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БЕЗ КРИТЕРИИ
междуобщинската колчета бележки записаното на 

ференция в Съюза на комунистите в Пирот. Вгрификационната 
комисия е утвърдила, че от общо 36 делегати — един е работг 
ник, един селскостопански производител, един агроном, осем 
просветни раб01Ш1ци, шестима служещи, също толкоьа дирек.- 
тори н тн. Да се спрем върху този факт и да се опитаме ДД
навлезем в същността му.

Не така отдавна всички общински комитети в подготов
ките за междуобщинската конференция изтъкваха, че за 
легати на това най-висше партийно тяло трябва да бъдат НЗ“ 
брани толкова работници и селскостопански производители, 
колкото са необходими за да се отра ят интересите, на непо- 
сгедствените производители. Критериите щяха да победят »кО 
бяха избрани достатъчно делегати — производители. В изоо* 
рите за общинската конференция тези пропорции са запазени.

При избирането за делегати за междуобщинската кснфег 
ренция обаче — и в трите общ ши (Димитровград, Пирот и ***- 
бушнкца) нещо е пропуснато. Как можа да се допусне в нея Д 
бъдат избрани само по един земеделски производител и 
н к? Общо за трите общини на първо място е трасирането н* 
пътя за сътрудничеството и интеграцията между стопанските 
и селскостопански организации. В тези процеси, ил.ейно-полл- 
тическата душа. на първо място трябва да дават работниците- 
комунисти като авангард в предприятията. А колко. има .Такива 
в състава на междуобщинската конференция? Като чели на об
щинските конференции се мислело, че междуобщинските инте
реси най-добре ще съгласуват директорите и просветните ра
ботници. Изглежда, че при избирането на делегатите не «е е 
имало на предвид, че реформата, а с нея и интеграцията и сът
рудничеството, осъществяват колективите технцте органи на са
моуправление, Съюзът на комунистите, синдикалните подруж» 
ницч и тн. В действителност с тази структура на делегатите 

конкретното влияние на колективите и Сън*'»- на 
междуобщинската конференция и на конфет

вватиии па българската наролпоств сФр Югославия

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ
\

ПРЕЗ ИГЛЕНИ УШИ 

В НОВАТА ГОДИНА
В заключителните 

предприятията и
сметки на внесло в деловия фонд 150.945 

Н-Д-, а тази година почти 
пътя по малко. Тяхната мина
логодишна вноска пък е равна 
почти на вноските 
фондове на всичките 
к-и организации (150:182 хиля
ди нови динара).

За това положение 
има много причини. Безспорно

фонд е внесла само 498 нови 
динара. Или „Кин стан“ с внесе 
ните 1912 н. динтра? Това ще 
бъде робота, приличаща на пре 
дсмъртно усилие да се жиоеа 
час.два повече.

В цялата робота е добре само 
това, че ръководните хора в бо- 
сплеградокото стопанство сърна 
ват, че е назряло времето за

кооперациите 
в Босилеградско много цифри 
показват, че прогнозите за все 
по трудния вървеж при положе 
ние на разпокъсаност се осъще 
сI-Биват. За ниго едно предпри
ятие не може да се каже, че е 
постигнало

три

в деловите 
схопанс-

по-з .бележите лн и 
успехи и нито за едно не може сигурно се отдалечава 

комунистите на 
ренцията от непосредствените производители. 

И наистина, как е могло да ее случишш®
«-V ‘ 4 , ■,

това?Nшм
м. в.гШ

■ *

Пред IX конгрес на СЮК

НАСКОРО РАЗИСКВАНЕ 

ЗА УСТАВА
ната комисия в светлината на 
досегашните и бъдещи промени 
в югославската авангарда нара 
ботническата класа.

С оглед че се касае за Доста 
кратък срок, до който трябва 
да приключат дискусиите, кон
тролната комисия е заключила, 
че в някои самоуправителни и 
местни
ния на комунистите 
контролна комисия да се орга
низират разговори във връзка 
с това какво в досегашния ус
тав на СЮК не отговаря и ка
кво може Да остане в условия
та на реорганизирането. Сигур
но че в разглеждането на тези 
интересни въпроси се очакват 
и полезни предложения и мне-

Досегашната работа върху ре 
организацията на СК в Димит
ровградско и формално и в дей 

създаде
най-кзнтинуирано

солидниствнтелнсст, 
основи
най-ктакре но да се мине към 
ндейнп-политичрска акция в по 
дготОвките За Деветия конгрес 
на СЮК.

и

Заседанието 
та комисия, състояло 
края на миналата седмица в 
Димитровград. фактически 
.начало на този, тека да го на
речем, втор е~ап в подготвяне
то на най-важното събраН"е на 
комунистите в нашата страна. 
Контролната комисия се запо
зна с материалите, които е под 
готвила контролната комисия 
при Централния комитет нл 
Съюза на югославски-е комуни 
сти, които са доставени на об
щинските организации. В съот
ветните тела ще се организират 
разисквания в Съюза на кому
нистите за задачите на контрол

на контролна 
ст към

организации и събра- 
в самата

е

На повечето от сесиите на ОС са обсъждани стопански въпроси

тук са може би сравнително 
слабата организация на труда, 
високото плащане на вложения

да се твърди, че е в загуба. Две 
те страни на счетоводните ло
кумите са поизр„внени.

Все пак това е ч .егично фор

интеграция, в кочто и лежи из 
ходът от постоянната угроза от 
фалит.

Но това съзнание трябва да 
се реализира по-скоро, защото 
го.Д”н’'та навлиза във 
тримесечие. ИначР едва ли ще 
е възможно т :зи стопанска го-

труд при наличност на ниска 
мална страна на въпроса и не производителност, слаб оборот,

зачестилите застои в изкупува
нето, тю-слабото търсене « пр. 
които се отразяват не само вър 

но ВОДЛт и

ния, които ше помогнат Да се 
изработи новия устав, който 
най.адекватно да отразява но
вите качествени промени в Съ
юза на комунистите.

значи, че работите са в ред и 
че миналогодишните резултати 
могат да са сигурна база за по
нататъшна работа.

второто

дина ,->,а уцелеят всичките пред 
приятия в комуната.

ху натрупването, 
към други з труднения, които 
оказват влияние върху фин н.

на работата.
Защо е това, ще ни подска

жат цифрите за миналогодиш
ния ход на седемте стопански 
аргаяъоации в комуната.

Общият доход възлиза на 
23.-58.916 н. .Динара, дрходъ, — 
2.795.927. При разпределението 
1.550 165 н. динара с I отредени 
за заплащането на труда (лич
ни доходи), а незздължи:елн I- 
те отделяния за фондовете въ
злиза,, сбщо на 198.459 н. ди
нара. В деловия фонд са внесе
ни 182.403, а във фонд общо по
требление само 16.056 н. дина-

М. Б.М. Н. Нейков
совите резултати

Ето някои от тези загрудне- Подготовки за конгреса на синдикатитения:
организа-Вснчки стопански 

цни в Босилеградско им т в ма 
газините и скл .довете запас от 
стоки за повече от 4.070 000 но
ви динг.ра. Сумата е много го
ляма за условията иа стопан- 

орг"низаци>и в

През април първа междуобщинска конференция
шно укрепване на обществено- 
икономическата мощ ня работ
ническата класа“ и тн. Паралц-

тези

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ 
ДВАМА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА И ДВА ДЕЛЕГА
ТА ЗА СКУПЩИНАТА НА СИНДИКАТИТЕ В СЪР
БИЯ. — ЩЕ СЕ ИЗБЕРАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА МЕЖДУОБ
ЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ.

Босиле.ските
градско, които са без много о- 
бор-тии средства и живеят че- 
сто-често от банкови 
За големината 
жем да съдим и по това, че тя 
е .-двойно по-плямо ст счетозод 
ствено изказ гния доход на пре 
дпрчя-ията. който е .околп 2,8 
милиона нови динара.

лнг» с разискванията по 
материали и теми, които непо
средствено се отнасят до жиз
нените въпроои на работниците 
ня подружниците ще с© изби
ра-
щинска конференция, 
ключа,

кредити.
на сумата мо

ра.
Едва ли са нужни подробни

по.миналогодишни югославските синдикати. Раз
искванията обхващат следните 
теми: „По-натагьшногп р^ззи- 
тие на синдикати ге“. „Отдих и 
рекреация —право « необходи
мост на трудещите се“, „Разви
тие на култур-та като интеграл 
на част на обществения труд“; 
„Образованието като по-ната.ъ

След съвместното 
на Общинския синдик лен съ
вет и иредоздатели е на синая 
калните пз.дружници — в Дн- 
М1итрс.вград се развива оживе
на активност в 
организации. На за-сед-нията се 
обсъждат разни ма еш лн, из 
готвени в Централния съзе„ на

заседание делегати за междуоб- 
Спорзд 

Димитровградско 
ще се изберат 20 деле
гата. Междуобщинската конфе 
ренция, коятшъчиняват общия 
ските синдикални организации 
в Димитровград, Пирот, Б б"ш 
ница и Бела Паланка ще се 
проведе най-късно до 15 април 
тази година. Тогава общинските 
делегати ше изберат и делега
ти за Конгреса на синдикатите 
и скупщин-то на синдикатите 
в Сърбия. Общинската синди
кална организация в Димитров 
градско ще бъде застъпена с 
двама делегати на Конгрзса и

сравнения с 
те резултати да се разбере, че 
успехъг е много по-низък и не 
обещава ниш.п добро, ако из- 

п:търси в обединя
ването. Но за пример е доста
тъчно да се каже, че АТП пред 
приятието миналата година е

в
Дълговете съшо са внушител

Дъл-ходът не се ни. Всички предприятия 
жа, общо над 3,8 милиона нови 

тях им се

синдикалните

динара, докато яа 
дължи към 2,9 милиона. Това 
значи, че при благоприятни ус- 

V ловия на скоро разчистване на 
сметките предприятията тотбва 
да лапат 907 хиляди чист борч, 
който сега поне няма никакво 
покри-ие, акп не се смятат за
лежалите стоки.

Трудно е да се вярва, че с та 
кива • резултати е възможно да 
се въоаи успешно и по-н-тлу 
тък М^лк-то о-етства в дело
вия Фонд. все по-трудното кре
дитиране и много папи. ют'то 
са блокирани в 
стока не вадя, към друго освен 
към бавно, ил сигурно фалио-ч- 

огаелни предприятия. Ка

У босипеград ЗАПОЧНА РЕОРГАНИЗАЦИЯТА 
НА ССРНСъобщение

НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И 
СЪТРУДНИЦИ СЪОБЩАВА

МЕ, ЧЕ „БРАТСТВО" СЕ 
ПРЕМЕСТИ В НОВИ ПОМЕ
ЩЕНИЯ, В ПЕЧАТНИЦА 
„ВУК КАРАДЖЙЧ" УЛ. „СТ. 
ПАУНОВИЧ" № 72. НИШ.

До сега приключиха районни 
те събрания в Г. Лисина, Г. 
Любата и Д Тлъмино. Освен 
тези организационни въпроси 
на проведените събрания по- 
обстойнл се обсъди рабатата на

Тези дни в районните центро
ве на Босилеградско провеждат 
събрания с цел да се реоргани
зират органичацитте н 1 ССРН 
Според приетата програма на Об 
щинок та 
ССРН в петте рай‘нни цен-ро- 
ве ще бъла,' учредени местни 
организации, а вм-сто дссегаш 
ните местни организации — по 
селатя Ще започнат отново да 
работят подружници.

двама за скупщината.
Наскоро Ще се проведе и ре

гионална конференция на про
фесионалните синдикати в про
мишлеността и минното дело 
от Димитровград, Бабушннца 
Пирот и Бела Паланка.

конференция на
мировите съвети, на училищни
те и селски г^ранск-1 бригади 
пред започване на пролетните 
акции по залесяването и бе пов 
дигнат въпроса за доброволно 
събиране на кръв.

складираната

не на
Кол напоимеп може да очаква 
„Услуга“, когато всл В. В. м. в.деловия



ОТЗИВИ ЗА СЪВЕЩАНИЕТО В БУДАПЕЩАЮГОСЛАВИЯ ИСВЕТЪТ

Коуцки: СЮК трябва да бъде 

повикан на съвещанието 

в Москва

КОНСУЛТАЦИИРАЗГОВОРИ И 

НА ПРИЯТЕЛИ
Федерацията Едвард Кар това е заинтересован, да бъде 

член на подготвителната коми
сия, Същевременно считахме за 
необходимо да се изкажем и по 
оня проблем, койгп пре^сгавля 
ва определена спънка за юго
славските другари, ксгато се ка 
сае До по-пълно развитие на от 
ношенията с останалите кому
нистически партии. Имахме пре 

московското

Светът, в който живеем е 
пълен с опасности, защ.то го
лямата война в м-лък Виетнам 
вече едно десетилетие прелета в 
лява сериозна заплаха за мира. 
Неизвестността на Близкия 'из
ток увеличава подозрението па 
хората на нашето време в ми- 
ролйбивото 'разви г; е на 
тическите обстоятелства. Думи- 
,те на
Клаузевиц огнево намират сми
съл, поне сега, като се има на- 
предвид положението в Югоиз
точна Азия, „войната е само 
продължение на политиката с 
други средства“. И колкото в 

има истина, трябва да 
средства 

срещу осъществяването на това 
й международния живот.

