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НЕОТКЛОННО КЪМ ЦЕЛТА
Виталността на нашия уст

рем творчески да развиваме 
социалистическото ни обще
ство, да не спираме пред ба
риери от какъвто и да са вид 
— стана стил на живота ни.
Всеки Първи май посрещаме 
на по-високо равнище, с но
ви трудови победи, впо-широ 
ка самоуправителна, социали 
етическа демокрация. Посре 
щаме го и чествуваме довол
ни и . . . недоволни. Доволни 
че в нашето развитие се кз-к 
дигнахме по-високо. Недовол\\ \ 
ни — от това, че не направи-ДА\ \ 
дгме още по-голяма крачка.

Така е в нашата револю-(Д^\ 
ция. Радваме се на победите, 
но никога не сме достатъчно \ 
доволни, никога самодоволни.
Все сме самокритични. И то
ва е добре. Добре е, защото 
ни тласка към нови револю
ционни акции и защото, най-, 
истина, трябва още много да 
направим. Илюзорността, че 
сме направили всичко, което 7\
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Ний, бодрите ковачи, псспирно ще ковеме 
и свойта твърда воля, и своите сърца, 
ще чуем как ехтят душите млади.
Защо? Защото
под чука може би ще се обади 
едно сърце, излято от метал.

е-

С червено 

знаме в Пирот 

и Цариброд
стр. 11КОВАШКА 53 години 

Шрудов сШаж
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« * И щом запее, зазвъни —

кран него ще се - събереме ний —
миньорите от Идрия, Търбовльс,
леярите от Капля и Боровльс,
безмълвни нсбрежински каменари
и загорели девински рибари,
носачи полуголи край морето,
изваяни от камък и от длето,
и вий тъкачи, черни машинисти,
кожари парцаливи и нечисти,
и вий превити селски мелничари,
столари от Шснт Вид, Солкаици,
дървари, торфаджии—ижанци,
ти, който с плуг ореш и дружно крачиш е воля
и оросяваш с пот земята гола,
словослагатели със олово в гръдта,
които срещате с гаснещ взор смъртта,
бъбривци от Випава, роби нови,
които бяхте оковани във окови
и вий, които с поглед устремеп
сте тръгнали към утрешния светъл ден.

'
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ч ГЕЛЕВ ПОЛУЧИ ПЪРВА

НАГРАДА ЗА КЛАСИЧЕ-
I

СКА МУЗИКА

г стр. 9
/сме могли, на нас, югославя- 

ните, не ни е присъща, 
сме строители, които критич 
ски гледат на делото си.

Реформата на нашето обще 
ство е част от битието ни. 
Този революционен подем, 
пълен с нови и все по-големи

НиеЖ 9ш Симеон Зохориев - Зо 

самоуправлениетоЙ •г
)задачи, може някои хора да 

измори. И, разбира се, измо 
репите изостават край пътя.
Някои, даже, стават и дезер 
тьори. Революцията никога
не е лека. Но, това е нужен г\и № Затуй така упорно ний ковеме
подбор. Това само заздравя-дД1 1\

’ иг А \\ 0 в това велико паше време —ва крачката ни. Въпреки че /А | \\й»
някои казват, че днешната ни /И \\\Д* за пе ни °™ипс опознат,
крачка някак си е по-малка от (|\\ \\) когато дойде час ПРЕЖИХОВ ВОРАНЦ-

онази отпреди и П>ейне ден крилат, „БЪЛГАРКАТА”, РАЗКАЗ
ни, нием знаем, че днешната най-силният, наи-мъдрият сред нас.
ни крачка е по-здрава, по твъ ЖУПАНЧИЧ стр. 10 и 11
рда и по-умна. Тя Не07’КЛ0'|‘|'|1||||||||Ш||ш„„„„1|||Ш|..... ........................................................................ ..................... МП.... .................................................................................. .

За нас е важно, че винаги 
сме младо, енергично, стреми 

общество• Благодаре
ние на творческата, далнови- 

Съюза на

Стр. 2
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КОРЕСПОНДЕНТЪТ НА 
ТАНЮГ ОТ СОФИЯ СПЕ
ЦИАЛНО ЗА „БРАТСТВО” 

стр. 5
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ПОРА ЗЛАТКОВИЧ:

ФОРМИРАНЕ НА ПЪРВИЯтелно

ОКРЪЖЕН НАРОДООСВО-
дна политика на 
югославските комунисти и на БОДИТЕЛЕН ОТБОР

с тво- 
непоколеби-

винагинеуморимия, 
рчество пълния, 
мия и себеотрицателния 
вожд и учител другаря Тито, 

и външна

ни
Карикатури 

и хуморнашата вътрешна 
политика се потвърждават е-

и й се отдава приз- 
маещаби. За

жедневно 
нание в световни 
това с радост посрещаме 
Първи май. Желаейки мир п 

свобода в света, отправ 
първомайски при

Стр. 16
този

пълна
НА НАШИТЕ ЧИТАТЕ • 

ЛИ И СЪТРУДНИЦИ 

СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИМ 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАВ

НИК НА ТРУДА — ПЪРВ: I 
МАЙ

яме нашите
вети към всички трудещи се.

А. Л

страна посреща с нови постижениямай нашата снимката:И този Първи
напълно автоматизираната железолелрна в Скопие.



Симеон Захариев, секретар на ОК на СКС в Босилеград ДИМИТРОВГРАД

Общинска конференция 

на 7 май
ДОБРО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНИ ЗАДАЧИ
В последно време иа различ

ни събрания в Боснлеградска 
община много се говори за ра
ботническото самоуправление, 
като при това се посочват и 
някои слабости и пропуски. 
Общо взето, то вече има своя 
традиция и бележи видни ус
пехи в осъществяването на не
посредственото самоуправление

се стига до безредие.
Още по-големи опущения има 

самоуправлението при земедел
ските кооперации. У тях почти 
всичко става формално: и ра
бота на кооперативните съвети 
и решенията, които те взимат. 
Членовете на тези съвети, а ка
сае се предимно за земеделци 
които нямат възможност да 
се запознаят с работата и про
блемите на кооперациите, 
това и гласуването им по от
делни решения е повече фор
мално.

Това дава възможност управ
ленията иа кооперациите да 
издействуват и такива решения, 
конто са незаконни или не от
разяват волята на болшинст
вото.

В областта на разпределение
то и възиаграждаването съще
ствува едно отрицателно явле
ние, което с години се разта
ка. Именно стопанските орга
низации в началото иа година
та приемат правилници, съгла
сно конто определят средства
та за лични доходи и фондо- 
довете. Обаче, на края на годи
ната изобщо всичко се проме
ни — страдат фондовете. Това е 
още по-ярко при разпределение 
на личните доходи когато 
правилниците и вложеният труд

напълно се пренебрегват и се 
тръгва към неоснователна урав 
ииловка. Ако например един 
работник въз основа иа заля-, 
гане и по-голяма производител
ност в течение на годината е бил 
по-добре възнаграден, след го
дишните баланси 
получи нищо за да се изравни 
с оня, който не притежава не
говите качества.

Ясно е, че това не дава сти- , 
мул за работа и не повишава 
производителността на труда, 
което е и основната цел на сто
панската реформа.

В разрешаването па тези про 
блеми Съюзът па комунистите 
ще има много работа. Особено 
трябва да се бори да се издиг
не още по-високо социалисти
ческото съзнание на работни
ка. Това е една дългосрочна за
дача, която търси' и време и 
методи иа работа. Но в насто
ящите условия 
трябва да се засили дейността 
иа Съюза на комунистите и оста 
палите обществено-политически 
сили и самоуправителните ор
гани. Досега тяхното съдейс
твие не беше иа завидна висо
та. Особено липсваше личния 
пример на комунистите в раз
виването па демокрацията.

На съвместно заседание на 
Общинския комитет и предсе
дателството иа Общинската кои 
ферсиция на Съюза на кому
нистите в Димитровград е ре- 
шсио общинска конференция 
в СК да се състои на 7 май 
тази година.

С оглед на ‘ факта, че в ор
ганизациите иа нестопанските 
дейности — просветата, управ
лението и здравеопазването все 
още съществуват явленйя па 
I юопредел [ юст, I юпоследовател- 
иост и лр. слабости в разпре- 
делиието, председателството па 
конференцията и Общиският 
комитет са избрали тази тема 
за предстоящата конференция.

Що се касае до преизбиране
то на директорите се констати
ра, че иа преизбиране подле-

пет

ду другото казано, не са завър
шени и конкурса ияма на бъ
де публикуван в законния срок 

Има значи възможност там
да се намеси и Общинската 
скупщина и • тя да обявиняма да конкурс.

