на стоките.

В дървообработващата' проми
шленост например досега са 
стигнали към тридесет ценораз 
писания. Както може да се ви
ди в тях, цените на някои про
изведения са увеличени, а на до — на 86 артикули, 
други намалени. Производители
те на конфекция засега не про ват по същите цени. 
менят цените, защото от по-дъл 
го време се мъчат как да се ос единствената мина, която е уве

личила цените на някои видове 
каолин, но според предварите
лен договор с потребителите.

ЗА
ХОРАТА

Известно е, че правилното и 
навременно хранене на работ
ниците, особено в отрасъл, НОВИ

СТРОЕЖИ
ка-

къвто е строителството, значи 
телно допринася за увеличава
нето на производителността на 
труда. Изразходваните калории 
трябва бързо да бъдат възста
новени, за да може работникът 
да продолжи 
същия темп. А това се постига 
най-добре с топли ястия, както 
му казваме в Димитровград с 
.готвено“.

Години наред димитровград
ското стоително 
не можа да уреди стол за сво
ите работници. Дори и опитите 

обществено 
хранене в ресторант „Балкан“ 
Се проваляха. Главно 
според работниците цените бя
ха високи, а според „Балкан“ 
ниски. Оставаше

Мина „Камник“ в Камник е

'ШШ запасите, и разби- 
неспокойство,

вободят от 
раемо е тяхното 
че с промени на цените могат

ва. Бяха се записали само шест 
десетина. Сега обаче 90 на сто 
от работниците се хранят в 
„Балкан“. И което е най-важ
но — и работниците, и пред
приятието са доволни. Едните, 
че всеки ден имат топло ядене 
(до 500 гр.) т. е. всеки • втори 
ден ядене с месо (около 150 
гр.), а другите — че производи 
телността на труда значително 
се подобрява.

За ония работници, които ра 
ботят на строежите извън гра

да, т. е. които са отдалечени 
от ресторант „Балкан“, „Град- 
ня“ е осигурила разнасянето на 
храната по обектите.

работата си със
ДОБРО СНАБДЯВАНЕда дойдат в трудно положение

ПОСОБИЯ
/Заслужава да се изкаже по

хвала на ръководството на пре 
дприятие „Градня“, което сне 
от дневен ред един важен въ- 

опасенията

Ако се прави сравнение ме
жду тази либерализация на це
ните и оная от юли миналата 
година, тогава може да се каже, 
че сегашната е много по-успеш 
на, защото няма верижно по
скъпване като миналата година.

Състоянието на пазара сега, 
казват специалистите, е много 
по-благоприятно. Снабдяването 
е много добро, предлагането и 
търсенето са по-съгласувани, а 
влиянието на чуждия пазар 
след либерализацията на вноса- 
износа се чувствува много по- 
силно, отколкото по-рано. При 
това положение няма вече ус
ловия за спекула, тъй като пла 
смента е най-голям въпрос за 
всички производители. Мнозина 
още помнят случаи с ревизира
ните цени, крачка, към която 
бяха принудени някои организа 
ции след увеличението на це
ните, защото правеха 
оборот.

Както се изтъква, добре е, че 
търговията, на която 
още е дадено правото свободно 
да формира надценките за ня
кои произведения, твърде вни
мателно решава това. Досега 
не е променяла надценките 
очаквайки лятото и годишните 
почивки да минат и след това 
на спокойствие да обсъди въпро 
са. Трябва да се очаква, казват 
добре осведомените по тези въ
проси, че търговията ще се по

УЧИЛИЩНИТЕ
ПО СТАРИ ЦЕНИ

предприятие
„Графос-им- 

пекс“, което задоволява към 90 
потребите на учебни

те заседания, е решило да пови

Обединениетопрос и показа, че 
някои в органите на самоуправ 
лението (които твърдяха, 
прос и показа, че опасенията на 
вани (са били неоснователни!

Ст. Н.

да се организира че
на сто отзащото

работниците

В Босилеградско ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

сами да си готвят яденето, под
държайки по тоя начин една 
.лоша традиция 
на строителните работници-пе- 
чалбари.

В началото на миналия ме
сец обаче бе намерен изход от 
това положение. Строителното 
предприятие „Градня“ и гостил 
ничарското предприятие „Бал
кан“ се споразумяха работници 
те да получават топло ядене за 
обед по 220 стари динара. „Гра 
дня“ от своя страна дава 120 
динара, а 100 стари динара да
ват работниците. Отначало не 
всички работници се хранеха 
в .Балкан“, ксето свидетелству 
ваше, че сравнително голямо 
число работници се отнасяха с 
недоверие към тази инициати-

традицията

тите са повече от една четвърт 
от кадастърския доход, на земе
делеца се намалява данъка за 
тази година. Например ако ка- 
дастърският доход на едно се
мейство достига 100.000 динара, 
а общинската комисия е оцени
ла щетите за 25.000 динара, то
гава на семейството се намаля- 

Но ако нанесените

ппппппппппппппппаааппааапапаааааарррааапаааааааоаарааРоааРааааааРг

През това лято от наводнения и други природни бедствия 
Еа босилеградското стопанство бяха нанесени щети за 294 ми
лиона стари динара. Такова е заключението 
общинска комисия, която заедно със стопанските организации 
и частните производители е оценила нанесените загуби.
□ □□□□□□ □□□□□□ооопсюсшеооопооооороппоосопоооооооооооооооооооооооо1-10

разбити. От управлението за 
пътища във Враня съобщиха, че 
шетите, нанесени на пътищата 
и мостовете от II и III катего
рия, възлизат на 184 
динара, а на .пътищата 
категория — на 20 милиона ди
нара.

На градския водопровод, кана 
лизацията, улиците, телевизио
нния препредавател и други ко
мунални обекти в Босилеград 
са нанесени повреди за 10 ми
лиона динара. Трите земеделс
ки кооперации са ощетени с 2,5 
милиона динара.

па специалната

От проливните дъждове и по
роите най-много са пострадали 
пътищата, които и без това са 
разбити. От управлението за 
пътищата, които и без това са

ва данъка, 
щети са оценени под 25.000 ди
нара, т.е. по-малко от една че
твърт от кадастърския 
тогава няма данъчно намаление.

Според резултатите на общин 
ската комисия данъчно облекче

данък, малъкмилиона 
от IV

от юлиние ще имат стопаните от ма
халите Явор, Киселица, Плоча- 
ре, Милчовица и Кършел в Гор 
но Тлъмино, Присое и Бестър 
и Каловска махала в Назърица.