’ Дейността на нашата страна 
се стреми към това да са про
тивопостави на политиката от 
позииция на силата, човешки
ят раз(ум да стане решшаващ 
фактор,в разрешаването на на. 
болелите въпроси ;на днешното 
време. В този смисъл Юг:сла- 
вия със своите приятели от не
обвързания свят започна реди
ца разговори и 
желание да се обмени опит. и 

по основните въпроси

та на
дел п Светозар Вукман.вич, 
разл1гчни страни на африкан
ския континент се допитват с 
държавници на приятелските 
страни за необходимостта от по 
-активно противопоставяне на 
необвързаните страни в между 
народния живот. Тук ,не се 
сае за никаква 
ция за организиране 
среща. Това не е смнслът 
настоящата активност на рззго 

и консултации. Оснзната

в

се е застъпила Съюзът на юго
славските комунисти на бъде по 
викан .на предегоящото 
[цание в Москва.

„По искане 
— каза той — нешата делега
ция в Будапеща открито заяви, 
че Съюзът на югославските ко 
мунисти трябва да бъпе пови
кан не само на московското съ
вещание. но и Да 
пъв всички

БудапещаСъвещанието 
изпълни очакванията, заяви се
кретарят на ЦК .на КПЧ и ръ
ководител на

в
съве-

чехословашката 
делегация Владимир Коуцки 
по телевизията. Спорет негови
те думи съвещанието в Москва 
ще укрепи единството на всич
ки комунистически и прогре
сивни сили в борбата против

на ЦК на КПЧкатили.
конкретна ак- 

на новаизвестния пълководец двид пасуса От 
съобщение от 1960 година в ко
йто е известната критическа част 
за «хол'■женисто на Съюза на 
югославските комунисти (изяв
лението за югославския реви- 
зионизъм“).

Членът на делегацията Фран 
тишек Кригъл заязи. също по 
телевизията, че не може да се 
очакра в Москва да дойдат вси

на

взри
цел на тази разширена акция 
е създаване на по-широка плат 
форма на така наречения >,тре.

“ овят съвместно с взички °- 
ния, които са Зя заздравяването 
,на мира и сътрудничеството меж 
ду държавите и народите.

В тези разговори няма кон
кретни инициативи и предложе 
нил за разрешаване на пробле 
ма на
или кризата на Близкия изток.

Vчас м ■’ т
подготвителни рабо 

Предложихме СЮК. ако за.
империализма.

Коуцки заяви, че чсхослова- 
в Будапеща ти.шката делегация

титова да 
се ангажират всички Защо центърът е „обезглавен“

чкч партии но „във всеки слу
чай ние п-е настояваме за уча
стие на Съюза на югославски
те комунисти“.

по силата на неговото слово 
центърът е бил длъжен да на
значи .директор. Инак сега, пак 
по силата на закона, трябва да 
биде под принудително управ
ление, защото законния срок от 

ч’ изтече

Димитровградският културно- 
забавен център повече от една 
година няма директор. Старият 
директор — Др. Илия Петров 
зае нова длъжност, а временно 
изпълняващ длъжността дирек 
тор .превзе Сретен Игов. Обаче, ■ 
вместо, да -се осигури в срок от 
шосг месеци избор на нов ди
ректор и разпише конкурс, то 
и след година и пзвече цен
търът стои „обезглавен".

Може би не сгава дума тол
кова за директор, като дирек
тор, колкото до лице, което ще 
ръководи с културната дейност, 
т.е. активно щз съдействува за 
разнообразяване на тази дей
ност и осъществяване плана и 
програмата. В кулгуоно-забав- 
ния център, както казаха, се 
чувствува презаетост на и без 
това малкия брей работници. 
Временно изпълняващия длъж 
ността — др Сретен Игов. ма. 
кар че заема длъжност рефе
рент По самодейността изпъл
нява всички лруги задължения, 
освен тази. И действително — 
той не е в състояние всички ра 
боти да завъоши и да се гри
жи едновременно и за самодей
ността.

Интетзесно об^че е защо досе
га културно,забавния*, център 
не разписва конкурс. ‘ Ако се 
придържаме към закона, то и

Виетнамвойната във

Срещите са извън този 
текст — с желание да се обгьд 
ят причините ;за днешната обре 
мененост ® международната по 
литика. Необвързаните страни, 
конто през последните .две го
дини често бяха подлагани на 
натиск дори и вмешателство от 
страна на великите сили в тех
ните вътрешни работи — имат

кон. Димитровградска хроника
щест,месеци не 
едцн път, но и два пъти. ЗА ДВА ДНИ- 

10.000 Н. Д. 
РЕАЛИЗАЦИЯ

че цен
търът стои „обезглавен“, сз на
мират и в самите работници на 
нечтъра. 
било да осигуря*, избор, както 
к зват в центъра, липсват сред 
ства. Чуват се и такива 
ния, че работниците в центъра 
не приемат директор, 
така им е по-уобно: без над
зор и контрол. Дори се привеж 
да фактът, че комисията за на 
знпча.ване при общинската ску 
пщина вече два пъти насрочва 
договор с ръководните в цен
търа около избирането на дире
ктор. но и двата пъти в центъ
ра не се отзовали на .поканата 
им.

Може би корените,

допитвания с Тяхно задължение е

За два дни в началото на то
зи месец предприятие „Циле“ в 
Димитрозгрчд поодало стоки на 
стойност от 10.000 нори дин-ра. 
Това Лосега е най-голямото ко 
личестаг, стоки, които предпри
ятието продало за така кратък 
срок от време.

Иначе на „Ц"ле“ му тръгна 
Малкият Футбол

възгледи 
яа днешното време — как да се 
постигне по-висока степен 
разбирателство между народите 
и по кой начин да се премахне 
опасността г>т употребата на си

мне-
на какво да кажат по отношение

който
понеже

на един лош опит през
минаха.

Всяко пасивизиране би озна
чавало само насърчаване на 
ония сили, които в политиката

ла. в разрешаването на между
народните проблеми. тази година, 

все повече завладява д-.машния 
пазар, части на мебели и спал
ни е качеството си и достъпни 
те цени гтивлича погоебигели- 
те и в острите условия «а кон- 
км-оенция с модерните (ггредггон 
ятия в страната. Успешната ре 
алдгрчгич и есе по-о-т^низира-

на силата виждат най-голямтга 
опора за своята международна 
дейност. Днес е по-яасно от ко- 
гато и да било по-рано, че не
обходимостта ст разширена дей 
носг на света на прогреса и ми 

все повече сс чувствува.

„ТРЕТИЯТ“ СВЯТ

Президентът Тито тези дни 
поръчения доотправи лични 

държавниците на страните, кои
Без да издирваме кой в слу

чая е виновникът, искаме да 
посочим: повече не бива цен- 
тъпъ- да стои без дипектор. 
тъй като нужГата от нег.-> се 
чувствува на всяка квачка, а 
нпй-мзнога в реализирането на 
програмата и планираните кул
турни акции.

то неотдавна посети по време 
на пътуването си в Азия и Аф- ра

послания бяха Тя е един от начините да се нота производство подтикват ко 
лектива към уреждане на вът
решните отношения, 
неотдавна тте-чегавляваха рах. 
рана в колектива.

рика. Подобни 
отправени и Дп някои други 
ръководители на .друти приятел 
ски страни. Членовете на Съве-

спра- отрицателните тенденции 
в международния живот. -

М. Гаврилович

КОЧТ-' до

Ст. Н.

в старата черква в Тик Бара в гтоисъст- 
на Хорватович одържал богослу-

На 1 декември 1877 година и Сърбия 
обявила война на турците. За участие- вието 
то в тази война били по дготвени -чети- жение, на- което . щшсъсхаувалн...много —. _ 
ри сръбски армии. Към Ниш се устре
мила една армия под командването на 
Черняев която наброявала 68.000 вой- ден! 
ника. Това била славната Моравска 
армия. В нейния състав действували и 
доброволците под командуването на Си
мо Соколов.

гагротчанци.
Пирот празнувал първия свободенШопскоМалко известното в историята 

въстание не е резултат на случаен бунт на
населението. Хорватович: „Симо. еио тво]пх трн- 

чана, иди V тво^у Бугарску — и ли
жи устанак!"се явява като организирано рево

люционно движение, което има свои орга
низации и свои герои. Един от тях е и 
СИМО СОКОЛОВ, роде в с Грознатовци.

Този искрен борец за сръбско-българ
ска дружба, възпитник на Любен Каравелов, 
дението, а почина като майстор-предприемач 
офицер, адвокат, журналист дочака освобояе- 
на 29 април 1919 година в София.

Т„
Войските на Черняев имали като пър

ва задача да освободят Понишавието. „ „______ ____
Започнали сражения за освобождеде.чис- Рот пристигнал и Симо °своите добооволии. които се сражавали 

за освобождението на Горно Пониша- 
вие. Заедно а Щаба на Хорватович тук 
се настанил и Симо Соколов. Но него
вия престой в Пирот не бил продължи
телен. Още на следния ден след осво
бождението на Пирот, на 17 декември, 
в Пирот пристигнала делегация от Трън 
в състав Григори поп Василев, Иван 
Грънчаров — Литкалотои Г. Байкушев.

Заедно със сръбските войски в Пи

то на Бабина глава, а оттам към Бела 
Паланка и Пирот. В състава на добро
волците - на Соколов дейс-пгвали и до
броволци от Видинско. Бобриков, пол
ковник от руската армия, получил за
повед за приобщава«ето на Симо Со
колов към щаба на Хорватович. По то
зи начин Соколов взел н-^-дейно 1Гча- 
стие в освобождението на Пирот и Бела 
Паланка.

Главните боеве за Пирот започнали 
на Белава, Станиченье, Сопот и Нишор. 
След неуспеха си при тези места тур
ците се отеглили към Пирот. Нишор- 
ското сражение е известно и по това, 
че там загинал капитана от сръбската 
армия Милутин Каранович. След това 
на 13 декември започнали боевете за 
Пирот, който бил освободен на 16 де
кември.

В полунощ на 17 декември повикали 
Симо и му съобщили, че от Трън при
стигнала делегация. Симо веднага ги 
приел. Делегацията искала бърза и не
забавна помощ за освобождението на 
Трънско. Главнокомандващият сръбска
та армия Хорватович се обърнал към 
Симо Соколов и му казал: „Симо, ено 
творих Трнчана, иди у тво^у Бугарску 
и лижи устанак!"

Още същата нош доброволците на 
Симо Соколов тръгнали на път към род
ния край. Радостта е била неописуема. 
Изморените въстаници от непрекъснати
те битки като че ли получили нови си
ли. Четата на Симо Соколов получила 
600 пушки и 22 сандъка патрони от 
Хорватович. На следващия ден пристиг
нали в село Вралча. Тук се присъеди
нили нови борци и били формирани две 
чети от по 100 души. След това четите 
продължили към Трън. С пристигането 
си, както казва Симо Соколов, „разде
лих оръжието, наредих ги по военен 
ред и ги разпратих на чети и коя чета 
на коя страна да иде."

— СЛЕДВА —

' БОГДАН НИКОЛОВ

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВ0- 

ЛЮЦИОНЕР-БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК
I

Със започването на Руско-турската вой 
на на 12 април 1877 година Симо Соко
лов получил нови задачи. Той имал же
лание да постъпи в българското опъл-

на Сърбия. Много села в Горно Пони- 
шавие и Трънско се вдигнали иа въ
стание. Много доброволци от Висок и 
съседните краища се приобщили към 
въстаналите 20 села в Понишавието.

Генерал Черняев се обрънал към бъл 
гарите със следното възвание:

„Братя българи! Цели петстотин го
дини вече се свършват от както зла 
съдбина ни е хвърлила под турското 
иго. Нетреба да ви казвам, защо 
сами знаете, че няма поголем злодей от 
турчин към всеки народ, който не го
вори неговия език и който не изповеда 
неговата вяра. Светът не знае подобни 
мъки и неправди, каквито българите и 
сърбите са търпели и търпят 
свирепи диви турци..

Според описания на очевидци осво
бождението на Пирот било тържестве
но. Сръбските войски били посрещани 
с огромно въодушевление. Още сутринта 
на 16 декември, към 5 часа, избухнали 
ужасни взривове в Момчилов град. 
Градът бил освободен към 11 часа. ТТГу- 
мадийците влезли в града откъм Тия 
Бара, а Топличани от.към Пазар. Сръб
ските войски минали тържествено. Пи- 
ротчани посрещнали освободителите си 
със

чение, но това желание този път не му 
се изпълнило. Главната квартира на 
руските войски го изпратила в Сърбия
и го поставила под командуването на 

• Джуро Хорватович. Руският консул в 
Белград Персияни по нареждане 
княз Церетели изпратил официално съо 
бщение за това назначение на Симо Со
колов. Той приел и тази задача и се 
радвал, че заедно със сръбските вой- 

- ски и своята чета ще се насочи към 
родния си край.

Започнала великата борба за осво
бождението на България и някои части

на
вие

сълзи на очи. След пет столетия 
градът отново бил свободен, 
един стар обичай хората посипвали вой
ниците с пшеница, а момите ги кичили 
с цветя. Още същия ден пиротският 
дика Евстрати приел команданта 
сръсккте войски Джуро Хорватович и

Според

вла-
от тези на
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Из дейността па Обшуиг^ ^
Г

РЕШАВАМЕ30 И ЕФИКАСН° Малка реплика

Рентабилността не е 

само в цените
зи степен, до която трябва да 
бъдат. Същевременно трябва 
да им се окзже и специална по 
мощ, за дя могат да действуват 
навреме и успешно. Тя би се 
състояла главно в оспосабяване 
на членовете им за правилно 
решаване.