Накрая иа заседанието е
ет бюджета на Общинския ко
митет. За курсове, пленуми, 
черни училища са предвидени 
9 000 нови динара, което 
ри, че настоящата година ин
тензивно ще се работи върху 
идейно-политическото издигане 
на комунистите в общината.

за- ве-

гово-

М. Б.
I >■■■

ОБЩИНСКИЯТ 
КОМИТЕТ-НА СКС I 
В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТА НА ВСИЧ- :

КИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ПРАЗНИКА НА ТРУ.| 
ДА ПЪРВИ МАЙ |

от тяхшестимажаг
в основните училища и един 
в трудовите организации. За 
всички вакантни места са раз-

!най-много

> >писани конкурси навреме с из-, 
ключение на основното училище 
в Смиловци. В това училище, 
обаче в момента когато тряб
вало да се разпише конкурс 
започнали разисквания във 
връзка с някои изменения в ус
тава на училището, които, меж

;

:Симеон Захариев
на качества у работника, който 
се ползва с широка демократич 
ност в решаването на въпроси, 
отнасящи се до разпределение
то и възиаграждаването.

• В стопанските организации в 
комуната обаче още няма съ
щински промишлени работници 
с необходимите съвремени ка
чества. За болшинството от тях 
работното им място има второ
степенно значение. Оттук и ра
ботническото самоуправление 
в тези условия носи ярко локал 
ни черти. Тъкмо затова се сре
щат явления, които спъват по
нататъшното развитие на само
управлението.

В някои трудови организации 
се решава само наглед по де
мократичен начин, а работни
ческото самоуправление служи 
за трамплин на бюрократизма. 
По-често се среща работа при 
,^затворена врата”. Взимат се 
решения по волята на отдел- 
ци хора или групи. Формално, 
това става по демократичен път 
а в действителност не е така. 
Числящите се към разни гру
пи упражняват методи на
тиск, закани и др. Ето защо в 
такива колективи има недовол
ство по много взети решения.

Там където самоуправление
то не е станало могъщ фак
тор на решаване, недисципли- 
ната, незалягането, се припис
ват като последица на демо
крацията. Когато някой работ
ник поради недисциплина или 
някои други нарушения трябва 
да бъде уволнен или наказан, 
поради слабата афирмация на 
органите на самоуправлението

ОБЩИНСКИЯТ 
КОМИТЕТ НА СКС !

В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧ-1 
КИ ГРАЖДАНИ ПЪР
ВИ МАЙ КАТО ИМ | 

ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО- I 
ГОЛЕМИ -ТРУДОВИ 

УСПЕХИ

ОТ СЪБРАНИЕТО НА ГРАДСКИЯ АКТИВ НА СЮМ

Младежите искат да стажират
Тези дни по почни на град

ския младежки .актив в Боси- 
съвместно

веждане на стопанската рефор
ма ще укрепне най-много с мла
дите и съответно подготвените 
кадри.

Особено бе критикувана хо
норарната работа, която в Бо
силеград става все по-масова. 
Обиконовено я практикуват за
ети лица и с добри приходи. 
Има много хонорарни места, 
които се заплащат и с по 50.000 
стари динара, а това е средна
та заплата иа заетия в комуна
та. Бяха посочени конкретно и 
някои такива места. 
Прнсътствуващите се спряха и 
върху закона, който засега са
мо препоръчва, но не обвързва 
стопанските организации да при 
емат млади кадри на стажира- 
не. Бяха отправени остри забе
лежки към директорите на тру
довите организации в комуна
та, които пренебрегват тря въ
прос. Изтъкна се, че това се 
дължи на един неоправдан 
страх младите специалисти след 
стажирането да не заемат пос- 
стовете на неквалифицираните. 
По тоя въпрос се взе решение 
съгласно което се препоръчва

на стопанските организации да 
изработят програма, с която да 
уточнят условията на стажира
нето.

!леград се проведе 
събрание с представителите на 
обществено-политическите орга
низации и директорите на сто
панските организации.

Основната цел на събрание
то бе да се обсъдят възможно
стите за заемане на младежи 
— специалисти с високо и сред 
ио образование в стопанските 
организации в комуната.

Разговорите бяха отворени и 
от страна на младежите и от 
останалите 
Младежите без стеснение изне
соха няколко очебиещи приме, 
ри, които показват отношение
то на отделни трудови органи
зации към младите специали
сти.

В. в.

Къде 

и какво 

правят 

нашенци? Ш
присъствувашп.

На събранието се констати
ра, че все още вратите на мно
го стопански организации са 
закрити за младежите 
циалисти, макър че това зле се 
отразява върху дейността им 
и перспективите. Каза се, че сто 
панството в комуната при на
личието на последователно про-

спе-
Нужна е една малка студия за да се отговори на въ

проса от заглавието: къде и какво правят нашенци? С 
тази статия само ще повдигнем въпроса. А все повече се 
налага да се направи един по-обстоен анализ и погледне 
този въпрос от различни страни —• икономически, социо
логически и други.
Двадесет и четири години сво 

боден живот в границите на 
социалистическа Югославия по-

отлични резултати. Макар, чс 
сега в някои училища на народ 
ността се чувствува нужда за 
учители, нан-мпого учители от 
Димитровградско и Босилеград 
ско работят по осповните учи-

каза своите големи резултати.
Сега не е вече нужно да изтък
ваме, че през 1939 година бъл
гарската народност в граници- лшца в Сърбия (Ниш, Крайна, 
те на Кралство Югославия бе- Свърлиг и дори и на Космет). 
ше обезправено. Из редовете Навсякъде тези учители са до- 
на народността имало само де- бре приети като отлични педа- 
сетина студенти. Само за пос
ледните десет години българс
ката народност е дала много в 
областта на изкуството, наука
та, просветата и други области 
иа обществения живот. Можем 
и свободно да кажем, че бъл
гарската народност в СФ Рю 
доживява възраждане.

Днес от Босилеградско и Ди
митровградско има хора почти 
във всички краища на страна
та. Работници, служещи, 
тели, лекари, журналисти, ху- с виеше образование. Тогава си 
дожницн, хора на научния труд, гурно има над 700 лица от бъл- 
се намират във всички главни гарската народност със полу- 
градове на републиките и дру- виеше и виеше образование, 
ги по-малки места. И 
де нашите хора са приети доб
ре зарад трудолюбието си, с 
което се отличават.

Този път

този и много старателни в сво- 
ата педагогическа дейност.

Но, не само учители. Много 
наши фабрики, както тия в 
Ниш, имат и за ръководители, 
инженери от българската на
родност. Тяхното число ни при
близително не може да се знае. 
Ако се вземе, че само от ди
митровградската гимназия са 
излезли над 1.000 зрелостници, 
тогава може да със сигурност 
да се твърди, че 50 на сто саучи-

навсякъ-
Единствен доктор по юридиче

ски науки
От българската народност 

има много научни .работници. 
В Нови Сад работи д-р Зора 
Сарич, родена в Клисура. Сега 
е извънреден професор на Сел
скостопанския факултет в Но
ви Сад. Известна е със своите 
проучвания в областта на ми-

ще се опитаме, ма
кар частично, да отговорим на 
въпроса: къде и какво работят 
нашите хора.

Най-много учители 
Работата на Педагогическото 

училище в Димитровград даде
Корабостроителницата „Сплит” в Сплит, една от прите наши най-големи корабострои телници
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МИЛОШ ,МИНИЧ ПОСЕТИ СУРДУЛИЦА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ
Неотдавна др. Милош Минич, 

председател на Скупщината нц 
Сърбия и Мирко Попович, под
председател на Изпълнителния 
съвет на Сърбия, водиха разго
вори с обществено-политически
те дейци в Сурдулица. Председа 
телят на Общинската скупщина 
в Сурдулица Станиша Станко- 
вич ги запозна с проблемите на 
селското стопанство, здравеопа
зването и 
услуги в комуната. Във връзка 
с това се развиха разисквания, 
в които се изтъкна между дру
гото:
форма изискват от администра- 
— Стопанската и обществена ре 
цията от общината до Съюзна
та скупщина да бъде по-ефи
касна.

— Стопанството и банките до 
сега не са работили при еднак
ви условия. Банките

брой печалбари 
циална не ползват со- 

защита по местата къ- 
Дето са заети. Стопанските ор
ганизации ,в които те работят 
не внасят дължимите средства 
за семействата им в Сурдулиш- 
ка община. По 
щината губи огромни средства.