За нанесените щети от приро 
дните бедствия общинската ску 
пщина е представила искане до 
Секретарията за Финансии на 
Изпълнителния съвет на СР 
Сърбия за оправяне на положе-

„СТОЧАР“ 

ОРЕ УЛИЦИТЕ
Щк

75 МИЛИОНА ДИНАРА 
ЗАГУБИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТОизразходванинеотдавна бяха 

към 8 милиона динара.
Не само улиците в града 

страдат от своеволието на „Сто 
чар“. Не по-добра участ има
ха и улиците в селищата по 
време на вършитбата. Така на 
пример пътят в, Лукавица е 
опропастен, понеже вършачка 
та трябвало да се закрепи, а 

ставало чрез 
Същото се случило

В една народна песен се ка
зва как Крали Марко 
царските друмове. Орал ги, за 
да придизвика турците, 
пък да им покаже.че не дър
жи на турските закони.

В наши дни историята се 
повтаря. В Димитровград, къ- 
дето по улиците е забранено 
движението на верижни трак
тори без защитници, тези дни 
тракторът на земеделската ко 
операция е минал по улиците 
„Маршал Тито“ и „Петър Та
сев“ и е изровил асфалта. Вре 
дата, която е нанесена на ули 
ца „Петър Тасев" възлиза на 
235 хиляди стари динара. За 
асфалтирането на тази улица

орал Непосредствено след наводне
нието и градушките специална
та общинска комисия посети по 
страдалите села, главно в Тлъ- 
минския район, и констатира, 
че кадастърският доход в села
та от района е намален от 
до 100 на сто. В Горно Тлъмино 
доходът от посевите е намален 
с 11 милиона стари динара, в 
Бистър — със 7 милиона, в На 
зърица — с 6,5 милиона, в Яре- 
шиик — със 5,5 милиона, в Же 
равино — с 2,5 милиона и др. у 
Най-много са по"традали маха- I 
лите Явор, Киселица, Плочаре, \ 
Милчовица и Кършел в Горно | 
Тлъмино, Присое и Бистър и ; 
Каловска махала в Назърица. 
Освен това от мълнии са изго- > 
рели няколко сгради и са убити | 
говеда и овце.

На селскостопанските произ- ] 
водители от Тлъмииския и ня- ! 
кои други райони в общината ) 
са намесени щети за 75 милио- \ 
на стари динара. А добивите от 
зърнените култури, тютюна, о- I 
вощните и зеленчуковите гра- ] 
дини са много слаби...

ДАНЪЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ|
ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ 1

Според законните разпоредби I 
ония селскотопански производи 
тели, които най-много са по
страдали от природните бед
ствия, имат право на обезщете
ние от данъчните власти. Това 
обезщетение зависи от степента 
на нанесените загуби. Ако ще

нието, тъй като щетите надхвър 
лят стойносттта на общинския 
бюджет за тази година.

или старае да даде възможност за 
ускоряване на продажбата.

СтУ Стайков м. с.
20

Ще се уреди ли
Манастирчето?

това закрепване
копаеене. 
и във Висок.

Земеделската кооперация ще 
трябва да заплати щетите, кои 
та нанася. Въпрос е само от 
чии джоб, щом разпоредбите 
забраняват копаенето на ули- 

Ст. Н.ците,

БОСиЛЕГ АД

„Слога“ изкупува 
селскостопански произведения

иа „Слога“, а селскостопанските 
производители

условия за по-добро пла- 
стоки.

търговскотоОт един месец 
предприятие „Слога“ в Босиле
град разшири своята дейност с 
изкупуването на всички селско 
стопански произведения, съглас 
но най-новите законни разпо
редби от началото на тази годи 
на. Предприятието започна изку 
пуването на едър и дребен до
машен добитък, плодове, зелен
чуци, дърва, ракия и други.

Досега предприятието е изку
пило овце и агнета за 4 милио
на стари динара. Изкупните це 
ни са по-високи, отколкото при 
земеделските кооперации. Пора 
ди това в бъдеще земеделските

по-благопри
ятни
сираие на своите 

Засега „Слога" намира добър 
пазар в Белград, главно с дре
бния добитък, а има добрй въз
можности и за откриване на па 
зар и за едрия добитък. Наскоро 
предприятието ще започне изку 

и на ябълки. Изкуп-пуването 
ните цени за тях още не са о- прави нещо. Възможностите си 

стоят неизползвани.
Освен това и пътят до мана- 

може да се направи

Мнозина димитровградчани о- 
тиват на разходка до „Манас
тирчето"
Край манастирчето има хубави 
и подходящи помещения за от
криване на заведение, обаче ни
кой досега ме се е заел да на-

пределени.
Новата дейност на предприя

тието „Слога“ ще бъде от голя
ма полза и за предприятието, и 
за стопаните-производители.

Ст. Ст.

Димитровград.над стирчето 
да речем с една доброволна мла 
дежка трудопа акция.

Трябва само някой да подеме
М. А.кооперации ще имат сериозен 

конкурент-изкупвач в лицето една такапа инициатива.
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Джордже Игнятсшич:РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА
ц. павлович и н. пищовДОПИТВАНЕ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТТА

пълнитолни програми по бъл- 
гебгрпфия исъвет па гимназията ше излезе 

пред родителите 
ние обучението ц Димитровград 

гимназии дп бъде на сър

За оеми ссптемнрн т. г. е на
срочена парната родитело-учи- 
телска среша па учениците от 

Димитровград,

гарска истории, 
изкуство, По тон начин права
та на народността не се накър 
няват, а учениците се улесня

ва приемните, тъй като ну 
получават ии

с предложе- либералните „Србия" и „Заста
ва", от своя гледна точка есте
ствено) дал голяма гласност на 
станалото събитие, като изтъ
кнал вината на турските власти 
и на австрийския консул и поле 
мизирал с турските, австрийски 
те и унгарските вестници, кои
то се опитвали да оправдаят 
или поне омаловажат събитието 
и представят загиналите като 
хайдути или руски агенти.

В официалния вестник „Срп- 
ске посипе" по този повод пи
сала: „Ако турското правител
ство е забравило своята-: длъ
жност, (да поддържа законния 
ред, да пази всякого от насилие 
и да защищава живота на граж 
даните -Иг.), сръбското прави
телство пито може, нито желае, 
нито пък смее да забрави това 
нещо. То няма да допусне тако 
ва кърваво дело, извършено сре 
щу негов невинен поданик, да 
остане без последици."