Накрая може да кажем, че и 
обществено.полигическите орга
низации, както и общинската 
скупщина и други орг_ни на са 
мзуправление могат да доприне 
саг За намаляване броя на съ
дебните дела, като Дейна взе
мат участие в тълкуването на 
з 'конитс, посочването >на непра 
вилностите и дейно участие в 
изникналите спорове.

Отчетът за миналогодишната 

Ср запозна Общинската
ХДИНа, ПоКЗЗВЗ, 46
градският общински 
миналата година 
справил с поставената зад ча

- Същевременно обаче се оГбсл- 
язва, че зарад презаетост съ_ 
дът все още не може да вземе 
крак с ускореното обществено 
развитие и да отгов^рГ 
на разширените 
Защото не

" обидите ( половина-
впе , туи леките телесни по
Танали^СаМ0 32 Се ПаД-т °а-таналиге криминални прояви.

а отношение ин.ересна е 
наказателната политика, но за- 
с‘а главно е условна. Съдът 

откак измени 
досега не е 
сгрог затвор.

Шицд* СЕ и ЗА ДрЕБ*ш

В босилеградските земеделски кооперации се шгтат, как
во 1па правят с разплодните ст-нцип, които имат.

Лисинскатя кооперация изчислява загуби 
повече от милион динара. Другите също твърдят, че са в загуба 
и с неизмислени данни подкрепят тия изказвания. Например 
1956 година в Горна Любата селяните от района са довеждали 
250 крави в станцията. Миналата година на територията 
кооперацията в Лисина е имало само 26 такива случая. Десет 
пъти по-малко!

К-зват, че хората водили кравите си гори ко.мшийски би-
потомство

скуп- 
димщр^в-
съд пред

успешно се е

от това на

накомпетенциите 
изрекъл присъда

кове, със съмнителна племенност и се получавало 
лоша порода. За това положение обвиняват компетентните об
щински служби, че не настоявали за ликвидирането на 'Нере
гистрираните и непородисти бикове по селата.

Но истинската причина мъчно се признава. А тя е си
гурно в цената на разплода — ЮОО ст. динара, която на селя
нина се вижда скъпо, щом комшията (му предлага, да речем,. 
500 такива динара.

Но в кооперациите ще ви съобщят, че и тия цени са 
низки, когато се изчислят разходите за гледането на биковете 
в разплодните станиции. Вярваме даже, че е тъй.

Но дали навсякъде в кооперацията трябва Да се изхож
да от чистата икономическа цена? Например в този случай, 
който може да се отнесе към категорията производствено сът
рудничество е производителя селянин. Нали това е — ето ти , 
бик, за да им"ш хубаво породисто теле. А то пък, когато „стиг
не за нож“, ще осигури печалба и на кооперацията ,която ще 
го изкупи.

Нацяло 
компе; енции. 

винаги се действува 
благовременно и ефикасно. Из
ход От това положение 
се казва, трябва да 
в по-голямо

Вече казахме. че граждански 
те спорове ся най-числени. Тря 
ова да кажем и това, че поня
кога неща.-а, за к ито са съдим 
са съвсем незначи.елнц или и- 
ма-" малка стойност. Най-много 
ср съдим за използване на зем
ята, ггречене, различни вреди, 
за разлика от собственическите 
спорове, които имаг малка стай 
ност. Както се отчита това е ре 
зултлт на постоянния прилив

Ст. Николов
.какго 

се търси и 
ангажираме на съ- Събрание на 

комунистите
Дните, но безспорно и в кадро
вото увеличаване. Още повече 
че компетенции.е и 
ще се разширяват, 
сто частни лица или стопански 
организации чрез съда търсят 
защита или осъществяват правата си.

Но все пак миналата 
съдър сам. инициативно 
ви анализ

занапред 
а вег по-че

Тази неделя в Димитровград 
п гпала „„„ ___ „ Ше ср състои първото. събрание
ве. Във’връзка с то^ хНрак°гер'; Н3 *0МУнис™те- Работещи в го
ни пя 7033 Х-РаКГеР СтИ ЛНИЧа рСТВОТО И ОНИЯ, КОИТОр ете за жилища и га заети в занаятчийството и ко

муналното стопанство. Тезиси- 
ге, които се подготвя,, за това 
събрание, насочват вниманието 
на комунистите към проблеми
те на обществената и стопанска 
реформа и отр слиге, в които 
работят, а в тези рамки, и към 
проблемите на разпределението 
отношенията между хората, ор
ганизацията на труда, самоупра 
Блението и към въпроси, отна
сящи се до подготовките за пре 
дстояшня туристически сезон.

В Димитровград се оч:«ва, че 
този начин на допитване да 
стане нов вид на .интеграция на 
комунистите в разреш-вонето 
на сл-жнит проблеми във вси 
чки дейности и области на жи
вота и труда.

година
н пра- 

по тру- 
по-къс

за спорове 
да, въз основа на който 
но Общинската

правото на ползване. Най-често 
такива спорове са резултат на 
това, че между кваргирантите 
и хазаите не се сключи ,т пис
мени договори, а устни споразу 
мения, които н аер я се превръ 
Ща- в недоразумения и съдбени 
дела.

През 1967 година съдъ- е тря 
бвало да решава и върху 103 
спорове по труда т.е. трудовите 
отношения. От тях 78 са от съ
щата година, а 30 отново са раз 
глеждат от по-миналата година. 
Интересно е, че и тук се забеля 
зват резки увеличения. Така 
например през 1963 година е и- 
м?ло само 17 такива сп рове, а 
през 1966 — 43. Най-често ста
ва дума за парично обезщете
ния 35 от 1С8 през 1967 година), 
слет туй незаконни уволнения 
(28), анулиране на конкурси и 
пр. Най-много спорове от тоя 
вит са изникнали при закрива 
нето на търговското предприя
тие „7 юли“, след туй в общи
ната^ „Ци ле" и други.

ДА ГЕ РАБОТА
ТА НА МИРОВИТЕ
СЪВЕТИ

Друг е въпросът, че може и някой друг да дойде да :го 
вземе, когато стигне за ножа. Този въпрос обаче може да се 
реши пак със здраво, сътрудничество между кооперацията н 
производителя, но при условие на взаимна полза.

Ясно, нужен е някакъв договор. Защ0 например,,той да 
не бъ-е такъв: безплатно оплодяване, гарантирано изкупуване г 
и задължаване на производителя на продава телето на коопе
рацията тгри солидна цена. ■ ''

Струва ми се, че така разплодните станции няма да са в 
загуба, защото част от печалбата при изкупуването би била 
тяхна.

скупщина прие 
. препоръки на споровете по труда 

Проследи** ли обаче 
тта на оощннекия съд 
лични палета щР видим 

•общ стремеж към

Iдеин.с- 
на раз- 

един
узелич в..не

броя на делата. Безспорно 
жданскиге дала в тава отноше
ние държат първо място (от 
388 през 1964 година с» увели
чиха .на 542 през миналата 
дина), но и останалите 
стават много назад.

По-сериозна з_бележка в дей 
носгта на съда може да се «а. 
прави по отношение на разслед 
ванията. От общо 36 разслед
вания само 11 са завършени, 
докаю останалите 25 са оста
нали -незавършени. Действител
но има редица обективни причи 

презаетост на съдията

гра.

го- Не бива да се оплакваме от „несъзнателността“ на сел
ския производител, че давал производството си на „ма-грапазп 
от еди-къде си Трябва да се направи Друг0 — селянинът Да 
бъде сигурен, че кооперацията ще му осигури 
и навременно изкупуване. Иначе няма да има сътрудничество.

М. В.

не зао-

изгодна цена

У

МОГАТ ЛИ И СЕЛЯНИТЕ ДА СИ ИЗБИРАТ ЛЕКАР?ни
следовател, 
следване и пр. — но има н су
бективни пропуски.
•ли се .пък харакгерщ, на. дела
та Ше се забележ-т нови видо
ве престъпления, които по-ра- 
но не са съществували или са 
били съвсем малко. На първо 
мжгго това са ф^леифчк^т I е, 
одроневерите, злоупотребленията 
на службен.та длъжност, пре
дизвикване на принудителна ли 
квид ция. търгувана със злато 
и скъпоцености. валута, девизи, 
несъзнателна работа и друго.

ес; ествено на раз-

Прсследи
отговори защо това искат. Той 
ни каза следното:

— Не е вярно, “е ние искаме 
само Драголюб Йоцев. 
идва™ и останалите лекари та
ка както намери за сходно До
ма на народното здртЕе Но ние 
искаме да знаем к га ще идва 
Драголюб Йоцев защото той и- 
ма много свои пациенти и те 
искат да знаят това. Ето на 4. 
март т. г. лекар не е идвал От 
Звонския р'йон бяха надошли 
много хора. Над 30 души. Меж 
ду тях една тежко болна жена. 
Чавдх-’ за преглед. Т-гава С~о- 
ян Йоцев се обърна по телефо
на В Лома На НаоОЯртТО .чт-а- 
ве в Димитровград и те му № 
голо—или ч“ н° м-т^е да л-ойле 
никой защото лекарите отишли 
за Ниш и Белград.

„При членовете на Местната 
общност зачестиха интервен
ции, а също така и от селата 
на съседната бив. община Звон 
ци. Те питат кога ще дойде ле
каря Йоцев-Буба. Зат.ва ви 
молим да ни съсбшите, за да 
можем да им кажем предвари 
теляо това разпределение на 
лекарите. За това разпределе. 
ние се особено интересува-г се- 
лянитр от Бучи дел, Р ки а, 
Звонци Ясенов дел. Пресека, 
Бе-<ин Извор и Нашушкавица“.

По тези причиня местната об 
щност иска лекаря Дрто- 
люб Йоцев да идва елин път 
седмично, зя ко°то предвари
телно да се съобщи на граж
даните.

Обърнахме се към секоетя.ря 
на местната обещае- в Т. Озо- 
ровцн Вучко Цветкович, да ни

Преди известно време местна 
та сбщносг ог Т. Одоровци от
прави писмо до Общинската 
скупщина и Дома на народното 
здраве в Димитровград, в което 
хората от Т. Одорозци и окол
ните села искат по-често да из
пращат лекаря Драголюб Йо
цев, защото искат той да ги пре

Нека

В отчета недвуомислено се 
изтъква нуждата От активира
не на мировите съвети. Фак
тът, че ст сбщо 515 решенчте 
съдебни дела 182 дела с I раше- 
нн чрез измиоение яено п-каз
ва, че мировите съвети . могат 
Да изиграят значителна роля в 
тази насока. Не е редък случа
ят завадените щ-р^чи още пои 
връчването на тъжбите Да при
лагат и протоколи от мировни-

глежда.
Във връзка с тава писмо в 

Димитровград се явяв~т разли- 
Някои считат, чечнн мнения, 

те няма™ право да са избиоатНАРАСТВА БРОТТ НА 
КРИМИНАЛНИТЕ ДЕЛА лекаа. и че това е компетенция 

на Дама на народното здоаве. 
Одоровчани подкрепят искане
то си със Закона за здравно 
осигуряване кълето се к-з”а, 
че осигурените имат право 
на избор на лекар.

В писмотп на Местната общ
ност се казва:

Вече казахме, че граждански 
те дела (спорове) бележат най. 
голямо увеличение. Об че и 
криминалът се разширява. Ми
налата година общо е имало 
165 т'кива лела. За итаттие, най 
-голям брой и зангпред пред-

те о-чие-ти нч селото.
Обаче откак са офарменя. ми 

с-аналировите съвети не са 
обект на обшествент ин-ересо- 
вание или не са станали до она Б. Н.

ФОТОРЕПОРТАЖ Осми март в Димитровград

о-т ко- формата в дело, значи много. В „Свобо 
да“ имало много незавършени дамски 
манта и Г;р у ги коофекционнн пртизве- 
дения. Жените били прия гно изненада
ни когато ги посетили 20 техни другар
ки от пиратската конфекция „Първи 
май“. С „добре дошли“ ги приветегву. 
ва Димитринка М ринова, дълтогоди- 
шен обществено-политически работник. 
Пиротч^нките посетили и граничарите. 
И комбинат „Димитровград" е имал го
сти от Пирют.

родното здраве тенджери (за да не 
мъжете загорели ястия) и тн. В „Свобо- 
да" _ прогр ма, изпълнена ог ученици
те в основното училище, в комбинат 
„Димитровград"
до в състав, в Общинската скупщина же 
ните уредили обед — навсякъде е би
ло така.

я^атПо-весело и по-съдържателно
било по-рано на Деня на же- чението на Осми март“, я след това под 

брана програма. Вечерта в парка нд пи
онерите — пъснра програма и богата ло
тария.

На следващия ден вечерта Нншкия 
народен театър даДе предст вление: 
„Кой се бои от Вирджиния Вулф“.

Жените в трудовите организ ц”и на 
Осми март си бяха по работните места. 
Трябва да се изпълнят производстве
ните планове, а един загубен ген в бит
ка за претворяване на задачите на ре-

гато и да 
ната. Колек-Така мислят в Димитровград.