В изказването си др. Милош 
Минич

ще допринесе идващата учеб- 
вниманието да бъде

мирането на околиите напълно 
са създадени условия за полез
но междуобщинско сътрудниче 
ство.

Що се касае до училищната 
мрежа на територията на общи 
ната, според него, тя е между 
най-добрите в пасивните общи
ни, тъй като и средните техни
чески кадри имат възможност 
да се включат в производство
то. Процентът на подлежащите 
на задължително обучения е 
добър.

В изказването си др. Милош 
Минич даде най-голямо значе
ние на подобрението на пътни
те съобщения в комуната. На
стоящата пътна мрежа е сла
ба и ще са необходими сериоз
ни и спешни мерки да се по
добри.

Краят на учебната година е 
съвсем близо. За да се устано
ви с какви знания разполагат 
учениците понастоящеи се про 
вежда обща писмена проверка. 
Всички ученици отговарят по 
всеки предмет на четири въпро 
са, които съставят предметният 
преподавател и директорът на 
училището.

След проверката специална 
комисия ще прегледа отговори
те и ще установи с какви зна
ния разполагат учениците и ми 
нават за другия клас.

Първите отговори показват, 
че учениците не разполагат с 
достатъчна култура, както и 
с комплетнн знания ’ по отде 
лните предмети. Писмените из
питвания продължават, но ре
зултатите остават почти същи.

Безспорно, че тази проверка

на година 
насочено там, където сега отго
ворите са най-слаби.

А. Борисов
този начин об-

Курс по кроенеподчерта, че най-висши 
те републикански 
бърнат повече 
проблемите на Сурдулишка об
щина. Той изтъкна, че ще е не
обходимо да се намерят пътища 
и методи, които в сегашните ус 
ловия
брят стопанското 
този край. Това ще се постигне 
ако се изхожда

органи ще о- 
внимание къмкомунално-битовите По инициатива на „Багат” в 

Ниш, секцията за 
дейност на жената в Димитров- 

организира

обществена

тримесеченград
курс по кроене и везене.

Курса ще посещават 70 жени 
и девойки. Най-много девойки 

записали от Смиловци,
чувствително ще подо-

развитие на
са се
Мъзгош, Петърлаш, Желюша и 
Долна Невля.

Семинарът ще трае три ме
сеца, а обучението ще провеж
дат специалисти от Ниш.

Курсове ще се провеждат и

от основните 
постановления на стопанската и 
обществена реформа.

Другарят Милош Минич под 
черта и това, че след разфор-са привиле Милап Величковгировани.

— Критикувани бяха някои
слабости в закона за трудовите 
отношения, които се явяват ка
то пречка в квалификационно
то подобрение на работната

по селата.
Сесия па Общинската скупщина в Босилеград Георги Колев

Приет бюджетът за тази година НАГРАДИ С АБАНОМЕНТ НА 
„МЛАДОСТ”сила.

Големи са трудностите в сел 
ското стопанство в планинските 
предели. Там виреят само кар
тофи, отглежда се едър 
беи добитък, но 
пазар за тях.

— Особено големи трудности 
има в просветата и учебното 
дело. Някои училищни сгради 
не отговарят на изискванията, 
помагалата и пособията недо- 
стигат.

Няма достатъчно училищни 
работилници и обучението по 
общотехническо в някои учили 
ща се провежда слабо. Не са 
обезпечени достатъчно финансо 
ви средства за лични доходи и 
материални разходи в учили
щата ни в размери като в 1966 
година, а образователната об
щност е приключила 1967 годи ■ 
на с дефицит.

— Не се спазва постановлени
ето за дажбите върху личните 
доходи за бюджета. Не малък

По случай Деня на младостта 
средношколският комитет на 
босилеградската гимназия „И- 
ван Караиванов” награди най- 
добрите активисти и ученици с 
абониране на вестник „Мла
дост” през лятната ваканция.

Наградени са всички учени
ци, които в края на първия 
срок показаха отличен успех, 
членовете на драмската и лите 
ратурната секции, всички дей
ни младежи, така че общо са 
наградени 60 ученика.

В миналия петък в Босиле
град се състоя сесия на ОС на 
която се прие и. разпредели 
бюджета на общината за тази 
година. Сесията продължи ня
колко часа. Това не изненадва 
когато става въпрос за разпре
делянето на общинския динар. 
Обаче, „маратонската" сесия се 
дължи и на неподготвеното и 
трудно разбираемо ~ обоснова- 
ние на проектобюджета, изра
ботено от общинската админи
страция. Именно, за това мно
зина отборници отправиха за
бележки, защото голо нареде
ните цифри без текстуално по
яснение им бяха неразбирае
ми. Разискванията бяха бурни 
и се отнасяха за всеки динар, 
който се заделяше от общин
ския бюджет.

Бюджетът на Босилеградска

та община за тази година въз
лиза ма 200 милиона стари ди
нара, т.е. само с няколко мили
она по-малко от миналогодиш
ния. Обаче положително е, че 
финансовата политика при със
тавяне па тазгодишния бюд
жет е била много по-реална. За 
това се предполага, че заплану
ваните приходи изцяло ще се 
осъществят.

Голямо разбирателство отбор 
циците показаха за нуждите на 
просветното дело. Техните на
стоявалия имаха за цел просве
тата да се доведе в едно сра
внително по-добро материално 
положение като приблизително 
се изравни с останалите потре
бители на бюджета. Съвкупни
те средства, с които тази годи
на ще разполага общинският 
фонд за просветно дело възли
зат на 260 милиона стари ди
нара или 34 милиона повече от 
миналата година. В тази сума 
общинският бюджет участвува 
с 99 милиона, или 7 милиона 
повече от миналата година, а 
останалите средства ще задели 
Републиката. Такова увеличение 
на материалната база на про
светата дава надежда за по- 
справедливо възнаграждаваме 
на просветните работници и пое 
тисане ма по-добри резултати в 
обучението.

Известни средства са заделе
ни и за капиталовложения в 
учебното дело, конкретно за 
изграждаме и поправка па учи
лищни сгради. Наистина заде
лената сума от 7,5 милиона е 
малка, по все пак ще бъде до
статъчна за някои интервенции 
в тази област. Първоначално

ще* се подпомогнат недовърше
ните училищни сградн и онези, 
конто наскоро трябва да започ 
'мат да се строят.

Обстойни разисквания ста
наха и 'за средствата предви
дени за електрифициране на 
селата. На една страна бяха 
нуждите, а на другата разпола
гаемите средства. Сумата от 4 
милиона е символична, но все 
пак значителна да се подпомог
не приключването на електри
фикацията в Груинци, Милевци 
и Паралово. За дейността ма 
местните общности са заделе
ни 3 милиона и това дава на
дежда тяхната работа да бъде 
по-успешна тази година.

и дре- 
често няма

Босилеград

ЩЕ СЕ ПОПРАВЯТ УЛИЦИТЕ

Тази година в Босилеград 
ще се реши още едни важен ко
мунален въпрос. Става дума 
за поправка па по-важпнте улн 
цн. За целта общтшта ще 
обезпечи от сдружената кредит 
на банка в Лесковец 50 милио
на стари динара и ще задели 
12 милиона собствени средства.

Според проекта тези средства 
ще бъдат достатъчни за по-со- 
лидна постройка на улиците. 
Разчита се една известна сума 
от тези средства да остане за

Големи успехи постигна Сво- 
бодан Сотиров, който през 1964 
година получи републиканска 
награда — златна палета. Не
говите картини се намират по 
най-познатите наши галерии, а 
също така в частни и държав
ни галерии в чужбина. Сотиров 
се прояви като портретист. На
правил е над стотина потрети, 
между които портрета на на
шия известен актьор Миодраг 
Петрович-Чкаля, актрисата Ве
ра Джукич, мадам Дихер, при- 
мадоната на Белградската опе
ра Желка Райиер и други.

Скулпторът Никола Антов по
лучи републиканско признание 
(1966). Неговите склуптури, с 
модерно решение и силно пси
хологическо въздействие оста
вят трайни впечателния на зри 
телите.

кробиологията. На нашите чи
татели са известни работите на 
д-р Александър Гигов и д-р Ни
кола Пешев, който преди ня
колко години бе удостоен със 
Седмоюлска награда за създа
ването на нови сортове царе
вица. Много хора от нашата 
народност вече имат звание ма
гистър, като Слободан Василев 
за подегагическите науки, Ма
рин Младенов в областта на 
литературата, Спас Сотиров по 
биология и др. Ангел Геров от 
с. Брайковци е научен сътру
дник в Института по полевъд- 
ство в Нови сад, Милан Попо
вич от Димитровград, по майка 
българин, асистент ма Електро
техническия факултет в Люб
ляна, Георги Станчев от Лука- 
вица е доктор на агрономия.