В нотата си до Портата, из
пратена от Гарашанин на 12/24 
август, сръбското правителство 
поискало като удовлетворение: 
първо, да се отстранят и нака
жат всички турски чиновници, 
замесени в събитието на пара
хода „Германия"; второ, да се 
обезщети семейството на Цвет- 
ко Павлович; трето, да се оси
гури правото на Сърбия по ра
зни международни договори вт 
носно валидността на паспор
тите и, четвърто, като подсили 
правителствените нареждания, 
Портата да поеме задължение, 
че ше осуети занапред всяко 
насилие.

Парастаси за невинните жер
тви на турското насилие и на 
австрийската отстъпчивост били 
отслужени в Шабац, Крагуевац, 
Чуприя, Горни Милановац. Кру 
шевац, Нови Сад и други места 
На парастаса в белградската 
съборна църква митрополит Ми 
хаил произнесал слово, което 
въпреки черковно-религиозната 
му форма, имало несъмнено по 
литическо съдържание и значе 
ние. Основните мисли са: упрек 
към Европа, която равнодушно 
гледа зверовете да колят овцете 
от стадото, което тя не смята за 
свсе и с което желае да си слу
жи за своите користни цели, 
намек за поведението на австри 
йския консул в Русе и на запад 
неевропейската дипломация; не 
минуемостта на наказанието на 
ония, които допускат да се уби
ват християни, даващи на цял 
сеят доказателства на Дунава и 
във водите на Крит, че не жела 
ят да бъдат роби; мъчениески- 
те души на загиналите трябва 
да се молят на Всевишния да 
помогне на братята им да осигу 
рят в бъдеще живота, честта, 
имението и човешката си сво
бода, неприкрит намек за об
щите тежнения на .поробените 
балкански народи.

Събитието предизвикало голя 
ята сензация и в Цариград. Пор 
тата^била изненадана от резки- 

- те обвиненя. Тя не бързала по 
стария си обичай, да отгозори 
на сръоската нота. Затова пък

Сърбско-българските 
тичестси, културни и литератур 
ии взаимоотношения преди ед- 

столетие са били извънред- 
богати. През- 1867/6(1 година 

Белград е бил център на ожив 
ена политическа и 
опна дейност

поли-
скатагимназията в

ват нознанияжпите
сърбохърватски език, на който 
сс провеждат приемните изпи
ти вън факултетите.

Крайното решение обаче ще 
бъде взето на съвместната ро
дителско-учителска среша.

Ст. II.

по
реиолюци- 

на българската
На страниците наемих’рация.

„Братство" неотдавна писахме 
на тази тема. Туп ще се спрем 
върху едно събитие, чиято сто
годишнина се навърши 
дни. Става дума за героичната 
смърт на двама революционери, 
сърбина Цветко Павлович и бъл 

Никола Войводов, на 
„Герма-

тези

Подвижното кино 

отново работи гарина
австрийския параход 
пия“ в Русе на 8/20 август 1867

Подвижното кино при Цен- 
и забава в Ди 

есенната
година.

търа за култура 
митровгрод започна 
си обиколка в

Двамата млади революционе
ри пътували от Браила за Сър
бия; първият в Радуевац под 
предлог на търговски работи, 
със сръбски паспорт, а вторият 
в Белград с румънски пасапорт 
да вземе участие на събрание- 

на Сръбската обединена мла 
— Омладина, обаче в дей- 

постъпи

димитропград- 
с американскияските селища 

документален филм „Събитие, 
разтревожи света“ — за 

американския
бохърватеки език, при запазва 
нс, на българския език, 
майчин език и обезателен пред 
мет за всички ученици в гим
назията.
бъде обсъден въпросът за до-

което
убийството на 
президент Джон Кенеди. Иите 
ресът към филма се предиз
виква не само от спомените и 
материалите за убийството ма 
Кенеди, но и сегашното поли
тическо положение в света, ко

на която покрай запознаване
то с миналогодишните резулта 
ти и със задачите през тази у- 
чебна година, ще бъде прието 
решение за двуезичното обуче
ние в гимназията.

Както е извесно учителският

като
то
деж
ствителност не 
Втората българска легия, за ко 
ято и двамата набирали добро
волци в Румъния. Издадени от 
турски доносник, някой си ар
менец (гю други източници бъл 
гарин), те отказали с оръжие 

излязат на брега в

във
Същевременно ще

вто се характеризира с иастъ- 
пателност иа американския им 
нериализъм. А именно 
и астъ пател н ост

Жертва иа мълния тази
започна след 

смъртта на президента Кене- в ръка да 
Русе, след като показали пас
портите си на един 
от австрийското консулство и 
на турския полицейски коми
сар. Турските власти имали не 
само личния им опис, но дори 
и фотографиите им. 
противопоставянето на капита
на на парахода 
Йован Чичевич (по някои изто 
чници Цицович), който вдигнал 
австрийското знаме като знак, 
че корабът е австрийска тери
тория и поискал да напустне 
пристанището, австрийският ко 
нсул в Русе Мартирит му издал 
писмено нареждане да изпълни. 
турското искане и предаде два 
мата пътници, обвинени от тур 
ските власти като бунтовници. 
След бурен разговор с Митхад 
паша в присъствието на консу
ла Мартирит, получил обещани 
ето на давамата, че няма да се

ма си. Буреносен дъжд и мъл 
ния п поносили на прага, кога- 
то била тръгнала да вземе съд 
да събере дъждова вода.

От мълния в началото на ав 
густ бил убит 
полето.

Августовските дни тази го
дина дълго ще се помнят от бо 

Към средата на месеца
ди. чиновник

Засега филмът сс прожекти
ра в селищата иа Забърдието, 
а по-късно ще се 
във Висок и Бурела.

жичани.
мълния отне живота на Стан
ка Ст. Димитрова от Романов- 
са махала. Станка била у до-

прожектира
и един вол в

В. X. Ст. II. Въпреки
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СПО РТ
далматинеца

А. БАЛКАНСКИ ЧАКА ПОДКРЕПА99 % л
заемат всички. И 
място
ските фактори в комуната. Тя
хната помощ главно би била в 
правилното разбиране мястото 
на спорта, неговото значение 
за развлечение на гражданите, 
за физическото им укрепване. 
С други думи — спортът тря
бва да се признае като обще
ствено твърде полезна дейност, 
а когато това се признае, ще 
се наложи да се отделят пове
че средства за неговото разви
тие и за неговия успех.