заедно честзуваха празника
Някои са правили тържест

на изпълнения на тан_тивите
Другарките
ва. И нт предишния Д^н. Програми 
даръци, увеселения — във всякд труд - 
ва организация. Колко ли само вази 
цяетя са предадени на работничките 
трудовите оргаупазации. Казаха ни, 
на жените в „Свобода“ подарявали чо- 

комбинат „Дямитровг-ад —
саксии, в Дома ня на-

ло-

наПреди пладне представители 
Градск-то дружество на жените

болницата. Подаръци. За новороде
в посе

тилините _ облекло. След платне, на търже 
ственото събрание — доклад: „За зна-ес- М. Б.рапи, в 

-тест-вени цветя в
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ГОРНОЛИСИНЧАНИ БЕЗ РЕЙС
Погановчани правят варници 

— с дърва и огья сг баряг за 
довеждане на тока. Вече са из
горени няколко, а в 
са готови още /Две.-

Има оживление и в комиге. 
та по елекпаификация.

Първ онач. л н и ят 
подменен и с нави хора — об
що 52 на брой. И макар да е 
съставен о™ много хора — той 
работи добре.

В момента са 
ттег "милиона стари Динара, - а 
от ден на ден все позече сред
ства постъпва™ в касата за е- 
лектрифи'кация.

над Бански дол и с това да им 
се облекчи положението.

От всичко това
сбъдна. Релето е пастрое

Акцията пи електрификация 
макар че з почнаметра напълно оспособи за 

безпрепятствени съобщспня. 
Стигна се До там, че тоя

села, 
лисинския

Чудно е, че четири в Псганозо, 
прег.и повече от пет години, ло 
скоро си стоеше ■ на мъртв-, то-

чиеллщи се към 
район само заради два кило 
метра, пепоправен път 
години наред нямат 
Какви са съобщителните 
връзки на тоя район пай_до 
бре показват върволиците 
от хора, които още в тъмна 
нощ минават далечен път 
за да дойдат до ..Две реки“ 
където е рейсовата спирка.

Тук чакат под открито не
бе. и зъзнат па зимните сту 
дове или пролетните дъждо 
ве. Наистина прети няколко 
години тук съществуваше ед 
на недовършена и напусна
та сграда, която пътниците 
ползваха за подслон, но за- 

тухлите земеделската

обаче нищо момента
вече 

ре йс.
нс сечка.път с напълно запуснат.

мнпалитс 
населението

За разлика о™ 
когато състав егодини

всяка есен и пролег праве
ше усилия някак си да го ос
пособи, тази година нито с' 
дин ден от местното самооб 
лагане не е задслеп за тоя 
обект.

А именно защо? По всич
ко личи, чс това занемаря- 
ване се дължи главпо 
слабата деловост и настойчи 
вост на местната 
която решаването па пробле 
ма иска да препусне па ня
кой друг. По-точно 
тя е на мнение, че местпата 
земеделска кооперация тряб 
ва да го поправи, загцотп 1-0 
най-вече ползва и същеврс- 
мено разваля с тежките то
вари. Но, ако е и така, пак 
па местната общност остава 
като основна задача да ор
ганизира провеждането 
акцията. Да добавим и 
ва, че тя разполага с около 
300000 стари динара, конто 
са първоначално били запла 
нувани за тоя път. В момен- 

могат да бъдат от 
значение за пО-ускорено 1>е" 
шаване на тоя належащ гор 
яолисински проблем.

внесени към

ЩЕ РАБОТИМ САМИпа
Петър Миялкзв, член на ко

митета
Поганово ни запозна с 
подробности.

— Решихме сами да доведем 
в Поганово.

общпост, по електрификация в 
някоиради

кооперация о™ Горна Лиси
ца я разруши. Сега обаче ня 
ма никакъв подслон за път
ниците. Като че ли боен 
леградското 
предприятие не проявява о-' 
собени грижи към пътници
те от тоя район. Защо с ед
на, незначителна сума сред
ства не обезпечи какъвто и 
да било подслон за пътни
ците? Това е ие само човеш 
ки, но и длъжност на пред
приятието.

Тази

казало

токелектрически
трапспортпо До 15 март се надяваме Д» 

пристигнат стълбовете. Тъкмо те 
Чичевац,зи дпи купихме в

159, с които да доведем тока 
В Общинскатадо Погапово. 

скупщина ни обещаха наскоро 
н специалисти Да излезнат ■ 
да трасират линията и мрежата

ШШтшттна
ТО.

Погапово

но на Козарица. Драговита 11 
Бански дол слабо работят.

В Поганово обаче е настъпил 
истински прелом в акцията.

От края на миналата година 
и в началото на тази — треска 
во се работи.

В началото бяха внесени из-
това

в селото.
— Надяваме се все още, че 

и някои махали от Бански дол 
ще ни се притекат на помощ, 
понеже линията минава през 
тях. Планиниця вече иска да 
работи. Сега ще приемем всич
ки, а след като доведем тока 
— нашия комитет по електри
фикация е «а становище да не 
даваме на никого да се при
ключи. Или пък да платят по" 
скъпо... Сега нека помогнат 
когато е трудно ...

необходимост става 
защото изглеж.

вестни средства, а слез 
заглъхна. Първоначално 
ганово, Драговита и 
дол заедно трябваше да дзве- 

. дат тока. По едно време се над 
-У явяха ТВ—релето да се построи

та и те По
все по-ясна,
Да, че 
още години за да 
път в дължина

Банскище трябва да минат 
се един

В. Вел.два кило

...................................................................................................................................... 1Н11111Н1... .

ГЮРО ЗЛА ТКОВИЧ-Милич

Бележки за село Ракиша 2> ОЧАКВАМЕ ПОМОЩ

— За довеждане на тока ще
необходими 8—9 милион» 

Миял-
През селото партизанската колона премина тичешком, за 

да не даде възможност на врата да узнае предварително за 
пристигането «и. В дирекцията на мината и в жилищната ота- 
да навлязохме тичешком. Чак тогава от партера на сгРаД^ ’ 
о™ един прозорец, се чу първият вражеоки изстрел. Тъкмо 
изстрел привлече вниманието на кратечаря ни и той насо'™ 
стоелбата си към прозореца. В стаята се разнесе писъкъ™ н 
улучения пазач. П0 това време защ близката воденица полет - 
ческият комисар на отряда ненадейно се бе срещнал с един по
лицай, който бягал в тъмнината. Двамата били с пушки на 
пред и при срещата стреляли един в друг. Полицаят паднал 
и комисаря™ Вуйович грабнал пушката му, извадил от И »^м/и побързал да помогне на другарите си, конто 
и пистолета у бягащи полицаи, стреляйки с две леки
картечници п0 тях, но безуспешно зара® тъмнината^ Коват 
гърмежите затихнаха комисарят прати двама боици да - 
от убнтя полицай и другите вещи, но яаскоро те се в^рнаха
Гс4би,их,. « ™не^»
«пич ги -поведе да им покаже уи»шп1 "т л
™да-». хм* «. ™»ло. 5*" »

аяйУгВгмкг.?*го сметнал за убит. Но щом видял, че
той използвал тъмнината и нзбяг л- Гпяже

Планът на акцията бе..осъществен много бързо^ Сраже
нието беше кратко, обаче имаше голямо морално знач.ниь за 
народа, който все по-силно се определяше към партизащхт^ 
Наскоро отрядът се върна на Начев дол- ^ „оив
пленените материали, които .ни бяха нужни: 1201 кг взр ,, 
апарат за електрическо взривяване, 20 чифта 2°
гьон, четири пушки, два пистолета и друго. От^ачсв -I л_ Р~ 
тизан-ските чети тръгнаха всяка на свой терен, ра мига

Цървена ябука и десет дни след това с диз1а“и^а 
линията при Приоои ьласо- 

Власотинци, а третата чета «а 
околните се-

По време на окупацията и войната, 19141 1944 ^
Еома“ работеше за германската военна машина. Поради то . 

подобно на ДРУгп обекти на окупатора, тя беше цел на пар
тизанските нападения.

Идеята за нападение на мината 
__ януари 1943 година, наскоро

ка-менолома в Гърделишка клисура. „„ага който
За разузнаване н-а пристъпите и на силага на вр > 

пхоаняашле мината, щабът на отряда изпрати трима партизани.
след тринощно усилно ходене пристигнали в село 

Ц^р ветаябука, където за водач си взели смелия селянин Бо
рисавТтефаУновнч, който добре познавал пътеките^ към мината.
Уважавайки неговата преданост партизаните - У д

мина
ВИ сВ
стари динара 
ков. Със събраните 5 милион*

стълбовете. Затова п*

казва

бе приета през средата на 
след успешното нападение

купихме
заседание на комитета поедно

електрификация взехме реше- 
отправим писмо-призив

месец
на

ние да
Дп всички погановчани, намира 
щи се вън от Поганово да по
могнат с пари тази акция. Над

призивяваме се, че нашият 
ще намери широк отзив.

И ние в комитета по електри 
фикация жертвуваме много. За 
набавка -на стълбовете тръгнах 
ме Раденко Тодоров и аз. Приз 
наяат ни се само пътните раз-

преследвали другитезадачата. как.заведа, ще поразгледаме
помогнат моите_ Не се безпокойте, ще ви

вото трябва Каквото -не .можем сами, ще ни 
приятели от Ракита — казал им Борисав.

яат г»;
отложено, обаче не за дълго.

На шести март, докато се правеха последните приготов
ления за акцията, Втори южноморавски отряд беше на почивка 
"4те на Бачев дол. Борисав Стефанович няколко пъти 
бе ходил в Ракита като бе разгледал минните обекти и просле
дил промените там. Всеки път след разузнаването носеше ня
какъв предмет от Ракита или Звонци, доказвайки с това сво- какъв пред «т от ботата> КОЯТо върШи. Последния път

скица на която подробно бяха нанесени 
Въз основа на тази скица щабът

останалото синоски, докато 
плащаме сами.

— Трябва да изтъкнем, 
кои погановчани вече от сър
це се приключват към акция
та. Тодор Истатков вече е вне
съл 103.000 стари динара. Меж
ду първите са и Петър Божков, 
Драган Миланов, Иван Танчев, 
Раденко Тодоров и много ДРУ"

лечили. ня-

ги.замина през
от ..Ерма“ вгчигна моста -на ж. п. 
тинска замина през Радосин за
отряда — Лужнишка-зам.ина за Студена, като в 
ла разви жива политическа пабота в населението.

За населението това събитие беше -окружаващо и рздващо- 
За окупатора това беше поражение « грижа. Военните и - 
лицей-ски началници проучваха тактиката на партизаните,®* - 
ха се да разузнаят движението и намеренията им, правеха 
нове за обкръжаване на силите ни, за терор и огра
на народа, -.

Следващия ден още полицията тръгна едновремено 
Звонци и Трън. Водеха и мобилизирани селяни.

В Цървена ябука те идеикгли лесетниците и с други хо
ра ги затворили в е|дна стая в училището. Там ги били и раз
питвали едно денонощие. След това отделили деветима и ги 
завели в Звонци. Тс-ггво ячглгли Д'-мд н-а Душан Стсилко- 
вич в селото, а на мин-аване пр°з Впчяв дол запалили -всич
ките колиби, в местността. Два дни п^-късно същите полицаи 
пристигнали в Раков дгл, където пр-вили с-бисчи -по къщите и 
взимали вещи и пери от хората На 16 маот полицията пак 
пристигнала в Цъовеня ябука. От н рода вз“ла 500.000 лева и 
50 жълтици и други вещи. Пред -съб-р ните селяни разстреляли 
тогава Стоянчо Лепоевич. а след това к -кфискували на братята 
Голубпвичм над 2* о глави добитък, к-то им 
„унищожената мина в Ракита р.истинни ше ги палят и ще 
им -конфискуват добитъка“. Та.зи полицейска лъжа и това, че 
добитъка закараха селяни, действително създаде У населени
ето От Цървена ябука, поради неосведомеността и огорчението 
им, известно вражеско отношение към хората от българската 
народност в гк-~лните сола. Но тази полицейско лъжа, целеща 
да скара хората, дом-ше траен успех, защото истинските наме
рения бързо бяха разбрани от хората.

Акцията по електрификация 
Поганово навлиза в сериозна 

фаза. Сега е време с всички си 
ли и по-усилено -Да се направи 
решителната крачка та 
трическите слънца навеки Да 
изгонят мрака.

А с електрическия тзк в По
ганово ще навлезе нов живот.

М. Андоцов

ята преданнос™ към 
беше -направил една 
всички по-значителни обекти, 
бе направил плана за нападението.

Командуването на отряда за тази -вечер бе доверено на 
българина Трифон Балкански, скотйп десетина дни преди 
бе пристигнал в отряда От Ястребацкия партизански 
Когато рече бяхме се построили, готови да тръгнем, пристигна 
още един нов партизани-н-българинът Денчо Знеполски. Не 
бе стигнал ни да се запознае с (Другарите, а вече тръгваще

в

елек-
това

отряд.

от

иа акция.
Борисав Стефанович, като водач вървеше с патрула ня. 