Завидни успехи са постигна
ли и Веселин Петров от Пър- 
топопинци като корабостроите
лен инженер в Загреб, Алексан
дър Маноилов, електроинже
нер в Загреб, Рангел Игов от 
Смиловци, асистент на Фило- 
совския факултет в Прищина 
и мнозина други.

За отбелеязваие е, че д-р Ве
лин Петров от Димитровград е 
отбранил тема за юридически
те отношения между телекуму- 
никационните институции и то 
хните потребители. По този на
чин Велим Петров е единстве
ният доктор, у нас а момее би и 
ма Балканите в тази област.
Д-р Милан Бартош като пред
седател на комисията му отда
де специално признание за то
зи труд.
Две републикански признания 

па художници
В областта на изскуството ве 

че съществуват традиции. Сега 
българската народност има не
колцина призната художници 
и голям брой педагогически ра
ботници-художници. Художест
вената галерията в Ниш има 
творби от С. Сотиров, Никола 
Доиков, Никола Антов, Зорица 
Ннколова-Костич. От освобож- Идеята да се проведе сим- 
лението, а особено в последни- познум на българската народ- 
те десетина години, бяха уредс- мост ще даде възможност да се 
ни много изложби на наши ху- направи преглед на постижени- 
ложници в Димитровград, Пи- ята във всички области и съ- 
рот, Враня, Белград, Ниш, Су- щевременио да се даде нов тво- 
ботица и много други места в рчески подтик, 
страната.

поправка на водопровода и ка
нализацията, конто са в лошо 
състояние.Средствата за социалната по

мощ са значително увеличени. 
Заделените 5,5 .милиона дават 
възможност за спешни интер
венции.

За службата на вътрешни
те работи са заделени 55, а за 
общинския съд 23 милиона.

Сесията приключи с приема
не на няколко решения отна
сящи се до уремсдаисто на гра
да, определянето на пазар за 
добитък п др.

В. В.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ
НА В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 

ПЪРВИ МАЙ

В. Вел.

Афирмация и на литературно
то поле

С десетгодишното излизане 
на в. „Братство" и 20 години пе
чат на български език в Юго- 

а особено след излиза- 
„Мост”, все

славия,
пето на списание 
повече млади писатели печатат 
разкази, стихотворения, литера
турни критики и др. Миналата 
година в издателство „Братс
тво” излезе ог печат и първия 
роман на български език — 
„Зъбато слънце” от Марии Мла
денов.

За пръв път Димитровград
ската община установи Септем 
врмйска награда за постижения 
в областта на науката, литера
турата и техниката. Първата 
награда за литература бе при
съдена на Марии Младенов за 
посочения роман.

* * *
Това е само част от огром

ното творчество на научни ра
ботници, художници и писате
ли от редовете па българската 
народност.

Поглед върху водоцентралата „Требине” на река Требишпица, тържссвлено пусната
в действие на 25. ///. 1968 год.Б. Николов
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ДимитровградМЕЖДУ ВЪДЕЩИТЕ ГРАНИЧАРИ
-жш ПЕТ ОТВОРА НА ))ТУМИ- 

АДАТА» В БОРОВОВ СТРОЯ НА УСИЛИЯТА, 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И 

ДРУЖБАТА
На Първи май в Борово за

почват вторите по ред спортни 
игри на младежките отбори в 
гумарската 
страната, които популярно се 
наричат „гумиада". Вместо в 
три, настоящата година 40 мла
дежи и девойки от комбинат 
„Димитровград” ще се състеза
ват по футбол, спортна стрел
ба, шах маг, фолклор, а един 
отбор ще вземе участие в му
зикалната част па програмата 
па „гумиадата”.

Миналата година димитров
градските гумарци спечелиха 
награда за най-чиста футболна 
игра,
място по спортна стрелба и на 
трето по шахмат.

Тази година, ако съдим по 
подготовките, „гумарци" могат 
да очакват още по-добри резул
тати.

Управителният съвет на пред
приятието е отпуснал 10 000 по
ви динара за разходи за „гу
миадата”, а профорганизаци.т- 
та е набавила необходимите 
реквизити.

промишленост в

ЩшЩя
аим|

каже нещо за войнишката кле
тва която тоя ден подписаха:

— Поехме задължение да па
зим свободата. Вкъщи за това 
не можехме 
Това сега правим в Армията... 
В Армията е по-трудно, откол- 
кото у дома. Катерим се по 

всяко време. У 
дома това не правим. Почуч до 
бави към това:

— Докатр бяхме цивилни ра
ботехме каквото си искахме.. В 
Армията — това, което трябва. 
Трябва да бъдем физически из 
дръжливи и готови, за да не из 
питаме участта на някои прия
телски страни.

Тъкмо тук е и силата на Ар
мията, чиито войници знаят за 
какво се борят. Какво от вси
чко това е разбрал Ищван Вин 
ци?
. — Трудно ли е?

— Не е.
Разговорът не можеше да про 

дължи. Винци се червеше и с 
рамене искаше да отхвърли от 
себе си смущението. Чувствува
ше се неловко понеже не зна
еше добре езика. Но, другарите 
не му дават да остане уединен. 
Взаимно разделят тази нелов- 
кост. Ала затуй на прегледите
— неговата картечница блести.* * *

Би могло да се каже: че са в про 
цес на оформление. Хубаво го 
е казал народът: човек е до- 
раснал за женитба, когато от
служи войник. За късо време 
войнишкия живот са научили 
сами да си правят изводи, срав 
пения между цивил и войник. 
Никола Марианович например 
така разсъждава:

— Първата разлика е, че ци
вилният има повече свобода. 
Щом си облякъл униформата и 
поел задължението да защища
ваш родината по цената па жи
вота си, поел ои цялата тежест

С група бъдещи граничари от 
четата на капитан 'Вукашин Ке 
чер насядахме на тревата. Ос
таналите подписваха войнишка 
клетва. Има ги отвсякъде. Мия 
Филипович е земеделец от Вин 
ковци, Радомир Миркович — от 
околността на Никшич, земеде
лец, Киро Блажески е от Ох
рид. Той е фасадер-занаятчия. 
Между тях е и чехът Иоже Че 
жек от Бела църква, печатар
ски работник. Август Корен, до 
скорошен неквалифициран ра
ботник в предприятие „Пому- 
рие”, недалеч от Мурска Собо-

да се подготвим.

Вукашин Кечер
бил когато през 1957 година, 
то младеж на осемнадесет годи 
ни, му било предложено да за- 

на Сииай в състава
ЮНА. „Най-трудно

ка класираха се на второсклоновете по

намине
отряда на 
ми е когато вложа много труд и 
работата с подделеиието, а пе по 
следват резултати”.

В упоритата и трудна работа 
той среща своеобразни пробле
ми които трябва да преодолее, 
за да създаде сплотен колектив. 
Националният състав не му пра 
ви трудности. Разнообразието в 
социалния състав създава 
вече трудности. Интелектуалци 
те по-бюрзо се съобразйва. На 
младите от планинските преде
ли по-трудно им се удава. Ра
ботниците също бързо се при
способяват. Самоуправлението 
при тях е изиграло силна роля. 
Те са научили колективно да 
разсъждават. Недоволни са ко
гато на колектива се направи 
забележка. Сред тях е развито 
колективното чувство. По-спо- 
собните се ангажират и пома
гат. Рама Гаши е неграмотен. 
Другарите му го приели и по
лагат усилия, за да не се почув 
ствува подценен и пренебрег
нат. Инженер Марианович му 
помага в това отношение. По
мага му и Байрам Джунгла.

Съставът на такъв колектив 
се нуждае от специална подго
товка, за да се създаде цялост, 
организирана върху другар
ство, уоилия, човешко достой
нство и патриотични идеи, из
никнали върху основите на со-

М. С.
по-

СЕИТБАТА В 

Б0СИАЕГРДДСК8
И тази пролет в Босилеград- 

ска община няма значителни 
изменения в сеитбената струк
тура. Официални данни за за
сетите площи няма, но се пред
полага, че тази пролет с ръж 
и ечемик са засети 8.000 хекта
ра. Това е приблизително кол- 
кото са били миналогодишните 
площи с тези култури.