Димитровград има сили, та
те са

на първо 
обществено-политиче-

През тазгодишното есенно и 
димитровградският футболен от 
пролетно футболно състезание 
бор „Асен Балкански“ ще се 
състезава в групата на отбори 
те от междузоната. В тази гру 
па участвуват 4 отбора от лес- 
ковачекил подсъюз, 4 от пирот 
ския, 9 от нишкия и футболния 
отбор на Косаница, Куршум- 
лийско. Или общо в тази група 
Ще се състезават 18 отбора. 
Чрез реорганизацията на фут
болните състезания и създава
не на междузонова група пред 
димитровградските футболисти 
се открива благоприятна възмо 
жност за пръв път след осво
бождението да се състезават с 
отбори от цяла Югоизточна 
Сърбия.

П’о тоя начин и Димитровград 
ските любители на спорта ще 
могат да наблюдават качестве
но по-добри среши, динамичен 
и пожертвувателен футбол. Ще 
могат да окуражават своя от
бор, да го насърчават и да му 
пожелаят да заеме едно от 
първите две места и се класи
ра в .по-голема зона — Нишка

ланти. Но засега 
„суров материал“, който трябва 
да се докара, облицова, за да 
стане непобедим отбор. Разби-

само

ра се, че първите срещи могат 
и да насърчат, но може и да 
разочароват. Всичко зависи от 
това как ръководството на клу 
ба ще успее да заангажира сво 
ите членове, 
постави пред тях. Но може да 
се случи и усилията на ръко
водството да не дадат нужните 
резултати, ако с въпроса не се

стреля при принудителното сва 
ляне на двамата непокорни мла 
дежи, капитанът 
отстъпил. Това струвало живо
та на двамата млади революци
онери.

на парахода
какви норми ще

По нареждане на австрийския 
пътници биликонсул всички 

принудени да слязат на брега. 
Шестдесет турски войници на
хлули на кораба, а още толкова 

заобиколили.Г 1риятелска среща в две лодки 
След ожесточена петнаедесетми 
нутна престрелка, Никола Вой
водов бил убит веднага, а Цзет 
ко Павлович, полумъртъв, бил 
доубит с удари на приклади и

го

градчани загубиха срещата с 
6:4. „Ко.м“ беше много по-добър 
отбор, особено през първото по 
лувреме, което и завърши с 
2:0 за „Ком“. Футболистите на 
„А. Балкански“ се окопитиха 
през второто полувреме, ока
заха съпротива, но край 
ния изход все пак беше победа 
за домакините. Загубата на „А. 
Балкански“ частично може да 
се оправдае с това, че в Го
деч не бяха най-добрите игра
чи и че вратарят бе извънред
но слаб.

Но в крайна сметка ръково
дството на „Балкански“ трябва 
да поведе сметка, защото през 
есенното състезване отбора о- 
чакват сериозни срещи с опас-

В края на миналия месец т. 
г. футболният отбор „Асен Бал 
кански“ в Димитровград се 
срещна с футболния отбор 
„Ком“ в Годеч, НР България. 
Играта премина в сърдечна дру 
жеска атмосфера с лек превес 
на гостите от Годеч. Срещата 
завърши наравно 1:1, ксето на 
пълно съотвествуваше на сили 
те и показаната игра. Гостите 
от Годеч оставиха особено впе

щикове, след което труповете 
им били хвърлени на брега и 
поругани от турските низами 
пред очите на ужасените път
ници, между които имало жени 
и малки деца. От турска страна 
били ранени двама жандарми, 
единият в гърдите. изпратили ка гарантните сили 

(Русия, Франция, Англия, Ав
стрия) предишната 
Гарашанин по

та.
Това очевидно нарушение на 

международното право, а име
нно да се преследват хора, при 
тежаващи редовни паспорти 
на две държави признати по 
международните договори, Сър 
бия и Румъния, и 
територия, каквато е бил австри 
йският параход, плуващ под 
знамето на една също призната 
държава, Австрия, и нещо по
вече, ^1 убийството им, както и 
Флагрантното нарушение на сво 
бодното корабоплаване по Ду
нава според постановленията на 
Парижкия догбвор 0т 1865 го
дина, било използвано от сръб
ския министър на външните ра 
боти Илия Гарашанин,. 
изостри отношенията с Турция.

В отговор на една твърде ря 
зка телеграма на Гарашанин. 
Митхад-паша се

отборът на 
незабавно

Но за да успее 
„Асен Балкански“, 
трябва да му се окаже нужна
та помощ. А тя се състои 
укрепване на финансовото със 
тояние на клуба, в разбирател-

преписка с 
въоръжаването 

на Сърбия и мнимото и участие 
в българските вълнения. Касае 
се за непроверени сведения ка
то за доставянето на 60.000 пуш 
ки от Русия, за идването на ру
ския генерал Черняев в Сърбия, 
за въоръжаването на български 
бунтовници от сръбски военни 
складове.

Заместващият сръбския дипло 
матически представител Милан 
М. Богичевич предал нотата на 
Гарашанин на турския минис
тър на външните работи Фуад- 
паша. От руския посланик ге
нерал Игнатиев Богичевич уз
нал. че Фауд-паша и Али-паша 
били много разсърдени на Сър 
бия, тъй като получили, както 
се оплакали на руския дипло
мат, учтива но много рязка но
та. Според турските сановници, 
Гарашанин не бил добре осве
домен за събитието, понеже уби 
тите първи стреляли срещу пре 
дстазителите на властта. Гене
рал Игнатиев отговорил: непо
нятно е как са могли да напад
нат органите на властта преди 
последните да употребят сила.

Отговорът на Фауд-паша ни
как не могъл да удовлетвори 

(Следва) \

чателние на зрителите с пове
дението си през играта и май
сторство с топката. След мача 
бе устроена обща вечеря, а на 
другия ден бе направен 
до Пирот и Ниш.

Реванш-срещата между два
та отбора се състоя на 27 ав-

в
излет

на чуждаство за нуждите му, в решава
не на въпроса с реквизити, по 
мещения, игрище. Защото спо
ред правилата на междузонова 
та група всички игрища на от 
борите, които 
тази група трябва да имат огра 
дени терени, помещение за съ
бличане, баня и пр. На прак-

густ в Годеч, където димитров пи противници.