колко десетки метра п-ред короната. Зданието на дирекцията 
се намираше на отвъдната страна на селото « партизаните

него. Боехме се, че кучетата ще се
Т

трябваше да шта* през ^ _
обадят и ще предупредят полицаите, че нещо -става в селото. 
Но ДРУГ изход нямаше -и тръгнахме, рисковаики. Всъщност 
партизаните повече знаеха за полицията, отколокото тя за тях. 
Нощното нападение е най-ефектно за изненада и победа над 
врага. Преди да влезе в селото партизанската колона спря да 
си почине и набере сили за атаката. През това време щабът 
на отряда уточни задачите на всяка група. На ударната група 
бе възложено да ликвидира полицията. На една друга група 
ла развали минните съоръжения, на трета — Да открие и 
пренесе взривните материали, което се считаше за най-важ
на задача да вземе о™ складовете хранителни продукти и обле
кло (мас, захар, брашно, дрехи и обувки). От елно имаше гру
хти на които беше възложено да охоа-няват пристъпите откъм 
Звонци '■'а съберат служещите, (Да поприказва™ с работниците 

Щ^п^нат лозунги, за да се осигурят освен военния и

казали, че за

по.
и далитическо-прзпагандни успехи.
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НАШИ с Е л а

С ФОТОКАМЕРА
□Легенди и истини за с. Гложие

Гложие е едно от почголеми- 
те села е Бо-о^леградско. Имя
към 180 домакинства и 600 
биратели. То е.едао от пъпда- 
ге босилеградски села, коеГе 
самосгояггелно оосгржяо коопе
ратиаен дом, койго 
дошъл след срутванет 
лшцната сграда. Сега

□
а
□

В ЮЖНИТЕ ПРЕДЕЛИ 

НА БОСИЛЕГРАДСКО
□
□
□

последвали неговия 
Щинската
Тревна На 
служба 
И сега

пример ...
скупщина е пряко
Село хложие. Това за 

Досег -дннияг 1 ру, -т
ЖИе .а РЕКаТ“ ОТК’ьМ ГЛ>Жие се надига едаа впс,ка ска
мъкК м Н”СИ име вУнел ка- * * ■ Има още много лрикиз 
™ гложани. Веинаж те

нзгягали греда, друг
в ьроа с вода, правили църква 
от сирене и прочее. И гложани 
не се сърдят на това, че твор
ческият гений на народната 
Фантазия ги е овековечлл 
кар и в такива 
рения.

скъпо, проблемът с пътя би 9 
бил решен на обща □из- •ло радост и по 
лза на гложани. &дна пое редни 
ческа помощ о^ спраяа на об- 
хората от т^ва бедно село.

ЛРЩ148.'.' ,Нр&-
№,

на

му е добре 
о на учи- 
в него у. 

чат децата на гложани Т\-„ се 
организират забави и събралия 
Тази голяма постройка, недо
вършена още как го трябва е 
напълнг, използвана. Училище 
то с кооперативният магазин и 
още няколко къщи са всхцност 
центъра на село Гложие 
яегчено десетина 
Босилеград.

СЕЛСКИ МАГАЗИН —
ВЪН ОТ СЕЛОЮ

В центъра на Гложие в една 
частна къща е кооперативният 
магазин, откри г от босилеград- 
ската земеделска кооперация. § |й|
Магазинът е добре снабден със В 
разни стоки, които се прекар- 8 
ват а„ Гложки дол до тук с ко- § ‘V
не и волски коли. Но брашно § -V. .. '-4* 
или царевица тук не се прода- §
ва.-. Тях Потребителите могат § ***. *
да купя, в магазина на Глож- § / -
ки дол, където в една стара во § .- ,С•
деница се складират тези сто- § ш| 
ки. Тоя магазин всъщност е § 
вън от селото и магазинерът § 
всяка среда и събота продава в ° 
него. И тогава по новопосгрое- § 
ния път към селото тръгва ° 
керван коли и коне с брашно и ° 
царавица. Миналата година в 0 
магазина-воденица са стоваре § 
ни 12 големи камиона с браш- а 
н0 и един камион с царевица. §
Или над десет вагона брашно и ° 
царевица за село Гложие. Мно а 
зина са купували в Босилеград, о 
Долна Любата и в други села В 
А ако пътят беше готов, жите- □ 
литз на Гложие биха имали 
много по-малко проблеми по 
снабдяването с най-необходими В 
те продукти.

Пътят не е единствената и § 
главна цел на гложани. 
мечтаят за телефоонз връзка с 8 
Босилеград, за електрификация 8 
на домовете си, за здравна стан 8 
Ция в селото. Те са се вече за- В 
познали с долнолюбатската и- В 
ници-атива за електрификация В 
на района и са готови да се при В 
общят към акцията на остана В 
лите села.

пъ, поили

ма*
смешни умотвоотда- 

километра от

ГМСГ1 долЛЕГЕНДИ ЗА ГЛОЖАНИ

Тук съществуват много инте
ресни и невероятни легенда « 
приказки. Останалите села се 

, смея-г на гложани, *но те с удо
волствие ги разказват. В тях се 
говори за „някои“ гложани и 
за двамата- главни герои на ле
гендите — Пегко-досетгео и Сто 
нн.доминглян. Те били най-ум 
ните глави между гложани. 
Първият бил три пъти във во 
деница, а вторият два пъти 
във воденица- и един-пъг в те
павица. Затова другите се до
питвали с тях за едно друто и 
камвбто грР казвали, се приема
ло за истина ...

Веднаж група гложани тръг
нали на пазар. На пътя наме
рили зърно грозде. Чудили се 
какво може Да бъде. Запитали 
Петко-досеткп « той им казал, 
че това не може да е друго ос
вен дяволско око. Решили хо
рата да унищожат окото на не- 
частвия. Един вдигнал камък 
и го хвърлил на дяволското о- 
ко. Обаче гроздовият сок пръ
снал в окото на един от тях. 
Горкият спътник започнал да 
реве от болки. Какво Да прав
ят? Стоян-домишлян предло
жил да му извъртят окото и да 
турят пипер, за да го не боли. 
Така постъпили. Когато питали 
ослепения, боли ли го още, той 
«да отвърнал че то -боли пак, но 
не като преди ...
- Една пролет решили да сеят 
сол, за да не я купуват от дале 
чки краища. Посеяли солта в 
една грамада. Но семето не по 
никнало и те решили През есен 
та да видя„ къкво е станало 
със солта. Разхвърлили грама
дата и намерили змия. Пепко- 
досетко заключил, че това е 
крилец от солта, значи тя е 
тук. Накарали един гложанин 
да близне от крилеца да 
опита .да ли ще бъде слана сол 
та. Другарят им близнал, 
змията го ухапала и той ведна 
га умрял. Те заключили, че сол 
та ще бъде много силна.' щом 
човекът умрял от соленото. За 
трупали грамадата и си зами
нали доволни, очаквайки богата 
та жетва на сол...

Легендата говори, че 
ни са се занимвали с физкул
тура. Веднаж те скачали от Ву 

мека ягдгна. Из. 
летел се първият от Вунен ка
мък и когато паднал долу на

зъби.

От центъра на Гложие до шо 
сето Босилеград — Вранска ба
ня има 3,о километра, като се 
върви низ Гложки дол. Това е 
най.естесгвенага

: V.

В южните краища на Босилеградската комуна мъчно 
можеш да определиш централното село. Ако се съди по .учи- 
лището, това е Бистър, по всичко друго, казват, това било 
Долно Тлъмино. Нищо обаче не можа да ни убеди в това. 
Най-малко пък ужасно лошият път, който води дотам. Ето, 
вижте и сами каква е тази „магистрала" за там.

връзка на Гло 
жие с Босилеград и със света, 
енце в първиге дни след осво
бождението от фашизма кому
нистите, народнофронтовциге и 
младежта от село Гложие дру
жно са заловиха да прокарат 
нов широк път от центъра на 
селото До шосето -в реката и да 
се свържат с Босилеград Запо
чнаха

йЧ-

ударна работа през до- 
скали и уози. По-къено 

тази акция замря, но не спря. 
И все така до днес. Цели два. 
десет години Гложие води бор. 
ба с. огромните скали низ Глож 
ки дол.

* Бранковци е първото село,лове, по-згбележимо за пътника. фд-□ на стара сграда, приличаща 
на търговска къща, приютява□

местната канцелария в селото* 
'ч-ч/ а в съседство, й се цздатд ^ази 
/ЧЙ§ почти 12-метрова камбанария 

до селската черква. Такива 
камбанарии не се среща, в <$- 
колносгга, и на нашия въпрос 
защо е строена такава, никой 
не съумя да ни даде задоволи
телен отговор. Дали това не е

□

Сами са трасирали 
пътя, сами са го пробивали с 
■примитивни средства и с ог
ромен ентусиазъм.

Пътя е прокаран. На някои 
места широчината му достига 
и до пет метра, обаче там, къде 
то са скалите, той е едвам ши
рок три метра. В Гложие още не 
може да отиде трактор или ле
ка кола. А целга на трудолю
бивите глеокане е била да върв 
ят и големи камиони. Хубави, 
ят колски път е на лище. но 
блянът на гложани за шосейна 
та връзка с Босилеград е още 
бъдеще.

През последните години мес 
тното самооблагане на Гложие 
се отработва на пътя в Глож
ки дол. Нг> от година на година 
работата върви по-бавно и по 
тежко. Оголените скали са се

Те 8

резултат на попското усърдие 
— ззънят на камбаната да се
огласява и до най-отдалечени-а те махали ,които сз крият ДаСтоян СТАНКОВ □ лече зад върхарите «а плани-□ ната.

□
а

Забравен
път

□
а
□
□
□
□
□

Преди една година бе пробито § 
новото трасе на пътя от Пога- 
ново до Погановски манастир § 
на дължина от 2 километра. Об °

□изпречили със цялата си мощ 
ност и сила пред примитивната 
селока техника, коят0 им 
може нищо. В последствие Об
щинската скупщина подпомага 
акцията с взрив и капси, но и 
тука са се явили ’ някои преч
ки. По-бързо се храчат напей
те отколкото взривът, така че 
местната общнос, на селото по 
настоящем има взрив но няма 
а какво да го пали и работата 
е в застой.

Някои хора От селото са 
мнение да повдигна, акция за 
събиране на пари за да се пла 
ти на някое предприятие и да 
изпрати един компресор, който 
ще издълбае дупки в скалите 
и после да ги разрушат и раз
чистят. С едно такова прило
жение на съвремените техниче 
ски средства, макар и Да бъде

□
не

а
щинската скупщина в Дими- § 
тровград отпусна средства, я по 
гановчани -и одоровчани със 
самооблагане прокарахя трасе
то на новия участък.

Пробити са .скалите. Прока
ран тесен път из канарите, по 
който едва се провират празна 
кола. И само толкоз.

Работите Ся спрели. Защо и ° 
за какво•— не се казва опреде 
лено. Очевидно, и този път по. § 
гановчани ще остана, разоча-

но

на

Бистър има ново училище, досами старото. Този ден 
старото училите се бе запалило, но огънат ие бе направил 
големи щети. Друго, което е построено през последните десети
летия е тази монтажна сградпца на кооперацията, в която 
се помещават магазините. Друго няма. Може би ще никне не- 

по-голямо, ако „Подвнрове“ заработят усилно. Защото Би
стър е тук, на пътя.

глож а -
□
□

нен камък на
а
□ ЩО
омеката ярина. изцерил 

Другите помислили, че му е 
много приятно и се смее, та

ро-вани.
От новото трасе погановчани 

очакваха да ги свърже с тра- ° 
сето на бившата теснолинейка, 
по което вече пътуват рейсове § 
до Трънско Одоровци. 
новия път нищо няма да изле- § 
зе. Изглежда и той е прокаран 
на лошо място, минава през ре п 
ката и когато тя нзголемее — 
трудно може да се минава.

Погановчг.ни често на шега 
казват, че колкото инженери са □ 
размервалн този път — толко
ва трасета. И ннто едно на □

а
□

□
а

РЕЙСОВЕ И ЗА ДОЛНА НЕВЛЯ Но от °□
тези райони, но и за об- 

съвме
Комуналното предприятие „V ето от

слуга“ в Димитровград откри ществено-политическата 
оше една линия в комуната. В ехнос, изцяло и нейната с.бще- 

започнаха да ствено.П0ЛИтИческа функция.

□
□

пначалото на март 
пътуват рейсове и «а ре ладия
та Димитровград — Долна Не' 
вля. Населението о, Долнонев- 
лянски район По този начин се 
свърза с центъра на комуната. 
Рейсовете ше пътуват два пъти

оРазбираемо е задоволството и 
на населението и общесгвено- 
политическите организации, че 
„Услуга“ успя да разреши един 
от най-належащите комунални

□
□
□

О

п
дневно на тази релация, преди 
и след обед, с изключение «а 
вторник и четвртък.

Към края на миналата годи
на „Услуга“ откри ре,доени ре
йсови линии и между Димитров 
град и Трънски Одоровци, ка- 
к-го и От Димитровград До Ви- 
сочко Одоровци, като свърза 
селата в Забърдието.

въпроси.
Но, трябва да се каже/и т°- 

димитровграДчани и
а

струва.
Вое повече се стига до из- 8 

вода, че пътя трябва да се 
строи пг> десния бряг на Пога- “ 
новска река все до ждрелото.

□
ва, че и
гражданите от районите се

защо цените на превоза са 
високи. Например би

ли- □
□тат , камиона карат изкопаната в „Подвц-

Хш-Г 0ттам°за Зяечо^ и ^?лечен Път" ~ през Босилеград за
нялт1 път ’^ЛИО Т^1"'П1Н0^^^ибарци^където ^тистина0вочеНи 
“ “ "”• Тежко иатоваренитс камиони са го изкопали тол-
■ТП Л.Г ’ Че " те мъчно вървят. Връзката с Босилеград, ко- 

поддържа с много трудности от автобуса на АТП 
„ на кобила е в опасност. Кой ще вземе мерки да се на
прави или поправи шосето — сега не сс знае. Знае се, че 
няма пари за такова начинание.

толкова
лег до Трънски Одоровци стру 
ва 6, а до Долна Невля 3,5 нови

□
□

Тази страна е слънчева и суха, §
□Личи, че хората в „Ус-динара.