Благоприятните 
чески условия, особено в пър
вите пролетни дни подейству- 
ваха за бързо приключване на 
сеитбата. Сега само в по-висо
ките места, поради ненадейния, 
сняг и мраз сеитбата е прекъ
сната.

Счита се, поради недостиг на 
минерални торове, за които е 
съществувал масов интерес, про 
летната сеитба в Босилеградско 
няма да бъде толкова успешна.

Колективът, какъвто е чета
та, не създава само правила, ра 
бота и системно възпитание. 
Всичко това трябва някой уме
ло да осъществи, да съществу
ва жива ос, която да върти тая 
разнообразна младежка много- 
людност. Стожерът са взводни
те старейшини и командирът. 
Със старанието си „откриват” 
процеси за приспособяване на 
войниците към законите на жи 
вота в казармата — на ученията 
маршовете и учебните стаи. 
Капитан Вукашин Кечер спо
деля с тези младежи трудности 
те и радостите и с педагогиче
ски такт в условията на непри
косновен войнишки живот им 
помага със жизнен опит, сери
озна топла дума, на дело със

климатиче-
В разговор с младите воиници

Войни-та, земеделецът Иван Жауфер 
е от Славонски брод, а Рустем 
Байрами от Джаковица, на Кос 
мет. Неспокойните черни очи 
на Мустафа Бригич говорят за

на войнишкия живот, 
кът трябва да бъде много дис
циплиниран. Да овладее обуче
нието възможно най-добре. Да 
се приспособи към най-различ
ни условия на борба. Затуй тря 
бват много усилия, защото, в 
случай на война, какво ли вече 
не трябва да се издържи.

Трудно е било в началото и 
на Мустафа Бригич. Трудно 
привикнал. „Облякох унифор
мата и се почувствувах по-ина
че. Погледнах се в огледалото 
и се запитах: аз ли съм това?” 
Трудно свикнал да става рано, 
да се самообслужва при ядене. 
„Не очаквах, че храната е тол
кова добра” — казва Мустафа. 
В армията „изпълнявам и „до
машни работи, а в къщи 
никога не съм работил” ...

.. Тук сме от всички краища 
на Югославия и трудно се сна- 
мирах... Не познавах нико
го.” ...

В армията не може да бъде 
лесно и не трябва да бъде. Ко
гато това се схване, тогава у 
човека се ражда нова димензия, 
за която Милан Почуч казва:

— Когато получих оръжието, 
се почувствувах по-самоуверен, 
някак-си станах по-силен. По

твърде подвижен, темперамен
тен младеж, завършил два кла
са на учителската школа в Туз 
ла и прекъснал школуването. 
Бедното селското семейство не 
било в състояние да учи пет
деца. В.Иска да продължи образова
нието си след армията — задоч 
но. Ищван Винци, земеделец от 
Мол, унгарец, Радоица Госич, 
токущо завършил двегодишно 
кожарско училище, отдел чан
ти, е от околността на Белград. 
В същата казарма е и брат му, 
десетник във второ подделение. 
И нему капитан Кечер е бил 
командир. Тук е и Драгиша 
Джекович от Нови пазар, къ- 
дето работил като автомеханик, 
при частник. През януари тази 
година Никола Марианович е 
завършил за инженер-агроном. 
■Живее в Сомбор, където се до
селия като дете на боец от 
НОВ, а Милан Почуч е от село 
Дапчевичи бърджани, на Било 
гора. Като селскостопански про 
изводител е кооперирал произ
водство на мляко. Земеделец е 
и Хюсеин Муягич от село Тър
ново край Сански мост.

ГИМНАЗИЯТА „ИОСИП 
БРОЗ ТИТО” В ДИМИТ
РОВГРАД ЧЕСТИТИ НА 
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И 
ГРАЖДАНИ ПРАЗНИКА 
НА ТРУДА

съвети, за да могат да преодо- 
своеобразната вътрешна 

към
леят
криза, да се приспособят 
новия начин на живот. Труднотова
му е и нему, а дава вид, че вси 
чко това леко понася. И него
вият път не е бил лек. Бил е 
подофицер. Задочно завършил 
гимназия и зрелостен изпит.

Другарят Кечер е издържал 
всички офицерски изпити и за
вършил специално училище за 
своя род. Влече го социологи
ята и историята. Най-радостеи

циалистическата родина, която 
трябва да се защищава с жи
воти.

Това е смисълът на войниш- 
философия на Вукашин

1» •

ката
Кечер, капитан и комадир на 
четата от „предния отряд”.

М. Бакич

ПЪРВИ МАЙ

друг начин не мога да изкажа 
това. Заобичах картечницата. 
Щом я взех, веднага започнах 
да я разтварям и не ми беше 
трудно да я съставя по-късно.

Сближението между другари
те и тяхното колективно зажи
вяване върви така да се каже 
неусетно, започва от всекиднев 
ните дреболии. За 
Джекович запознаването започ
нало от проверката...

... „и с шега винаги някой 
ще отправи закачка — казва Ни 
кола. Някой ще забрави нещо. 
Ще му напомни за пропуски, по 
магат си. А след това — на сбо 
риото място, в клуба, в спалня 
та, в обучението, в общата ра
бота, в казармите, винаги са 
заедно. Мия Филипович пътя 
към дружбата вижда и във вза 
имното помагане в овладяване
то на обучението.

Рустем Байрами, изказа ми
сълта си: „Силата на нашата 
Армия е в другарството, в брат 
ството и единството ... в спло
теността, в зачитането и защи
щаването на нашите интереси, 
без оглед на вяра и национал
ност. В армията всички сме рав 
ноправни, няма разлика помеж 
ду ни... Тук на дело видях бра 
тевото и единството. А в живо
та може да се срещне и друго”.

Киро Блажевски понечи да

* * *

1Толкова млади — и толкова 
сериозни. До преди месец и по 
вече бяха само младежи. Само-

11 -
Драгишастоятелни, с различни желания, 

вкусове, привички, интереси, те 
мпераменти, знания. Сега, в са
мите униформи, опасани, в 
кръга на казармите, всички те
хни сложни индивидуалности 
се намериха една край друга, 
за да живеят упорит и весел во 
йнишки живот, вдъхновен от 
тържественото заклятие. Не е 
лека крачката от цивилен до 
войник. Много е трудно в нача 
лото. Има потиснатост, блянове, 
въздишки. Трудно е и на Му
стафа Бригич. На раздялата 
момичето му плакало. Тежко му 
е кога й пише и когото чете ней 
ни писма.

Тук са. С обветрени лица. Ве
че личи общата им черта — ко 
ректност, контрол на движени
ята, 
ност.
Запознали са се. Има още пре- 
калено самоконтролиране. — 
„Направи ли това? Казах 

трябва?”
вече не е потиснатост.

Ц

' X
Ш1ш х и---: |

предпазливост бдител- 
Насърчават се взаимно.

ли,
както

Това „Литострои заводи в Любляпа
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ЖИВКО БИЛБИЯ Софийска панорама: 

хора, планове, действителност...
Димишровградскошо развитие ирез 1968 голина

Растеж при стабилизи
ране на икономиката

(Специално за „Братство” от 
кореспондента на ТАНЮГ в 

София)
петгодишен план, който 
почне в 1971 ще за- 

година. Належащ 
проблем на София са съобще-

Всички, които са я видели я . трамвай прадезе Г° срадно ^ал 
помнят по колорита й Тя и се- 1 000 000 пътници в Белгия - 
га е такава, каквато е била пре само 500 000). Недостатъчно е 
ди няколко • пролети, срещу развита съобщителната мрежа 
Първи май. Зелена, потънала в Купуват се нови превозни сре^ 
множество просторни паркове, АСтва, но проблемът си остава 
обагрена разноцветно, с цветя открит и затуй се поставя на 
по парковете и булевардите от дневен ред построяването на 
бюджета и наи-чиста любов по метро или откриване на трам- 
дворовете и саксии по про- вайни линии под земята 
зорците. Опушена и димяща от Има проблеми и в жилищно 
фабрични комини, с които са то строителство. Годишно се 
я накичили хората, без да вод- ^строят към 7 000 жилища от 
ят сметка, че вятърът слабо ду които 2 500 са обществени ’ Но 
ха. С архитектурата си е двуе- ТОВа не е достатъчно. Средства 
тажна и едноетажна в старите н материал има, казват, но не- 
части, висока и блестяща в но- достига работна ръка. И изход 
вите квартали, студена и от- се търси в промишленото стро- 
блъскваща с административни- ителство. Тази година 500 мла- 
те си здания, построени неот- ди семейства няма изгледи 
Данна. да подучат жилища, както им

Същата е София, както лани, било обещано миналата есен. 
и на улиците. Без много шум София още няма свой цяло- 
и блъсканица, която правят хо- стен градоутсройствен план, та 
рата с темперамента си, или чи- Градския народен съвет често 
слеността си, освен когато тръг пъти е принуден да търси час- 
ват на работа, когато напускат тични решения за някои осно- 
учрежденията и предприятията ви проблеми на града. Образу- 
и когато си отиват на обед в ван е обаче научен съвет кой- 
най-близката столова, или рее- то ще се занимава с този про- 
торант на самообслужване. Жи блем и е изразена надежда, 
ва е пред кината и театрите. че до края на настоящата го- 
Вечер улиците й са пусти, а ре- дина ще даде основните насо- 
сторантите пълни, а нощите? ки за разрешаване на належа- 
Те не са както по другите сто- щите проблеми.