се състезават в

тика това значи повече сред
ства за спорта, по-конкретно, 
за футбола. за да

Есенното първенство започна 
на 3 септември, когато дими
тровградския отбор се срещна 
с отбора „Палилулац“ от 
Ниш. Във втория кръг дими
тровградските футболисти ще

опитал да оп
равдае постъпката си, като об
винил Цветко, че принадлежал 
към хайдушка чета и пръв стре 
лял, когато длъжностните лица, 
му поискали паспорта, 
и че намесата на турските вла
сти е станала по искане на ав
стрийския консул.

играят на свой терен срещу от
бора „Единство" от Горни Ма- 

Ниш. Първите

както

теевац, край 
срещи обаче ще покажат 
подкрепа трябва да окаже Ди
митровград на своя

каква
По даден знак от официална 

страна, сръбският печат („Срп- 
ске новине”, „Световид“, 
довдан", „Напредак",

футболен „Ви-Отборът па „А. Балкански“ както иотбор.
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а □

(<5арисла&а □
а □
а □
а □

От няколко дни гост на редакцията на в. „Братство“ 
° е Борислав Ценов — журналист от в. „Септеврийско сло- 
° во“ в Михайловград.

Б. Ценов е роден на 7 септември 1938 г. в с. Горна 
Лука, Михайловградско.

Той е автор на стихосбирката 
та“ (изд. „Български художник“, 1966 г., 55.000 бр.)
През 1968 г. изд. „Народна младеж“ ще издаде 
му книга „Момче и слон“.

а □
□
п

о □
а □
а □
а „Дървената раке- □

□ □
а □

втората□ □
□ □
а □
а □Върни ми лятотоа □
□ □
□ □

Разтварям те, любима книго, 
и лятото от теб зове.
Чрез твойте страници върни го 
с най-хубавите редове.
Върни ми ментовия мирис, 
дъха на здравеца ми дай.
По незасипаните дири 
върни ме в моя слънчев край — '
със диви. ягоди в гората, 
с череши — бистри от дъжда.
Аз знам, че все към планината 
ще води моята следа. . .
По златни ниви с пълни стомни 
да ме приветстват в зноен ден.
И нека пак да си припомни 
поне един жетвар за мен.
Срещни мечс утринния вятър 
по най-високите била.
Под мен да плува равнината 
в море от слънчева мъгла.
А кривите пътечки вечер 
заслизат ли от склон на склон, 
върни ме в оня дом далечен 
при моя бял акордеон.

а □
а □
а в.□3 □а

&□а
••А'*□а

□а
□□
□а
□ СУВЕНИРИа

□ Никола Денков:□
з □
а □ ето ще се осъществи чрез кре

дити от образователните общ
ности в комуната и репуоли-

В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА□ □
□ □
□

ПРИ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ□ ката.
Съставът 

ския кадър задоволява напъл
но. 18 гимназиални учители с 
нужните квалификации и два 
ма преподаватели по специал
ностите напълно могат да из-

про-

3□ О на преподавател-
□_ а 

а □

а □
□ □ Макар че бе обявен конкурс 

за 110 ученици в първия клас, 
на приемните изпити през 
юни и август са приети само 
90. Голям брой учениците от 
основните училища са остана
ли на село (защото и там им 
се открива перспектива), друга 
част е заминала да учи в тех
нически и други специални у- 
чилища из страната. Една от 
причините за явяването на по- 
малко ученици е по-строгия 
критерий при приемането, ко
ито се полага в гимназията 
през последните години. Това 
се потвърждава от следния 
факт: миналата година в нача 
лото в гимназията бяха запи
сани 369 ученика. До края на 
учебната година останаха 338. 
Или 31 ученика са напуснали 
през годината. Разбира се, над 
десетина бяха изключени на 
полугодието поради слаб ус
пех, но останалите двадесети
на, които сами напуснаха, по
казва, че учениците вече сами 
преценяват силите си.

На шести септември започ
на новата учебна година. Ожи 
вяха отново училищните дво
рове, учебните стаи. След лят 
ната почивка учениците заеха 
местата си, готови за нови зна 
ния. Може ли обаче предвари 
телно да знаем изгледите за 
успеха, който накрая ще бъде 
пожънат? С тоя въпрос се о- 
бърнахме към директора на 
димитровградската 
др. Методи Георгиев.

— Гимназията в Димитров
град посреща новата учебна 
година със сравнително по-до 
бри условия от лани. Тази го
дина учениците Ще учат само 
преди обед, което ще доприне
се за по-бързо и цялостно 
възприемане на уроците. Уста 
новено е, че в предобедните ча 
сове учениците са двойно по- 
внимателни и много повече по 
мият, отколкото в слеА«ените 
— поясни директорът.

Такова обучение бе осигуре 
но благодарение на пристрое
ните обзаведени за работа но
ви учебни стаи от страна на 
основното училище.

В резултат на това чувстви 
телно ще се подобри извънучи 
лищната дейност, работата на 
научните групи, секции и уче
ническите клубове. Ще се орга 
низира и допълнително обуче 
ние за по-слабите ученици. До 
сега това бе невъзможно по
ради липса на помещения, тъй 
като учебните стаи бяха заети и 
преди, и след обед.

□ □
а о предвидянатапълнят

грама.□ □
а — Ето защо при наличието 

на повече помещения и реша-
□

а а
а □ отделниването на въпроса с 

предмети — физическо възпи
тание, завеждане на кабинет
но обучение по онези предме
ти, за които има условия, ре-

а □
а □
а □

Разтварям те, любима книго, 
и лятото от теб зове.
Чрез твойте страници върни го 
с най-хубавите редове.

□ □
п □ шаването на двуезичността, 

ние очакваме подобряване на 
успеха в сравнение с минала
та година. И не само очаква
ме. Но съм уверен (а мисля че- 
това е мнение и на останали
те преподаватели), че с подо
брените условия за работа ние 
имаме възможност да постиг
нем онова, към което от отдав 
на се стремим 
и богата извънучилищна дей
ност —
Георгиев.

гимназия
□ п
□ □

□о
□а
□а
□□ Признание □а
□о
аа

висок успех□□ На мама
□а

завърши диресторът 
Ст. Н.

□□ По мен тъгуваш. 
И косите 
сребреят все.
И ми е жал.
Аз рядко идвам, 
рядко питам: 
нима снегът 
ги е навял?

□□
□а
□а Бодилчета□о
□□

@ Някои закупчици определ
ят качеството на зеленчуците и 
плодовете според качеството на 
гошавките.

© Пътят на

□ Така че вместо 13 паралел-
през 

гимнази-

□
□ ки, колкото бяха лани, 

тази учебна година 
ята ще има 11.