лута“ не са сигурни, че най-пра
а реката няма ще се премина. □

□ва само в ждрелото.
И може би това е най-добро- □

М. А. 9

Димитров- 
голямо

Свърза ването на 
град с районите е о~ 
значение не 'само за населени- превоза.

вилно са определили цените на
М. Б. то решение. Текст и снимки М. Н. Н.
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СРЕЩИБогдан НИКОЛОВ

„И ДАЛЕЧЕ 

ЖИВЕЯТ ХОРА “■ » ■

И кзлкото наближаваше 
щта толкова ми со струваше, 
че няма да мога да остана тук. 
Първата нощ не дремнах. На 
утреденл се върнах е баща ми 
до Трънскп Одоровци. На след 
ващия ден пак дойдох. Първи
те дни бяха много трудни, пъл 
ни със скука, но при мен пое 
тоянно идваха момичета от съ
седната махала и ми правеха 
компания. Никога 
тавяха сама.

А когато в началото на тази 
година дошла и Елена — поло 
жениего се съвсем променило.

Сега те има*. общи преживе
лици, но с тревога и гордост 
разказват за последното 
пътуване от Куса врана за в 
къщи.

Дошла ваканцията. Децата си 
отишли по Домовете. Няколко 
дни Елена <п Славка престояли в 
училището. Било им още теж
ко, защото децата 
Дебел сняг затрупал пътищата.

но-Куса врана не е вече снова, 
ксето беше, но все пак това е 
село в планината, най-отдалече 
мото в Димитровградска кому
на, и днес то е като синоним 
на примитивизъм, макар, че 
кусовранци се стараят да 
изкоренят това схващане. Ако 
някога те казваха: „И в Куса 
врана хляб се яде“, сега_ може 
дй се каже: не само хляб. Куса 
Врана изпревари икономически 
много села в оощинат., тук се 
задържаха младите, а его сега 
жителите на това село в пла
нината водят същинска битка 

електрически

не ме ос-

за да довед?-, 
ток. Още тази година в Куса 
врана се очаква електричество. 
А до тогава са нужни много, о- 
ще много усилия. Д-е.е учи.ел 
ки, Савка Димшрова и 
Петрова, покрай своята редов
на работа в учнлчщего помагат 
и в „селските работи".

Лена
им

единстваНа и транзистора 
ната връзка с цивилизацията. 

Плановете на Славка и Еле-
Из Влашка пл-нина сР спус- 

ПланинатаПрез тази учебна година Сла 
вка пак има °ще едно произ- 

На път за Пресека,
снежен облак, 

се окри. В учебната сгая ст на 
тъмно, а навън ситен, скрежен 
сняг посипващо сокаците, къщи 

чиито прозорци блсск-

наИ все пак, остава като съ. 
щинско геройство, да бъдеш у- 
чител тук. Още повече важи за 
двете учителки СлаЕка и Еле
на, защото те за пръв път тук 
взеха дневник и влезнаха в 
клас, за пръв път, така Далеч 
Оц, своята къща.

ществ«е. 
където мислила ла дочака ав
тобуса и отпътува за Пирот 
изгубила пътп и след Дълго 
скитане по безпътицата и 
ромния оняг, пристигнела в се 
ло Студена.

Когато прис-игняхме в Куса 
врана беше слънце, а сега по
ловин час след нашето присти
гане, като че ли времето иска
ше и нагледно Да покаже оно„ 
ва което учителките разказваха

ня са неопределени.
Елена завършва национална

ВППГистория и география начкитс от 
ваха петролейкиге.

— Това е нищо, каза Слав- 
времето може да бъде

в Ниш.
Тази готина ще дипломира. 

Славка обич ■* Куса Врана, но 
нейният съпруг работи в Пи
рот. Може би още тази година 
и двете учителки ще си отидат 

спомени за Куса вра-

ог-
не идват.

ка, тук 
много лошо ...

В учебната стая беше прият
но, Прислужничката додаваше 

печка бели буко- с много 
на и кусовранчали.

в огромната 
ви късове дървета. Някой пус-

Бележки от съда

Няма ли тояги в Г. Любата?
кторът нито те да се явяват на 
конкурса. Друг да бъде.

Минаха повече от два часа в 
такъв разговор, 
гледа в часовника и се замисли. 
Беше му криво, че не успя да 
реши въпроса без съдене и им 
го каза.

Съдещите се мълчеха.
Съдията Янев к-з 1

мо) за неправнлности в конкур 
са за директор
Насреща им е заместник право 

Сурдулишка об 
щина, а в помощ нему — дире 
кторъ„, на училището. Той като 
че е и обвиняемият.

Видя ми се мн.го сложна тя
хната работа, к-гато 
делото. Е->ин. вгоои, трет 1 ста
тут на училището, 
ц л к п. недоверие и съмнения 
у всички. . .

Даг.и може да бъде избран за 
директор учител, когато с1 кон 
клоиоали и трима 
ВПШ? Един. друг, мн-гл чле
нове 'от Зяк'на за училищата 
се споменават. . .

Директора го е 
мнозинството 
казва едната 
брали са го 
те и
другата страна.
страх у хората, пои гласуване
то . . Иска се формално при
лагане на закона. . .

И виждаш, и ти става мъчно, 
че ето бюр-кра-измът се е все 
лил у добри хора и от негл не 
могат да си гледат работата и 
да бъдат спокойни.

Съдията вдигна глава от мно 
гото документи и взе да при
казва с дошлчте на съд.

Един о„ обвинителите 
„Не ми е конвз. че той е диое- 
ктор. но иск-м да се приложи 
слозотл на закона“.

Друг: „Да се обяви нов кон
курс, въз основа на закана..

Разговорът придоби нещо сър 
дечно и искрено, а думите бяха 
тихи. човешки. Съдия.а им пре 
дложи да се измирят, да дър
жат сметка за училището, да 
поразлелят там властта: един 
директор, друг председател на 
Съвета .трети заместник — ше 
се намери власт, ако е до 
власт. . . Директорът се хвана , ■ 
за думите на съдията и се съ
гласи, че може така да стане.
Тримата обвинители в един 
глас се изказаха, че той може 
да е съгласен, ама другите ня
ма да искат.

П’к настъпи тишина и ча
кане. . .

Съдията пак заговори „Бай
чо, шт-, мислиш за миренето"
— попита

Вгнчо помълча, прекара ръ
ка през косата с и се ггреерт 
ми: „А бе, я викам, хайде и аз 
да бъля диоект~р някой месец, 
ода тогава да вирш“.

И другите не тръгнаха на ми 
рене. Няк-й даже предложи да ди на 
се анулира кон«урсъ„ и Да се твор въз основа 
обяви нов, а тогава нито дире- ните доказателства.

Край на февруари. Значи зи- 
ден в отгоре училищен ден, на училището.мен

кога го след кратката ваканция 
има много работя в училището, 
Нали
през ваканцията, позабравят и 
уроците, и дисциплината? Каго 
се мисли така, учителите би 
трябвало да са по местата си. 
На работа — просветна.

Мнозина горнолюбатски учи- 
ден са на работа — 
Вместо при

Съдията по-защитникъ-г на
се поотпуснатдец-та

работа за тяхИ след часовете има 1 -- VI, *— .О ^ «започна
тогава

.документи да започнем с разпита ня сви-И все пак, те решили да пъту 
ват.

— Щяхме да направим греш
ка — казва Елена. — Се.-а ед
вам бих се решила да пътувам. 
Ако знаеха хората сигурно ня
маше да ни пуснат. Пътувахме 
без път по голям сняг. От Куса
врана тръгнахме около 8 часа 
преди обед, а на Суково бяхме 
в 5 часа след обед. За 9 часа 
изминахме към 43 километра.

В Куся врана много рядко 
идват хора от сгради. И ония, 
които пристигнат до Трънско 
Одоровци с н.мерение Д) оти
дат в Куса врана се отказват 
щом им се каже колко много 
трябва да се пьтува. Затова на 
шето пристиг.не предизвика ин 
терес. Някои помислили, че 
сме по електричеството, деца
та мислеха че сме прзезетни 
съветници, а много, много по- 
късно, ср разнесе слух, че в се 
лото пристигнали хора, 
продават вестници“.

В селото няма кръчма. Коо
перацията беше за .варена. За
това се отбихме в училището. 
Огромната училищна сграда 
личеше сред останалите къщя. 
Има няколко учебни еги, кан
целария, стол. и квартира за 
учителите. Сега от тази кварти 
■ра учителките Славка и Елена 
са заели сам.т една стая, а в 
две учебни стаи работят с де
цата. Останалите п медения 
временно се използват. В е-на 
От учебните стан ни посрещна
ха. Слгвка Димитр-ва. тук ве
че работи три година а Елена 
Петрова, е дошла в 
на тази учебна година Сл-вка 
е от с. Власи, а Елена от Пас- 
кашия.

— Някои казваха, че няма да 
останем нито един месец — 
първа започна Славка — на е- 
то аз съм тук вече три години. 
Всички ме пл-шеха с Куса 
врана, но аз бързо свикнах, 
тук защото хората искаха да 
имат училище и ми помагат. А 
трудности имаше — и сега има 
много...

След това Славка ни разказа 
първото си идване в Куса вра
на. — За пръв пъг пристигнах 
с баща ми. Дълго пътузахме 
от Търнско Одоровци и едва 
минахме реката. А когато при 
стигнахме в Куса врана хората 
дойдоха да видя^ нсвлта учи
телка. Всички викаха: „Прис
тигнала новата учителка!“ То
ва още повече ме смущаваше.

детелите.
Чак в късните следобедни ча 

сове се реши — делото да бъде 
отложено за 22 март Учители- 

учители с те значи пак ще дойдат.
Н0 съвсем случайно може би 

съдията гаде едно хубаво пред 
лзжение. Не тук, но в селото, 
пред детските родители и деца
та да се гледат учителските 

Из- крамоли Не знам колко тояа е 
„за.к^нно“. но сигурно би било 
по-ефектно от това съдене да
лече о„ селото. Н^ли не е все 
едно да си тук или там. изпра 
вен пред много очи. зя които 
си „учител на чедото“. Т-м си
гурно би ималп повече принци 
пност и истина у съдещите се. 
Зашо пък да не ст-не 
Може би т-на ше отоезни ко
лектива пя пое-тя^р поне за го 
дина с тези ненужни разправи?

А не помо-н" ли и това, мъч 
но ше р“ я-меои си^д до ги 
сп-е. Обшинатч не тспд. к^мч.

тели този 
съдебна.
днес те се мотая,, 
на съда в Б силаград, седяг, пу 

си като хора.

деца-а.
в коридора

шат, приказват 
Едва ли някой би си помислил, 
че ей сега нм е редът да вли

защотозат в съдебната здла, 
се съдят и тп отколе. . .

Трети път идват, ми казаха, 
от началото на учебнатз годи
на. Сега тоима учители от гор
ните класове съдят (ког0 ли са

избрало 
Съвета —в

страна, 
прислуженици- 

казва 
Споменаза се

които приятелите му

Казано, чуто, видело —

ЧУДНИ „ПОДАРЪЦИ“ тъй?

— „Подарък" — 2/1(!) Ужасно — 1(!), „Няма смисъл!".. 
— ето, такива и подобни бележки дава преподавателят по бъл
гарски език в осемлетката в Трънско Одоровци Петър Милчев.

Тези и подобни бележки звучат чудно и на обикновения 
читател, а да не говорим как ги приемат неговите колеги.

Отношението на Милчев към своя предмет вече е било на 
дневен ред на заседанията на учителските съвети, но резул
тати, поне засега, още няма. И изненадващо е как в днешно 
време могат да се дават такива, най-просто казано, чудни бе
лежки. Ако ученикът не заслужава дадената бележка — защо 
му се дава?! Няма ли е подобни „подаръци" да се убие вол
ята за работа у тях?

Прегледахме няколко тетрадки. Прави впечатление, че 
преподавателят по български език дава много трудни класни 
упражнения. В шести клас се дават теми над, които биха се 
изпотили и гимназистите.

— Милчев едва накарахме до полугодието да си направи 
план за работа — се оплаква директора на училището Георги 
Димитров.

В протокола от едно заседание по въпроса за слабия ус
пех по български и сърбохърватски език Милчев се оправдана 
с това, че средата влияела зле върху езика на учениците. По
ставя се въпрос обаче, как преди него, други преподаватели, 
в същата среда са показвали задоволителни резултати. Значи 
има вина и в преподавателя.

На Милчев му се случило и това: внасял бележки в днев
ника без да е преглеждал тетрадките. И тогава — наистина 
на някои ученици е „подарил“ незаслужени бележки.

За Кирил Костов, преподавател по сърбохърватски език, 
болшинството от преподавателите считат, че също не си гледа 
работата. Той обаче невнимателно и с известно подценяваме 
гледа на колегите си като често изтъква, че има диплома. 
Диплома има и Милчев, но ...

А успехъте е най-слаб по български и сърбохърватски.
Значи — дипломата е само предусловие за успешна рабо

та. А ако не се работи добре?!
Учителският съвет правилно е постъпил когато потърсил 

от Съвета по просвета и култура в Димитровград да изпрати 
комисия, която компетентно да обсъди въпроса и помогне в 
разрешаването му.