Няма да бъде вярна и точна 
представата за пролетта на 1968 
година ако с този бегъл пре
глед в бележника и спомените 
не споменем и това, че на со
фиянци и цялото население на 
страната им донесе неприятно
сти, неприятности които никъ
де на света хората не зачитат и 
зарад които роптаят, ако са 
уверени, че няма да имат пос
ледствия от това. И може би 
още по-трудно им е, че компе
тентни лица са ги уверявали, 
че няма да случи това, което 
стана по-късно и че след това 
в печата не дадоха обяснение 
защо се случи така, както са 
им обещали.

От 1 януари цените се уве
личиха. Животът поскъпна. Ко

лко средно — затова вестници
те не писаха. Но че е поскъп
нал, достатъчно и без резерви, 
се твърди, и без анализи. Най- 
много се увеличиха цените на 
месото месните произведения, 
както и на млякото и млечни
те продукти. В тая верига се 
зачислиха и някои земеделски 
произведения, значително се по
вишиха и наемите според но
вия начин на определянето им. 
Поскъпнаха и въглшцата, а след 
тях и топливото и топлата во
да. Превозът в града поскъпна 
с два пъти на кратки разтоя- 
ния, докато до по-отдалечните 
места си остана без изменения

Компенсацията от 5 лева на 
зает, казват хората, е незначи
телна. А за да се използва чув
ствителното увелечение на ед
нократна помощ за второто, 
особено за третото дете трябва 
да се реши в семейството след 
обстойно обсъждане на плюсо
вете и минусите и накрая — 
за време от девет месеца.

Просто няма анализ, може са
мо да се налучква колко тези 
техни най-нови мерки ще за
сегнат жизненото равнище и 
кога ще се стигне до „охлабя- 
ване на ремъка”. — Но има един 
факт, който поясно определя 
горната картина. Именно, ми
налата и по-миналата година, 
за отделни категории заети, 
значително бяха увеличени за
платите. Има указатели, че и 
в стопанството се е стигнало 
до пробив на платежните фон
дове, имало е плащания, кои
то са надминавали увеличение
то на производителността на 
труда. Така, изглежда, ще се 
срещнат тези противположно- 
сти, амортизирайки отчасти и 
пробива на платежните фондо
ве и сегашното поскъпване на 
живота. Може би е имало и 
някои непредвидени елементи 
от друго естество, които са 
изисквали увеличение на .це-' 
ните. Безспорно е обаче че из
мененията на цените на някои 
произведения, както и проме
ните във взаимоотношенията в 
цените, са били стопанска неиз
бежност, за да се отстранят 
различни аномалии и новите 
цени да стимулират към най- 
прогресивна структура в про
изводството, подобрение на ка
чеството и асортимента му.

Ето, такава е тази пролет Со
фия, реална, такава, каквато 
може да допринесе тържество
то да не трае само за Първи 
май, София да бъде хубава и 
красива само зарад това, че 
ще се състои международен 
фестивал, цветята по булевар
дите да не бъдат само външна 
декорация.

пак е по-голям от миналогодиш 
ния. Миналогодишният е бил 
2.959.220 н. динара, а тазгодиш
ният — 3.645.150 н.д. Средства
та за бюджета идват от след- 

облагания

На 22 април в Димитровград 
се проведе общ събор на ОС и 
обществено-политическите и сто 
панските организации по въп
росите за развитието на кому
ната през тази година.

Същия ден, след общия събор 
се проведе и сесия на ОС, ко
ято прие документа за основ
ните насоки на развитието през 
годината и бюджета на общин
ската скупщина.

Основната насока за развити
ето на комуната изхожда от 
следните задачи през 1968 го
дина:

— Да се осигури солиден ра
стеж на производството.

— Да се стабилизира стопан
ския живот и да се укрепи вси
чко качествено и положително- 
което е постигнато досега.

Въз основа на тези задачи се 
очертава възможността, стой
ността на продукциюта в кому
ната да бъде по-голяма от ми
налогодишната с около 27 ми
лиони нови динара, т.е. общо 
124.821.000 н.д. Също голям ще 
е растежът и на националния 
доход, около 38'на сто повече 
в стравнение с миналогодиш
ния.

ните постъпления: 
върху л. доходи в промишлено 
стта и службите — към 500.000, 
от земеделските производители 
201.000, от занаятчиите 86.000 и 
от данъци и такси към 1 ми- 
лиин и 100.000 динара. Допълни 
телните средства възлизат на 
повече от 1,5 лшлиона н.д. Но 
от общата сума 121.700 н.д. се 
отделят за благоустрояване и 
пожарна служба.

На общия събор и на сесия
та на скупщината станаха ра
зисквания по насоките за раз
витието на комуната и по бюд-
ЖДИМИТЪР МАНОВ, предсе
дател на ОС в уводната реч ка
за, че димитровградското сто
панство е влезло в реформата 
неподготовено, т.е. че е било 
принудено да прави реконстру 
кции. Все пак резултатите са 
задоволителни. Производството 
е на равнището от 1966 година, 
въпреки че „Фабрад” не успя 
да излезе от трудностите. Ако 
това беше в ред, производство
то щеше да е по-голямо.

За да се осъществи начерта
ната стойност на продукцията 
от около 125 милиона н. дина
ра трябва да се завърши с ре
конструкциите и да се отстран
ят затрудненията в производ
ството на „Свобода”, „Фабрад” 
и „Братство”.

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ, секретар 
на ОК на СКС настоя съборът 
да обсъди въпроса за осъщест
вяване на програмата за разви
тие на комуната. Интеграцията 
в стопанството е основният про 
блем, който трябва да се реша
ва през годината. Развитието на 
туризма не върви. Организаци
ите и предприятията, компетен 
тни за това, не проявяват нуж 
ния интерес. ОС би трябвало 
да ги накара да се подготвят 
за тази цел, защото това е до
ходен отрасъл.

Мнозинство участници в съ
бора и в сесията на ОС поста
виха въпроса за облагането за 
здравна защита на земеделски
те производители. Всички се оп 
лакаха от размера на това об
лагане и че срещу него не по
лучават съответна здравна за
щита. Представителят от ре
публиканската скупщина 
Сърбия Мирко Златанович уве 
доми разискващите, че този въ
прос е внесен за разглеждане 
в Скупщината и се очаква зе
меделците да бъдат изравнени

МАЛКИ ИЗГЛЕДИ ЗА НОВА 
РАБОТНА РЪКА

Най-голяма стойност на про
дукциюта и националния доход 
ще осигури на комуната про
мишлеността (47%), след това 
селското стопанство 43%). Дру 
гите дейности ще осигурят са
мо 10%.

На човек от населението до
като миналогодишният е бил 
2072 динара.

Миналата година растежът на 
заемането на работна сила е 
бил само 3%. Тази година се 
предвижда да бъдат заети 5% 
повече. Обаче това ще са висо
коквалифицирани кадри, защо
то редом с увеличаването на 
работна ръка се цели и това да 
се подобри квалификационният 
й състав.

лици.
София се развива и мени и 

своята физиономия, и живота, 
и привичките на хората. Пон
якога, така както се стремим, 
а в някои неща, така както на
лага действителността. На кръ
стовищата, на движението има 
и тихи преходи, но има и сблъс
квания между стремежите на 
някого и действителността.

Главният проблем на София 
е несъответствието между раз
витието на промишлеността и 
стопанството от една страна и 
развитието 
служби, комунални и други дей 
ности, които служат за непос
редствено задоволяване на ну
ждите на хората, от друга. Та
ка ще продължи все до новия

на обществените

БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО
Пътищата и електрификация

та са на челно място в програ
мата за благоустрояването. О- 
сигурени са към 30 милиона 
стари динара за поправка на 
пътищата към Т. Одоровци, Д. 
Криводол, Д. Невля, Поганово 
и през Вмдлич. Естествено, за 
толкова работи средствата са 
малко, но се разчита на работ
ната ръка от селата.