И други неща Ще доприне
сат за подобряване на обуче
нието. На първо място е реша

а
□□

Не са туй 
снегове сияйни, 
а сребърният 
топъл прах 
на мойте
пътища безкрайни 
светлее привечер 
по тях. . .

□О

□8 изкачването ви 
наги е наклонен. Затова мнози-□а

□ □ на^ пълзят по него.
® Всеки си има собствено 

мнение. Не всеки го споделя.
@ Никой не протестира про- • 

тив шума, който другите вдигат 
за него.

И й ването на въпроса с двуезич
ното обучение и обзавеждане
то на училището с нови посо
бия. Според плана на зимна- 
зията тази година, трябва да 
бъдат купени нови чинове, ко-

о □а
□□
п□
□а

В. Стефанов^□□□□□□□□□□□□^□□□□□^□□□□□□□□□□□□а°°°а°аааа0аааааааапс,аас|аасшсюс1сш1:шсшсю

О-рагослай Осетр&йис Ще им кажа, че си ми избягал!
Учителят видя със замреже

ните си очи как малката фигу
рка на ученика се шмугва през 
вратата и изчезва по пътека
та. ..

После си спомни за изтезава 
нето му, понеже директорът 
все пак бе известил германци
те, но побърза да затвори тази 
странична на спомените.

Едва сега се надигна, прегър 
на младия полковник и сълзи
те от отслабналите му очи ру
хнаха: „Моят ученик от третия 
чии! Моят ученик от третия 
чин!...“ повтаряше задавено, 
сякаш след толкова години да
ваше воля на сълзите, които в 
затвора така упорито стиска
ше.

Когато отвори вратата на ре 
сторант „Парк", младият пол
ковник се дръпна развълнува-

който УЧЕНИКЪТ ОТ ТРЕТИЯ ЧИНно. Беловласият старец, 
седеше сам край самите врата 
и беше елегантно облечен сгру 
ваше му се познат. Струваше 
му се, че на красивото старче
ско лице набраздено с бръчки 
от отлетели години, виждаше 
картини от своето минало. Ус
михна се и пристъпи към ста-

Ра & и а &
— Ах, да, седнете!... А ти, 

Миодраже, вземи торбата с 
патрони и тръгни след мене.

Ученикът от третия чин взе 
патроните и послушно тръгна 
след него.

— Дежурен, ще ми отгова
ряш за тишината в класа до- 
като не се върна! — отсече 
разгневено учителят и напусна 
стаята.

Докато вървяха из дългия ко 
ридор, ученикът от третия чин 
се заклеваше в себе си, че ия 
ма нищо да издаде, па макар 
и да го разстрелят.

В края на коридора, пред 
директорската канцелария, къ- 
дето бяха външните 
училището, Стефан спря, огле
да се за миг, грабна за рамене 
те ученика и го разтърси: „Бя
гай, бягай Миодраже, и не се 
връщай повече! Отивай при ро 
днини на село или пък при.. . 
Някой ще обади за патроните. 
А веднъж узнали германците, 
ще те изтезават до безсъзна
ние“!. ..

че това беше преди повече от 
двадесет години, едва сега раз
бра, че празното място го е 
дразнело винаги.

Беше съвсем обикновен ден 
през окупацията. Един ден, в 
който посред часа прекъснаха 
учението и изягаха в блиските 
мазета обезумени от злокобно- 
то бучене на бомбардировачи
те и смъртоносното свистеие 
на бомбите.

Той, учителят по математи
ка, влезе в класа, на който бе
ше класен. Учениците станаха. 
Изведнъж нещо изтряска. Той 
се сепна заедно с учениците. 
От отворената чанта на учени
ка Миодраг бяха се пръснали 
патрони. Подът под чина ся
каш беше застлан. Миодраг у- 
плашен и изненаден гледаше 
в учителя, който с острите си 
погледи го запомни, и тие без 
одобрение се наведе да събира 
патроните. Ръцете МУ се бяха 
разиграли. Учителят чувствува 
ше как кръвта нахлува, а гър
дите му побиваха някакви слад 
ки тръпки. Той и 
внимателно наблюдаваха как 
ученикът от третия чин събира 
патроните. Едва сега, 
нямо гледаше, захвана го радо

стната треска, че и негови
те ученици, петнадесетогодиш- 
ни, участвуват в едно велико 
нещо: борбата. Веднага си пре 
дстави, че тези патрони той е 
получил или от някой боец или 
не легален или пък ги е задиг 
нал от някой германски склад. 
Беше уверен, че ще ги занесе 
на партизаните. Сепна се. Ра
достното чувство се смени с ня
какво огорчение зарад иесъоб- 
разитения ученик, който го до 
веждаше в трудно положение. 
Трябваше да го предаде на ди- 

училището, който

рецаг
вие?!!!

младият
— Другарю учител, 

— радостно извика 
полковник.

Старецът се опита веднага да 
си спомни откъде познава мла

му се 
от отдав уЬ да 

негов

дия полковник, но не 
удаде. Трябва 
го познава. Навярно е 
бивш ученик, защото инак ня
маше да му се обърне с „дру
гарю учител". Да, той трябва 
да го познава, но как 
спомни за хлапака, цъфнал се 
га в красива униформа. Пък и 
десет години, той, учителят по 
математика, е в пенсия. Сини- 

полковник

Гостите в ресторант „Парк" 
наблюдаваха любопитно мър
шавата фигура на стареца, потъ

ще си иала в прегърдките на младия 
полковник и .чудно се усмих
ваха.

ректора .на 
веднага ще извести германци
те. Вече виждаше подухналите 
устни на директора, как с под- 
мазаване се разтягат в подобие 
на усмивка и казват:

— Открих шпионин на пар
тизаните в училището!

Прев. Ст. Н.врата на
те очи на младия 
навлизаха в някаква разлюля- 

образитена призма, в която 
на миналото се разбъркваха.

— Другарю учител, нима не 
си спомняте. Аз съм Миодраг, 
ученикът от третия чин!

Изведнъж образите се стопи
ха от думите на полковника.

— Ученикът от третия чин! 
* — тихо повтори Стефан, сякаш 

повика па-

Германците ще отведат него
вия ученик Миодраг. Ще го 
мъчат. Чувствуваше, че петна
десетгодишния ученик няма да 
има сили да издържи мъките. 
Ще издаде. А тогава, той, учи
телят, никога няма да си про- 

учениците сти, че е завел ученика при 
директора.