каза: сиит“ не ус-»ч*я. п-ртичта и 
тя К-й -огяв°? Им- ттог-В-О- 
кя, че селото било меччя. Зна 
ЧИ си-м. Ня Т—И силя още мъл
чи и търпи. Надява ли с- на 
з-коня или ръбио- гневя ри па. 
бъ-е п^-г-лям. 
да ряде-лвя сч-ит- 
ци. к-ито от кчамола-а

нгчалото тоътчекогя
п-осчя^и- 

Г"бят
знания-часовете и осактявя„ 

та ня тг°иатя им? Т-вя не зн-м.
мълч-н”е наОт л-сег-шчотз 

селяните може сам-, да се по
мисли, че няма тояги в село 
Горна Ллюбата. М. Н. Нейков

Съдебно-криминална хроника

за изнасилване —
18 МЕСЕНА ЗАТВОР

Неотдавна окръжният съд в
надПирот произнесе присъда 

двадесет двегодишния 
Иванов от село Д-лни Криво
дол. Димитровгра-ско.

Иванов е обвинен,

Сретен

че ня 23 
изна- 

Макар
август, мин-л-та година, 
силил момичетп Н. К. 
че той ня признал делото, за 
което е обяинон. съдът гя осъ- 

осемнадесет месеца за- 
на уст шяве- 

Ст. Н.М. А.
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Обсъждане успеха през първото полугодие

Седемдесетгодишнината на димитров
градската библиотека ше се ознаменува и 
със събиране на книги от частни лица, 
стопански организации и учреждения и 
обществено-политически организации Ак
цията за събиране на книги ще трае през 
цялата година. Занапред редакцията 
публикува имената на всички дарители. 
Подканваме гражданите масово да се от
зоват.

0„ ,цецата е« а, сг, са М&ЖТЖ 
аз образование,- През 
полугодие 2.021

тва инието иС^ВРеМеНяване «а обуче 
ни Емиловци бяха наоаве
ии учеони нагледни смдегва н
вИКаРмениа За преп>Да‘в“ТСли1е, 
в Каменица също нагледни оре
Дч-тза и нужната ли.ератупя за
Училищната блблио.ека вДол! 
\чнлитрЯ Училищни мебели за 

Щ ° В Б рие- ««.тги за у- 
н « библиогека. наглед- 

ср-;Дс'гва и съоръжения за
ич ™Г^ата' в Погаомво час 

тично бяха подменени мебели- 
ии И избавени известни аудитив 
ш_ сРвДства т.е. помагала.

Гряова обаче 
училищата нямат 
ка дългогодишни 
звнчие, па Затуй

мер по обществознание слаби
те бележки се движат от 11,6 (в 
Поганово) до 4о,Оо (в Камени
ца). български от 1,2 д0 26,6, 
физика от 8 до 27 процента и 
пр. Интересно 
бъде ако 
Ления дали обучението по тези 
предмета провеждат завърши
ли съответното училище прело 
даватели или пък неспециалис
ти за предмета.

От казан.-го досега личи, че 
уопехъг непосредствено зависи 
От повече съставки, но за успе 
шен край трябва по-голяма цн- 
гджиран„е.п и по-сериозно от. 
ношение на всички. Защото, ка 
кто сме доволни, че 98 на сто 
Децата в комуната отиват в у- 
чилшце, т,-, би трябвало да бъ
дем доволни и е края на годи
ната, а това значи ако съвсем 
малък процент ученици останат 
на поправителен или повторят.

Затуй се възлага пред учите 
ли и родители, както и остана, 
ли обществени органи, които 
непосредствено или косвено вли 
яят върху работата и аейнсс.тт 
на училищата, да положат мак 
симум усилия, за да се осъще
стви завиден успех накрая.

Ст. Н.

Първото
„„ ученик в общо
76 класове получаваха образо
вание. Безспорно тоза са завид 
ни успехи. Каква обаче ще бъде 
реколтата в края На годината 
завиои от редовното и система
тично учене на

ще
щеше ооаче да 

Разполагахме със све.
учениците и по 

оказват родимощта, която им 
тели и учители. 

П'а все пак, в
Отзовавайки се на пнсмото-възвание, което отборът за 

чествуване на седемдесетгодишнината на димитровградската 
библиотека отправи до гражданите, културните институции, 
учрежденията, стопанските организации и обществено-полити
чески организации, СТЕФАН НИКОЛОВ, журналист, на вест
ник „Братство" даде следните книги — БИБЛИОТЕКА ЗА 
УЧЕНИКА: Петър Кочич, Иван Цанкар, Мирослав Кърлежа 
(две книги), Отон Жупанчич, Максим Горки, И. Гундулич, И. 
Мажуранич, Виктор Юго (две книги), Шекспир, Д. Обрадович, 
Негош, Прежихов Воранц, Джура Якшич, Иво Андрич (две 
книги), Ф. Препери, Й. Й. Змай, А. Шеноа, А. Пушкин, Йован 
Скерлич, А. Ашкерц, Б. Радичевнч, Вук Караджич, А. Цесарец, 
М. Държич, Дайте Алигиери, Б. Станковнч, Радое Доманович, 
Балзак (две книги), Венцеслав Новак, Анте Ковачич, Ч. Ди- 
кецс — избор от по-важните им произведения. Освен тези, и 
книгите: Хърватска модерна, Сръбска модерна, Хуманизъм н 
ренесанс, Илирско движение, Негош — Горски венец, Аврам 
Остатак — Много бащи са за тоя свят, На престола на мла
достта, Влада Булатович — Будилник, Т. Леонтиева — Бъде
щето принадлежи на тях, Шолохов
както и книгите на български език: Йордан Йовков — Боряна 
(два екз.), Иван Вазов — Под игото. Избрани съчинения, Сти
хотворения, и стихотворенията на Никола Вапцаров (две кни
ги), Христо Смирненски, П. К. Яворов, Христо Ботев, или 
общо 60 книги.

Акцията за събиране на книги продължава.

началото на 
юдината един малък брой уче
ници нередовно отиват на учи 
яитце,. главно зарад селеко.сто- 
панските работи. И Дл се каже, че 

в т 13И н-лсо- 
планове за ра 

.. чес/во се сло.
ри кое по.напред трябва да се 
решава. Може би това е причи 
ната, че въпросът за решаване 
на материалните проблеми в у- 
чилищата е на втор план, 'осо
бено в подведомествениге учи
лища, което се отразява зле 
върху обучението изобщо.

ттрез про
летта се откриват нови селско
стопански работи, 
бва да се прояви па затуй тря 

разумност и 
не се задържат децата от стра
на на родителите.

Ние вече пикахме, че 24 ро
дители са глобени парично, че 
яе пускат децата на училище. 
Сега може да отчетем, 
накаоания не са положително 
повлияли, понеже и сле-. 
децата-.не идват на училище.

Кг.къз на крач ще бъде об
щия успех зависи

че тези

тях
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ КА ДЪР з Разораната целина,

Д~В'ЛЯВ1 'СЪС ст лук у..
рата си. В основните училища 
работят общо 95 просветни ра
ботници, а според квалифика
циите: трима поофесори. 33 ггро 
гимназиални учители. 16 учите 
ли, е"ин преподавател със соед 
но музикално училище и пети. 
ма апсолвенти. Така че пю пре 
дмети само 38 процента обуче
нието провеждат неквалифици
рани просветни работници.

обаче и от
други неща.

УЧЕБНИТЕ
са твърде важен молен, в уче. 
бното дело и поепояаванеч). В 
началото на годината Димитров 
градското ос»-«но училише се 
настани в нови

ПОМЕЩЕНИЯ г

помещения. С 
това се осигуриха далече ио-до 
бри зюловчкя за работа, а на ги 
мназията бе додонт възможност

Подготовки за Деня на младостта

УЧЕНИЧЕСКИЯТ ОРКЕСТЪР ОТ Т. ОДОРОВЦИ 

ЩЕ УЧАСТВУВА НА ФЕСТИВАЛА
УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ

непосредствено зависи о„ посо
чените съставки в учебно-въз
питателния процес. Първото по 
лутодне показа, че е твърде ви
сок процентът на учениците 
със слаби бележки и че има го
лямо (разнообразие в критерии
те на оценяване. Ето и някои 
.показатели: отлични ученици в 
края на първото полугодие 
1966/67 имало 14,43 процента, а 
в учебната 1967/68 — 14 процен 
та; много добри 19,59 към 19,37, 
добри 21,03 към 21,40 и задово- 

нагледни лотелни 6,58 към 4,81. Или об
що: с положителен успех 61,20 

вени литература и училищни в тази към 60,01 в миналата го 
мебели в стойност от 40 хиляди дина. 
динара. И в другите училища
бяха предприети мерки за обо предмети показват какво разно 
гатяване на нагледните средс- образие се явява. Така напри-

да учат само прати обед.
Учебните помещения в райо

на сравнително ся разбремене- 
нн, но с изключение на Трън- 
скц Одоровци, в окаян вид. У- 
чилищните сгради са стари, а 
средствата за тяхното поддър
жане са минимални и неаначн

За традиционния фестивал на 
младостта на бълг.1,реката на
родност от Димитровградска о5 
щияа започнаха подготовки. В 
няко село вече са формирани 
самодейни групи, които подгот 
вят своя програма.

Между учениците на основ
ното училище в Трънско Одз- 

(ровци също така съществува 
голям интерес зя фестивала. У- 
ченическият оркестър, съставен 
от Тодор Стаменов, ръководи
тел и учениците Трайко Стан
ков, Никола Николов и Васил 
Йоцев направи вече своите пър 
ви репетиции.

Тези дни ученическият оркес 
тър настъпи за пръв лъг пред 
селяните от Т. Одоровци със 
овоя подбрана програма

телни.

УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА в
сравнение с. по.-рано значител
но се обогатиха. Основното учи 
лзнце в Димитровград даде 3 
хиляди динара за набзвка на 
учебни помагала и 
средства. Също така бяха наба

Показателите пък за отделни

На снимката: Оркестърът по време на една репетиция.

Минаваха автомобили.
Светлини, сенки...
Момчето вече не помнеше колко ав

томобили са минали. Беше му ясно, ч<? 
краката му настиват. Пускаха обувките 
му. Дъжд ръмеше. Чувствуваше дъждов 
ните капчици как леко се спускат 'по 
каскета му и падат. Вдигна яката ца 
балтона. Но нищо не помогна. Дъждов
ните капчици продължаваха да се пдъ- 
згат и да пробиват по врата му. Мом
чето стоеше, ту на единия, ту иа дру
гия крак, когато се умори. Чуваше шу
ма на водата, която се сливаше по гър
бите. И това изпълваше тишината.

Мислеше си колко ли крачки има 
от единия до другия край на улицата: 
десет, петнадесет — няма значение. Мо
жеше да я претърчи. Но, ако улицата 
е по-широка отколкото той си я пред
ставлява? Отстрани на улицата се на
мираха дървета и по листата им шу- 
меха дъждовните капки. Момчето поз
наваше улицита. Никога не го плаше
ше. Другарите му се плашеха от тъм
нината. Но той им се чудеше за това 

Но той никога ие е

мръдне. Водата силно шумеше в обув
ките му.

Жената спря пред 
него. Беше в сянка. Не

Дямитлие Миленкович пита за нещо, за което не смее да го
вори. По-добре е, че съм на тази 
на на улицата. Никой няма да 
бележи. Отпусна малко краката 
закрачи тихо по сянката.

Изведнъж забеляза, че жената я ня
ма вече.

Пак се е скрила зад ъгъла. На 
цата не можа да я забележи. Може би 
си е отишла. Сега само чакаше 
пикът да избие 22. • Помисли 
мина
ха по водата на тротоара, 
беше самотен в нощта. А след 
дочу далечна песен на пиян. Пияният 
се боеше от сенки; пееше да разгони 
страха. Песента се спускаше и издига
ше. Спускаше и издигаше. Момчето чу
ваше само песента. Над него беше са
мо нощта. Край него — стените, и вси
чко това значеше нещо. Но то не 
жеше да намери смисъла на съществу
ване на всичко това.

Едва в края на улицата 
ко светлина. Само малък кръг 
ваше. И затова улицата беше още по- 
тъмна. Някога изпитваше 
да върви по улицата сам. След това бе- 

равнодушен. Сега в тази разходка 
се чувствуваше неловко. Беше вече на 
края на улицата когато след себе си чу 
забързани крачки. Спря. След 
глас. Гласът му беше толкова 
Някакво чудно чувство будеше 
този глас. Той го връщаше 
Озърна се едва когато 
на оамото му.

Тогава му стана топло и ясно. И из
веднъж му стана всичко ясно. Жената 
проговори; ,„сине", а у него като че се 
рушеше нещо. След това си спомни за 
града, от който бе дошло, къщата с 
градинката. И преди очите му да се 
напълнят съ,с сълзи в съзнанието му 
изплава неясна картина на перона, от 
който махаше с ръка майка му.

Далече, съвсем далече, изгубен в 
нощта, часовникът от кулата изби два
десет и два часа...

стра- 
ме за- 

си и
балкона срещу 

можеше да я 
забележи, не знаеше какво да прави. 
Това го плашеше. Часовникът изби 21. 
Всяко биене на часовника го болеше. 
Още цял час трябваше да стои. Да не 
шава, за да остане незабелязан. И не се 
мърдаше. Нозете леко потръпваха. Стру 
ваше му се, че пространството между 
него и жената се увеличава и че става 
все

ПРИКАЗКА
ули-

часов-
си: ще

из моята улица. Обувките шляпа- 
Този шум 

това сеБЕЗИМЕННИТЕ по-малко в този простор. Размисл
яше: дали улицата знае за десетия ми 
рожден ден? Не, не.знае. Ни дъждът не 
знае, ни стените, ни дърветата. Никой 
не знае, ни оная жена, която не вижда, 
но чувствува присъствието й. Слушай
те, дървета: днес иавръшавам десет го
дини! Шепиаше, макар сам да се бое
ше от гласа си. По дъжд трябва силно 
да се говори, тя ие чува шепота. Но 
жената не смее да знае. Тя не е дърво, 
иито стена, ни дъжд. Някога и тя е 
била наясно, че е на десет години. За
това не трябва да й се напомня, това 
не би я зарадвало.