БЮДЖЕТЪТ МАЛКО 
ПО-ГОЛЯМ

Тазгодишният бюджет с ог
лед на нуждите е тесен, но все

Хроника на празника 

на труда на

ляна например е бил организи
ран митинг, на който присъст- 
вували 500 работници, а в ма
нифестациите в хърватските гра 
дове взели участие над 2.500 
работници.

Международният празник на 
труда — Първи май — си има 
своя история във всяка стра
на и в световни размери.

Ето някои по важни момен- 
празнуването на Първи

с другите осигурени лица.
М.Н.Н. — Д. й.ти от 

май:
— Началото е от събитията, 

станали на 3 и 4 май 1886 годи- 
американския град Чика

го. В тези дни в града станали 
страшни кръвопролития, 
ло 65 хиляди стачкуващи ра
ботници били изложени на 
полицейски терор, вдъхновен

буржоа
зия. Много мъртви и повече от 
300 ранени работници станаха 
жертва на тази полицейска раз
плата. А след потушаването на 
стачката буржоазията осъди пе
тима работници на смърт. В 
спомен на тези кръвопролития 
бе предложено Първи май да 
стане празник на работническа
та борба в целия свят против 
капиталистическия гнет.

— Първи май е приет за ме
ждународен празник на труде
щите се през месец- юли 1889 
година. Решението за това е 
било взето на Първия конгрес 
на Втория интернационал по 
предложение на френския де
легат Лавин.

— Първите внушителни и ор
ганизирани първомайски праз
ненства на работническата кла
са са станали през 1890 година. 
Тогава в Париж са демонстри
рали 100.000 работници, във Вие
на — 40.000, в Будапеща — 
50.000, също така и в Прага, 
Букурещ, Цюрих, Стокхолм.

— През 1890 година Първи 
май е чествуван и в нашата 
страна. В Словения и Хърват
ско са били организирани вну
шителни манифестации. В Люб-

.— В Сърбия първомайски 
манифестации били проведени 
за първи път през 1893 година 
и то в Белград. Сутринта в 
кръчмата „Работническа каси- 
на” се събрали много работни- 
тръгнали към Топчидер. Жан- 
ци и следени от жандарми, 
дармите успели да разгонят 
част от манифестиращите ра
ботници. Останали само 17 обу
щари, на които било прочете
но приветствието на Васа Пе- 
лагич до младия сръбски про-

на в
Око-

от американската

летариат.
— Празнуването на Първи 

май на село е станало у нас 
за първи път през 1895 година 
и то в село Дубона. Тази годи
на градовете не празнували за
рад забрана от полицията.

— В Ниш Първи май е чест
вуван за първи път през 1900 
година. Шестдесет работници 
— австрийци и сърби — от 
ж.п. депото манифестирали на 
Първи май из града. На дру
гия ден австрийските работни
ци били уволнени и били изго
нени от страната.

— През 1905 година първо
майските тържества стават по 
масови в нашата страна. В Пи
рот тогава участвували над 1500 
работници.

— Първото свободно честву- 
ване на Първи май у нас ста
на през 1945 година. В Белград 
манифестираха над 250.000 ра
ботници и младежи и войници. 
Тогава внушителен бе и пара
дът в Димитровград. Индустриалпо училище при металургичния комбинат „Равне” в СловенияМ. Н. Н.
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НАКРАТКОУЧЕНИЧЕСКАТА МУЗИКА - ОБРА 
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юбилеят на „Циле“
Чудни сме ние понякога хо

рата: веднага ще забележим о- 
нова, което изостава, което не 
върви в крак с общото течение, 
а не виждаме другото, което с 
ускореното си движение ни во
ди напред. Дори, когато го забе 
лязваме, приемаме го като не
що естествено. Може би. изклю 
чение правим срещу празник, 
когато с повишено настроение 
забравим лошото и се обърнем 
към хубавото. Тогава с припо
вдигнат тон говорим за извър
вяното, гордееме се с него и 
спираме поглед в челните реди
ци, „откриваме” ония, дето ни 
водят.

Ето, тази мисъл ми се натра 
пи, когато седнах да пиша за 
димитровградската ученическа 
музика. И мисля, че е оправда
телно. Ще питате защо. Защо- 
то, може би, едва ли някой 
знае, че ученическата музика в 
Димитровград тая година навър 
шава двадесет и петгодишна 
дейност, един юбилей, за който 
с гордост биха говорили всич
ки. А ето, ние досега не сме ка 
зали нито думичка. Може би, 
за тая годишнина си спомнят 
ония най-старите, дето първи 
са свирили в нея, или някой от 
по-сетнешните генерации, но 
който е изцяло погълнат от му 
зиката, или пък ръководител
ят и др. Георги Шукарев, под 
чиято диригентска ръка се раз 
виааше и растеше тази музика. 
А защо тогава да не си спом
ним и ние?

Създадена през 1943 година в 
малък състав от всичко осемна 
десет изпълнители — учениче
ската музика доживява разцве 
та си през първите години след 
освобождението. Ежегодно се 
увеличава броят на изпълните
лите,
към тридесет музикални 
пълнители. Тази година трябва

не жали труд и хвърля повече 
отколкото трябва.

И ето, пак се връща старата 
мисъл,
виждаме лошото, а движещото 
не .подкрепяме достатъчно. За- 
щото макар и образец на чиста 
самодейност, ученическата му
зика, както изобщо самодейно-

ваме музикантите, които първи 
те ноти са научили в димитров
градската ученическа музика.

А тази музика, зарад богато 
съдържание, разнообразието на 
жанровете е дала възможност 
на някои от тях да се проявят 
на всички жанрови полета — 
класическа, джазова, забавна и 
танцова музика. Да, именно за
рад такъв репертоар на духо
вия оркестър
всеки да намери своето място 
в музиката.

Но може би. най-интересното 
за ученическата музика на ди-та изобщо, недостигат. Музика-

година „Циле" е осъществило 
200 000 нови динара реализация, 
колкото и през цялата 1963 го
дина.

За това как пазарът „гълта"

В деня на международния 
празник на труда, колективът 
на „Циле” тържествено ще от
бележи един юбилей — 20 го
дини от формирането на пред
приятието.

Двойното веселие работници
те ще организират в ресторан
та на предприятието, който ще 
бъде открит на Първи май.

Работническият съвет е ре- 
шил в работническата столова 
да се плаша по 1 нов динар за 
обед, докато останалите раз
ходи понася предприятието.

* * *
За три месеца в настоящата

че сме чудни, когато

произведенията на предприяти
ето най-красноречиво говорят 
празните магазини, при силно 
увеличение на производител

на труда. Покрай де- 
собствени магазина в

стта, преживява трудни дни. 
Нейните представяния привли
чат хората, но хората все още 
пе й дават нужната материална 
подкрепа. Известно е, че сред
ства за самодейността, култура

ността 
ветте
Ниш, Чуприя, Умка, Косовска 
Митровица, Димитровград, Пи
рот и Липлян, „Циле” със соб-

да помогне на

ствени средства откри магазин 
за своите стоки и в Железник 
на 200 квадратни метра площ.

ч.
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Когато бъдат готови, ще се 
открият нови възможности за 
заемането на така необходими
те специалисти в комуната.

„Градня" удари основите на 
две жилищни постройки. Всяка 
от тях ще има по 14 апартамен
та. Апартаментите са предназ
начени за пазара.

Магазинът в Титоград пра
ви най-голям оборот

С бодра, маршова стъпка

този магазин прави най-голям 
оборот. За кратко време осъ
ществил оборот, колкото една 
трета от оборота на другите 
12 магазини на „Свобода” в 
страната.

та обаче изцяло е предоставена 
на училището, макар че всички 
жънат успехите й. Безспорно е, 
че уважаването на тази трудна 
и отговорна работа с обществе
но признание, често пъти 
леко ще премости трудностите, 
ще бъде насърчение за по-голе 
ми успехи.

И днес, срещу празника 
трудещия се човек, да си при
помним за ученическата музи- 

която неведнаж е водила

Към края на февруари насто
ящата година конфекция „Сво
бода" в Димитровград откри 
самостоятелен магазин в Черна 
Гора, в Титоград.

В предприятието казват, че

митровградската гимназия е то 
ва, че тя свири навсякъде и по 
различни поводи.