— А пие, другарю 
ако узнаят, че сте ме изпусна
ли и вас ще измъчват! — с иа- 
кипял глас заговори ученикът.

— Не се тревожи за мен. Не 
могат нищо да ми

учител,
с това искаше ла 
метта, спомените.

Учебната 
особено значение зарад празно 
то място в третия чин. Макар

Другарю учител, да сед- 
докато иеме — сепна го един глас на 

ученик.
получавашестая

направят.
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8. СЕПТЕМВРИ 

СТР. 8 Ристо Трайкович
борец, 

поет и 

син

I

Гаргата с орловото перо Кратко съдържание: Ристо Трайкович, юрист от Ниш, се 
борил а редовете иа Шеста източпо-босиепска пролетарска удар 
на бригада... Борейки се против фашистите на фронта ме
жду Бейслииа и Бръчко, бива тежко ранен. С още 219 ранени 
партизани, при Бръчко бива преиесеп на парахода „Касия Ми- 
лстич", който през наЩта на 15 април 1945 година отплувал — 
безвъзвратно... Около 20,30 ч параходът се натъкпал на непри
ятелска магнитна мина и всички ранени и 13 души от екипажа 
на парахода, се удавили в студените води на Сава. По чудо се 
спасили само кашитанЪт на парахода и втория кормилар, един
ствени свидетели на най-голямата катастрофа в югославското 
речно корабоплаване. След двадесетина дни при Забрежие, би
ло намерено тялото на удавил се партизанин. Било установено, 
че е Ристо Трайкович. В неговите дрехи е 
покъртителпо — нсизпратепо писмо, на майка му 
Трайкович. Съдъжаписто на писмото открива и една друга 
Ристова личност: личността' на пост... Освен като борец ние го 
открипаме и като една друга личност — пост на патриотични 
стихопс, посветени на работника, селяка, на майката и на роди
ната същсврсмнпо и любовни песни, родепи от първия поглед 
към девойката.

Всички птички трепереха от 
той не си поплюва и че само

орела, защото знаеха, че
с едно замахаме на крилото си 

може да утрепе каквато и да е птичка. И се криеха под дър
во и листо, щом само зърнеха сянката му.

Веднъж орелът кацна на една горска полянка и докато 
оглеждаше наоколо мястото, някаква лютива мушичка, 
би от завист, а може би така случайно, се завря в окото му. 
Орелът настръхна от болки. Мята се, мъчи се да бръкне в 
окото си и да махне мушичката, но всичките му усилия бяха 
напразни. Не можда да хване мушичката, защото още от древ
ни времена е известно, че орелът не може да лови мухи. 
лютивата мушичка се разхождаше спокойно из окото му, от 
което болките ставаха още по-нетърпими. И както се въртеше, 
орелът забеляза в шубраците една гарга, която бързаше да се 
скрие.

може

И намерено едно 
Роска

майчице, нека е: смърт на фа
шизма — слобода на народа! 
Твой другар и внук — Ристо".— Я ела веднага тука! — викна орелът на гаргата.

— Пощади ме; орльо! Не виждаш ли — една иищо и 
никаква гарга съм. Ще ме лапнеш наведнъж и какво ще усе
тиш от мене? — проплака гаргата.

— Ела веднага тука, ти казвам! — кресна орелът. — 
Ела бръкни с човката си в окото ми и извади тая гадна му
шичка, че ще ще полудея!

Като разбра защо я вика орелът, гаргата престана да 
трепери, бръкна, измъкна мушичката и я изкълва.

— Браво! Голяма гарга да пораснеш! А сега, понеже дру
го не мога да ти дам, вземи това перо, дето се е отскубнало от 
крилото ми. Накичи се с него, та да хвърчиш нависоко! — за
смя се орелът.

Гаргата взе перото, забоде го на опашката си и хвъркна. 
Обаче сума птички, които се бяха изпокрили из шумките и 
дърветата, видяха този случай и още същия ден из гората се 
понесе мълвата, че гаргата е съвсем близка роднина на оре
ла, че като се срещнали, се прегърнали и разцелували и че на 
раздяла орелът подарил на гаргата едно орлово перо, точно от 
тия, с които той с един замах убива каквото и да е птичка. И 
птичките се стреснаха и почнаха да се държат вече съвсем 
другояче с гаргата и съвсем скоро тя стана шеф на едно го
лямо ято птици. И така постепенно-постепенно гаргата така се

СЕГА СИ НАРАВНО 
С МЕНЕ

В друго писмо до по-младата 
си сестра Анка Трайкович, Ри
сто пише развълнувано, когато 
узнал, че тя е приета в СКОЮ:

„Скъпа сестричке, 
ти, влизането в СКОЮ, драга 
другарко. Трябва да знаеш как
во значи да бъдеш член - на 
СКОЮ и какви младежи се при 
емат в редовете му. Значи, че 
си послушала съветите ми, дей
но си се спроведливо дело. Се
га си наравно с мене.. . Бъди 
още по-активна и неуморима в 
работата си... Много те обича 
и прегръща твоя брат и другар 
— Риста. Да живее неуморими
ят СКОЮ!"

С каква толина, любов и по 
следователност разговоря той в 
писмата си със своите най-близ 
ки. И никога не отминава да 
не изтъкне обществения и по
литически фактор, които допри 
насят за победата на неговите 
идеали, особено политическата 
и боева организация ' каквато 
беше СКОЮ.

другия селянин", което започва: 
„Другарю селяннин от нашите 

родни поля,
страдалниче вековен, под

* тежестта на злото,
от всички от червената звезда 
другарска прегръдка и голямо 

благодарство

Пристъпвайки към всенарод
ния отпор против фашистките 
завоеватели и домашните Пре
датели, Риста Трайкович с оста 
палите нишки скоевци разпро
странявал пропаганден партиен 
материал, който призовава на
рода на въоръжена борба, 
квартирата на родителите му 
Димитрие и Роска Трайкович 
се срещат Нада Томич, Драго- 
слава — Лала Николич, Душан 
Стамболич, Гойко Капор, Воис
лав Валчич и други. Нада То
мич, с чанта, от която се вижда 
плетиво и игли, а на дъното 
на която има афиши, които по- 
късно Ристо разнася. Деветна 
десетогодишният студент, ское- 
вец, неустрашимо работил, под 
носа на шефа на специалната 
полиция Мирко Живанович. .. 
Квартирувал в сградата над ре
сторанта „Мала Касина“ в ули
ца Светозар Маркович, която е 
залепена към сградата на ъгъла 
на улица Победа и Светозар 
Маркович, в която е живеел зло 
дея предател. . . .