Не говореше. Само размисляше 
би зазвучал гласа му в нощта когато 
иа дъжда обяснява, че е навършил де
сет години. Жената излезе от 
и тръгна към ъгъла. Следеше я с очи. 
Отмераваше разстоянието между нея и 
себе си. Тя застана край витрината. То
ва беше малък магазин за сладкиши. 
Момчето си мислеше защо стои на 
дъжда? Дъждът не обича никого, дъж
дът никого не слуша. Защо тогава да 
му се позволи да си играе с облеклото. 
Под балкона е сухо. Но под балкона 
винаги има хора когато въди дъжд. 
Пък и защо да няма, защо пък той да 
ие стри с някой. Нищо няма да му пре
чи, ще си говорят. Може да му каже:

десет години. Ето, когато при
стигаше, можеше да стане под балкона. 
Сега би говорил с тази жена, тя би го 
питала и той би д отговорил, че днес 
е на десет години. И тя би могла да го

|!
Жената се стори позната на момче

то. Виждал я беше някъде. Размисляше. 
Тя лекичко мина край осветената вит
рина, спря се за миг и продължи. Има
ше нещо в тази жена, което си спомня
ше. Тя стоеше обърната с гърб към 
него. Косата беше паднала на рамене
те й. Момчето размисляше. Фарове на 
автомобил осветиха полумрачната ули
ца. Автомобилят леко се плъзгаше по 
разкаляния път. Чуваше се звукът на 
клаксона, а след това всичко пак утих
на. Магазинът с осветената витрина се 
намираше на няколко сгради от ъгъла- 
на мрачната, тясна улица, на която жи- 

Той се намираше на

мо-

имаше мал- 
осветля-

и им се смееше, 
бил сам на тъмно толкова дълго между 
дърветата, стените, с дъжда... Вече не 
минаваха автомобили. Ни отдалеч не се 
чуваше звук на мотори. Беше сам. Чув
ствуваше само присъствието на мрака 
и простора от едната до другата стра
на иа улицата. Продължително валеше 
дъжд. То не забеляза кога жената се 
показа зад ъгъла. Видя само удължена
та й сянка по тротоара. Когато мина 
край витрината почувствува присъстви
ето й. Държеше нещо в. ръка. Той се 
опита да не. мисли какво държи в ръ- 
ката си. Реши да не ягуби от вид. 
Тя вървеше полека. Вървежът й го въз
буждаше. Плашеше се. Така ли се 
върви по дъжд. Няма чадър, а нищо не 
е сложила на главата си. И при това 
така полека върви? Какво значи това? 
С една част от съзнанието си чувству- 

че едната му обувка е пълна с 
вода. Тя няма ни чадъц, не е сложила 

на главата си. Не смееше да се

удоволствиекак
ше

сянката
вееше момчето, 
отсрещната страна на пътя, в сянката, 

върху оградата, на същото 
място, както и предишната нощ, както 

нощи от деня, в кой-

това чу 
познат, 
у него 

в миналото, 
ръка се спусна

облегнат

правеше и много 
то се пренесе с баша си в този град. 
Майка му бе останала в града, който 
бе изчезнал от съзнанието му. Мина 
още един автомобил. Фаровете му мил
ваха асфалта, стените на къщите и про
дължаваха. Момчето свикваше с играта 
на мрака и светлината. Едва по-късно 
разбра, че жената я няма вече. Но не 
напускаше сянката. Мислеше: „Ако е 
изчезнала след първия автомобил, не 
трябва да -я търся". Съществуваше само 
една възможност: да да се чака, и той

\
че е на

ваше,

нищочакаше.
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СТР. 8
ШшгстВо МЛАДОСТ, КОЯТО СЪЗДАВА

НОВ ЖИВОТ
I

Лафмоабет I

с Тодор Станоев-Икел та ■реколта. После отново ще за- 
Тогава отново ще сг завърнат 
за да съберат селскостопанска-; 
есен, докато не започнат ръце
те да се вкоченясва™ от студа. 
Животът на тези младежи е ди 

непоносим.

минеш за бутилка петрол де 
сет километра н? е нито леко 
нито приятно в тези студени зи 
мни дни когато снега

Лю- да 
още 

зимен
Срещите ми с хората от 

батския район започнаха 
на тояв раното утро

ден. Когато доближил центъра 
на Горната Люб-та на един от- До коляно. '
срещнат б_ир се трупаха много Но ,в Мусул няма, няма и в Ба 
хора. Събеседникът ми обясни, ■ 4 магазина. Долна 3. И _това е 
че „свдоманията" буквално об- добре — поне за потребителя, 
хванала и Любатите, но че за- Но в Муслй няма, няма и в Ба- 
сега в това отношение „на пър рйе. Хората се съмняват в из- 
во място“ са учи.ели.е От гар* ггравността на търговскатз кон 
нолюблтскотз основно училище. куренция и „великодушието“ й 

Беше се разюжило и земята стоките да доближи до потреби 
не задържаше снежинките. Кра теля. 
чехме бавно по разбития път, 
защото газехме кал до глезе
ните. Но изведнъж започна да 

небето сипеше с

достига

намичея, но не и 
Той е творец и, именно той ДО 

корекни-е изменения вб»-нася 
та на тоя район.

Тук вече ги няма някташ- 
ните села. където из калните 
селски пътеки се е влекла не
мотията. Новото на живота и 
тук крачи -могъщо нопред.. Но 
тоя блясък на живота .лекото 

създададено с
Шумят разговори, 

ния. Често с повишен т н п'ня 
кога глухи под ударите на спи 
рта. Слушал сам ги и по-р^-но 
и стигам до извода, че оплаква- 

много изменили.

оллаква-
и приятното е

И главно с пзчалбтта.труд.
Новите хубаво подредени къ- 

ви правят впечатление Лю
вали, сякаш 
кош едри снежни парцали. Ка

че зимните закони в тоя щизват,
район са по-лоши от другаде. 
За миг зимната стихия парали 
зира всичкр. В това , се уверих 
и аз. Само шумът на машините 
в минатата „Благодат", носен от 
върха на Бесна Кобила, не спи

нията не са се 
Може би съм нещо забравил, бувате се на големите нови У- 

чилища, на кооперативните до 
мз-ве, на новите мостове. . . Вся 
чко е ту,к така хубаво.

Казват, че любатчани Са ТР* 
зви хора. Сериозни.

Имат и една друга характер^- 
яа чертя 
Ако един построи нова хубава 
къща, съседа му ще го надпре 
вари с по-голяма и по-хубава» 
А после — съвременна мебел,

но не вярвам.
На вън е по-инак. На прост

реният площад на селотп вие
ше се кръшно х^ро. Все младе
жи и девойки. И хорото беше 
кръшно, пулсиране от тая мла! 
дост, топла, сърдечна. пл"нин- 
ска... Трудно 
на старите да ргзберат тази 
младост, пълна с мечти и жи
зненост. И това лудо хоро, ко
ето се вие тъй жестоко, кара 
старите да се изделят и бягат 
в кафенетата. Но тая младост 
жадува па твори и да се издига 
в собствените си очи. Ощз мал 
ко дни остават когато тези кръ 
шни младежи ще се разпилеят 
във всички посоки нз страната 
ни. Все докато не дойде лято. 
минат на печалба все до късна

раше.
Твърди се, че любатчани са 

най-добрите печалбари-строите 
ли е Босилеградско, но и най- 
големите консуматори на варе
на ракия и бира. Може би и е- 
дното и другото е точно Влез
нете ли в заведенията (тук от
скоро има и частни); трудно ще 

свободно

предприемчивост.
по-някогае

ЧЕСТИТ ТЕЛЕВИЗОР!...
радио-апарати. . .

Това е резултат'на костелив*
мясго.си намерите 

Но тук се обикновено мяркат 
по-сгарите, унесени в сво 

ежедневие и зимните гри. 
Така е сега, нп цъфне ли 

селата ще опустеят, Бе- 
Кобила няма дз бъде вече

Някогашният директор на гостидничар- 
ското предприятие „Църни връх" от Ба- 
бушница Тодор Станоев, дългогодишен ди
ректор в пенсия, тези дни получи като на
града от предприятието „Църни връх" на
града — телевизор.

те пръсти на старите и на пул 
сиращата младеж.
... А тази младост се влюб- 

къено вечерта в заба
вата си Едва когато небето 

Започза-

сам,-,
ето
жи.
пролет

ваше дпеня
обезлюдена — нейната достои- 
нсгвеност ше бъде смачкана... 
А до тогава всичкп ше върви 
по старому, като ей сега в 
фенетата с бира или джанко- 
вата.

... Пришелецът 
яз непринудено ше зоп-чне ра 
згов-о с тези сърдечни планин 
ци. Ще чуе многобр йните им 
оплаквания ту от земеделската 
кооперация, ту за съобщеният, 
снабдяването. . .

„Искаме да

— Честито, Икеде!
— Нека е, нека е ...
— Как е най-добре?
_ Това не зная. Някои казват — директор в пенсия. И

наистина, не е лошо ...
__ Тошо, хората казват, че добре си живееш с дирек-

засия селото утихва. 
ше дълга зимна любятска нощ

Вене Велинов
ка-

об::жнове- Зъбати мисли-горската пенсия.
__ Даже и много хубаво. Това верятно казват ония, кон

то ме виждат в Пирот около първи.
— Защо?
— Зашото тогава в „Национал" се отпуснем, а след това... 
— Какво след това?
— След това в Звонци кой ме види...
— Тошо, защо през лятото седиш в Звонска баня по три

Не сн културен само ако 
сваляш шапка, трябва да 
сваляш и дипломата.

жду младите толкова 
вити шни.

се присъединим 
бссилеградскзта яемед°лс- 

ка кооперация“
към — най-често 

това оплакв.ни.-. , А Културата краси човека, но 
често пъти човекът на краси 
културата.

ще чуете 
за какво? Любатчани казват, че 

от работата на 
която

месеца? Книгата е най.скъп дру
гар, струва и до 20.000 ст. 
дин.

са нетоволни 
лисинската кооперация.

им гони само ссб-
_Един месец за работническата класа от Димитровград,

работническата класа от Бабушница и —
— И...
— ... за тези от Пирот.
— Плащаш ли баните?

един за ша «».по мнението
ствения си интерес посредотво^м 

търговията, з^бравяй- 
и тоя к-ай п-л^га ичче-

изкупа и 
ки. че
стни натежди в селското стопан 
ство. По-точно 
циялисти по селско стопанство, 
прибавяне на> механиз-ция до
стъпна за планинските

Човек е жаден за наука, 
затова гълта буквите.Дървото се свива докато 

е младо. Защо тогава има ме
безплатно къпане— Не, аз, имам доживотна награда — 

в Звонска баня.
— А какво работиш когато нищо не работиш?
— Чета „Братство" ...
— Защо?
— За да видя какво е ставало миналия месец в Звонци. 
— В Звонци в кое кафене се отбиваш?

спете некчт М. АНДРЕЕВИЧ

краи- 
е яюбатския, а не 

да я
ща, кякъвтг.
и тази, която я „имаше

Лисина или друга пе“. 
Искат и щзбищота тя им се по 
дпбрят. те нали затова на коо- 

запляптят 500 стаоч 
тези

От следващия брой на това място четете нашия нов
фейлетон:занесат в

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ 

И БЪПГАРСКАТА РЕАКЦИЯ
— Защо пак за това?
— За да знаем в коя си „група".
— Питайте ме тогава направо — аз съм „Черновърхо- 

вист", което ще рече, отбивам се само в заведенията на „Черни 
връх", при Бубо не ходя, не помагам частния сектор...

_Ако още малко беше директор какво щеше да напра
виш в Звонска баня?

пеояиията
1.-,иняоа за сеца. Къте са 
папи? — питат любет-ч ’ни. Пи
тат товп, защото з^аят. че коо- 
пеоаиия-гя е дължна 50 от -Сто 
тезч спеггс-вз да върша нз пяз 
битата, чрез мелнорисване, то-

. т

в който Ще стане дума за връзките на Драгиша Цветко
ви ч с българския окупационнен корпус и някои политически 
реакционни кръгове, които се опитваха да спрат Народоос- 
вобоо.ителното движение в България след 9 септември 
година.

ре^о и др.
рТик-ач плетттеса-и планинци от 

Колшгнз Гаоинч, няй-сталечена 
тз Гопнзлюбат-кз »*ах"лз зао- 
рдоучяха се за сН"бпзвяЧ“ТО и 
зя това. ч° НЯМ-Т тъпга^сн.и МЯ 
гяяи-н. ма кър "е са глав-ня за 
ТЯ-Щ ЦрЛ ПЯСПММЛИ тпьт в дъл
жина от 10 километра. А пък

— Още един басейн ...
— Защо пак това?
_ Как тогава през лятото ще влизат в един басейн хора

от двете неформални групи? ...
— Мерси.

1944

В този фейлетон чрез нови документи са осветлени връз- 
на Цветкович с дражевнетите четниците на Коста Печа.
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