Драгослава — Лала Николич, 
която е била негова другарка 
още от гимназията, е била не
говата първа и единствена лю
бов, чиста, неизказана, платони

честитя

В

Крилати, мъжествени стихове 
са характерни за неговите оста 
рали стихотворения.

Всичко писано, което след се
бе си остави Ристо Трайкович 
са неми свидетели за неговата 
привързаност към борбата за 
свЪбода, вярата в новите дни, 
които тя ще донесе. След осво
бождението на Ниш и други 
градове в тази част на страната 
от Ниш се обади на своята баба 
в Аранджеловац с писмо по 
майка си Роска с твърде инте
ресно съдържание. То свидетел 
ствува с каква сила е бил уве
рен в плодовете на народната 
революция. Скъпа, бабо, моя.

Здравей мила моя, стара дру 
гарке, обичана старице моя. Ти, 
която в своята ранна младост 
си почувствувала бедата на све 
та, чийто живот бе изълнен с 
болка, тъга и беда, на теб ста
ра моя пролетарко, честитя по
бедата и свободата с възклик: 
Да живее революцията! Позна
вам те добре, имаш широко сър 
де и велики чувства за правда
та, и затуй те обичам. Вече си 
стара, изнурена от тежкия жи
вот, ала духът ти е млад. Ако 
не можеш в ръцете си да издиг 
неш червеното знаме, издигни 
го с широко си сърце. На теб, 
жената, нашата победа донесе 
величествената свобода. Когато 
един ден гласуваш, гордо пусни 
бюлетина с възклик: „Да живее 
другаря Тито! Нашата победа е 
безгранична. Нима

на небо вместо слънце бле 
сти червена звезда. Чуваш ли 
как катюшите убиват фашисти 
те? Когато падне Берлин, 
ши ми писмо, по-боево и по-ис- 
крено от моето. Предай поздра 
вите на другарката леля и ка-

увлече, че сама почна да има чуетвото, че наистина не е ни
каква гарга, а орел. Заряза дори гарджешкото си гнездо и се 
настани в едно друго, голямо, на едно високо дърво.

Един ден до гнездото кацна сокол и с изненада откри, 
че в неговото гнездо се е настанила някаква смешна гарга, със 
затъкнато орлово перо в опашката.

— Какво ме зяпаш? — изгледа го 
Хайде, разкарай се! Тук не е подкрепителен пункт, а частен 
дом! Моят дом!

— Това гнездо е мое. То е за соколи, а не за гарги! —

свирепо гаргата.

каза соколът.
— Ти на кого говориш така, бе! Ти знаеш ли, че аз и

орелът сме?... Я да ти видя опашката! — накокошини се гар- 
тата, скочи и посегна дори да клъвне сокола, но не успя. Не 
успя, защото, докато да посегне, соколът вече беше я клъвнал 
и гаргата свърши. Свърши гаргата, защото си беше гарга. За
щото гаргата винаги си остава гарга.

„ВЯРВАЙ НИ НА НАС, 
МАЙКО"

__ На месец-два преди трагична 
та гибел на Риста (15 април 
1945) от фронта той изпратил 
стихотворение до майка си. За
главието му е 
майка ми“. Поместваме нача-

Р. ИЛАРИОНОВ
ческа, за която узнаваме от сти 

„Само заховете, посветени в 
теб“ и „Молба".

„Защо така обичам, лудо и
отчайващо, 

това хубаво създание, лъжли-
_ Писмо наП ресекудки лото и края на стихотворение-во като сън, 

дали в мен ще почива трайно 
очароващо чувство, дълбоко 

и тайно,
пълно с бляскав жар, като 

летен ден?“ 
(„Само за теб“)

то:
„Аз помня жертвите, които ти 

за мене даде ■ 
безсънни нощи със болка, 
аз помня, че с любов за мен 

си спомняш и 
зная колко син обичаш...

ф Брачните вериги не издават 
звън, а крясъци.

ф Никой не обвинява кучето, 
че лапа мухи, ако лае.

ф И ушите имат стени.

Тодор КЛИМЕНТОВ

:ф И неверующите 
„слаби ангели“.

имат своите

М. БРЪЗИЦОВ
Трагичната смърт на Лала го 

подтиква още по-силно към ак
ция, която е трябвало още по
вече да попречи на неприятеля. 
Първата младежка любов, спло 
тена с любовта към борбата, ко 
ято води първо като нелегален, 
а после и като борец на Шеста 
източно-босненска пролетерска 
ударна бригада. Борец, с пушка 
в ръка, между две борби и кар 
течен огън, рамо до рамо с ра
ботниците, селяните и интелек
туалците, като секретар на кул 
турния отбор в батальона, неза- 
бравяйки своя

ф Работата повече ще му спо
ри, ако той толкова не с!пори.

К. НАЗЪРОВ

Ще дойде ден и аз ще дойда 
отдалече,

отново да ме топли твойта 
добрина,

и ще се срещнем в мирен 
труд и радост, 

събрали плодовете на новия
живот.

ф Човек трудно се учи да 
вецуй и още по-трудно да мълчи.

ф Разводът е бракуван брак.

ф Любовта към труда е най- 
трудната любов.

ф Безличието има най-много 
лица.

ф Незнанието може да докаже 
само собственото си съществува
ние.

го-

не виждашЕПИГРАМИ как

На жив вълк опашката се не 
мери!

(Може, ако в устата зъб не се
намери)

Вярвай на нас майко.“
Тд им вярваше докрай. Вярва 

ха му и го обичаха всички, кои: 
то го познаваха. Недоизказаният 
поет, когато реката зароби.

— Край —

напи-

* * *.
Не питай старо, питай патило! 
(Нали за всичко си е платило)

Панчо ДИМИТРОВ
Такастих...

се роди и стихотворението „На
ка, и на другарите дядо и ле- 
лично! Другарско, скъпа моя,ф Чуждото благополучие раз

валя настроението на егоиста по
вече, ОтКоЛКото собственият му 
неуспех. Туристически ->куриозКольо СТАНЧЕВСКИ

ф За да се угодк на магаре, 
трябва да се сеят тръни вместо 
цветя. , - евги- 

( ...

ВоЛ^ /ЧАГЛР&ГО 4* л,„ /V, А
ТЛЕгЧе-лц / ---------- ——  ——
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