Започна на строежите ведна
га след войната, извеждаше и 
предвождаше хората на митин- 
зи, изпращаше по-видни съгра
ждани до вечното жилище, сви 
реше на тържествата и увесе
ленията, участвуха на фестива 
лите и пр. и пр. А всичко това 
правеше и прави и занапред от 
чиста любов към тоя вид изскус 
тво от една вътрешна жажда 
към музиката. Ще бъдем неспра 
ведливи, обаче, ако не изтъкнем, 
че тази неутолимост развива 
дългогодишният й ръководител 
— др. Георги Шукарев. Самият 
той знае, че всички хвърлени

по-

така че днес наброява
из- на Още един цех на „Услуга“да излезе и шестия випуск, а 

общо над 150 ученици са полу- 
образование ка,

маршовата ни стъпка из улицимузикалноЧИЛИ
т.е. научили да свирят на раз
лични инструменти. Между тях 
десетина завършиха специални 
те музикални училища и стана
ха учители по музика и пение, 
а някои заеха място в оркестри.

Сега в Димитровград има две 
месопродавници. Не трябва да 
изтъкваме от какво значение е 
снабдяването на града с месо. 
Не се касае толкова до коли
чеството, но до качеството на 
месото, както и по-вежливото 
обслужване на потребителите, 
за което, няма съмнение, в съз
дадените условия на конкурен
ция, ще се води повече сметка.

предприятиеКомуналното 
„Услуга" в Димитровград раз
ширява дейността си. Преди 
някой ден пусна в действие до
бре обзаведен магазин-месопро-

те на градчето, да се погордеем 
с нея, но да не я забравим, а 
от все сърце да й честитим два 
десет и петгодишна дейност, 
като й помогнем да завоюва но
ви успехи.танцови състави, или се про

чуха като извънредно талан
тливи изпълнители. От по-ста
рите най-вече се изтъкнаха Ва 
сил Тошев (Софийската опера), 
Петър Апостолов, Синиша Стан 
ков (сега инженер в Ниш, но 
същевременно прочут изпълни
тел-солист), музикална акаде
мия завършиха Симеон Яни- 
чев, М. Киров и др., а от по- 
младите напоследък Б. Гелев, 
който сега учи в средното му
зикално училище в Белград 
същевременно свири в орке
стъра „Корнелия Станкович” и 
в едноимения квартет на учили 
щето. Тук не споменаваме дру
ги десетина талантливи музика 
нти, озовали се в различни 
танцови и музикални състави, 
защото нямаме за цел да издига

давница.Ст. Николов

ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ ЗА УЧЕ
НИЦИТЕ В СТОПАНСТВО М. Б.

Въпросът с учениците в сто
панството в Боснлеградска об
щина отново става актуален. 
Според новия закон, който уре
жда начина на обучаването на 
тези ученици, стопанските ор
ганизации и частните занаят
чии в комуната не могат лове

не се намери начин да се раз
реши. Най-напред големи труд
ности ще имат онези ученици, 
които вече изучават занаяти. 
Въпрос е дали на тях ще се 
признае само практическото 
обучение за получаване на съ
ответни квалификации. И сто
панските организации и част
ните занаятчии ще се намерят 
пред значителни трудности, за
щото въпроса с издигането на 
млади кадри остава в задъне
на улица.

Още по-трудно става за оне
зи ученици, завършили основ
ното си образование, които по 
една или други причина не са 
в състояние да продължат об
разованието си в някое средно 
училище, особено тази година 
когато гимназията в Босиле
град ще запише ограничен брой 
ученици и то онези с най-до
бър успех.

Общината е търсила начини 
въпроса най-безболезнено да се 
реши, но засега изход не е 
намерен. Основно е, че не
достигат средства и професио- | 
пални кадри за самостоятелно < 
съществуване на училище за < 
ученици в стопанството. <

Остава още една възможност, < 
която досега недостатъчно е из < 
учена. Касае се за това дали < 
стопанските организации са за- 1 
интересовани и имат ливъзмо- 1 
жност да подпомогнат финанси ( 
райето на едно такова училище. (

га тези ученици да посещават и 
съответни училища. А таково 
училище общината няма. По- 
рано то е съществувало при 
гимназията в Босилеград. То не 
е закрито, обаче не работи по
ради материални причини.

Създаденият проблем по всич
ко личи ще има дълготрайни 

панството. Именно Закопа мада последици, при положение ако

ллллллллллллллллллл

ОБЩИНСКИЯТ ОТ
БОР НА ССРН В ДИ
МИТРОВГРАД И ОБ
ЩИНСКИЯТ КОМИ
ТЕТ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА В ДИ

МИТРОВГРАД

че да приемат ученици в сто-

честитят
НА ВСИЧКИ ТРУДЕ
ЩИ СЕ

ПЪРВИ МАЙ

(ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ОБЩИНСКИЯТ КО- ;! 
МИТЕТ НА СЮМ И ;[ 

ОБЩИНСКИЯ ОТБОР,' 
НА ССРН В БОСИЛЕ- 
ГРАД ЧЕСТИТЯТ НА,; 
всички граждани;, 
международния <; 
ПРАЗНИК НА ТРУ- >
ДА

ПЪРВИ МАИ
В. В.В селскостопанския комбинат „Белье”
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Кулшурпише насоки за >968. година ИНТЕРВЮ НА ЧКАЛЯ ПРЕД В. ..БРАТСТВО”

Желанията надминават
възможностите

В рамките на общите насоки 
за развитие на димитровград
ската община през тази годи
на, с които се запознаха отбор- 
ншдите и останалите обществе- . 
но-политически сили в комуна
та, културната дейност, по-точ
но нуждите на културата са 
разбрани твърде правилно. В 
материалите се казва, че кул
турно-забавният живот 
1968 година зависи от решава
нето на кадровия проблем и 
подобряването на материални
те условия за работа, както и 
осигуряване на помещения за 
отделни видове културни дей-
“нАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
тази година ще насочи своята 
дейност главно за техническо 
оспособяване на работниците, 
както и идеологическо-полити
ческо и икономическото им 
възпитание. Чрез различни фор
ми — семинари, вечерни учи
лища, предавания, беседи и пр.

Да вземем ПЪРВОМАЙСКИ при
вет НА ЧИТАТЕЛИТЕ 

НА БРАТСТВО

само един пример: 
кинопредставленията на село 
са единственото културно раз
влечение. Доходите от едно 
нопредставление не 
подмирят нито половината на
правени разходи. В материали
те се предвижда увеличаване 
броя на кинопредставленията, 
средства са дадени колкото ми
налата година, тогава кой ще 
навакса загубеното? А знаем, 
че културно-забавният център 
дотира и различните гостува- 
ния на театрите, певчески със
тави, музикални групи, концер
ти и пр. и пр.

Отново е налице проблемът 
за финансиране на културната 
дейност, който впрочем не е 
само димитровградски, а общо- 
югославски.

Безспорно, че усилия се прав
ят и ще се правят. Изходи се 
търсят по повече посоки, но все 
още не е намерен правият. Едни 
предлагат културният потреби- 

се предвижда издигането на иде тел, други увеличаване на до
йно-политическото равнище на 
гражданите и работниците.

За работата на КИНОТО се

ки-
могат да

/

през

— ИЗВЕСТНИЯТ НАШ КОМИК, ГЕРОЯТ ОТ МАЛКИЯ 
ЕКРАН — МИОДРАГ ПЕТРОВИЧ-ЧКАЛЯ, ОТЗОВАВА
ЙКИ СЕ НА МОЛБАТА НА РЕДАКЦИЯТА НА В. „БРА
ТСТВО” ДАДЕ ОТГОВОР НА ДЕСЕТ ВЪПРОСА ЗА НА
ШИТЕ ЧИТАТЕЛИ КАТО И ИМ ЧЕСТИТИ ПРАЗНИ
КА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ — ПЪРВИ МАЙ.

С. Сотиров: Портрет на „Чкаля”
ля или след това, в нашите 
югославски условия, израснах
те като такъв?

— Названието Чкаля получих 
много по-рано преди да стана 
актьор. Сега когато хората ме 
питат откъде ми това название, 
аз казвам, че това ми е парти
занско име.

7. Миналата година бяхте в 
България. Разкажете за наши
те читатели как минахте на ми 
тницата? Минаха ли всички Ва 
ши вицове?

— Не само един път, а ня
колко пъти бях в България. О- 
бикновено при преминаването 
на границата оставах при мит
ничарите и с часове им разказ
вах вицове. Обаче колата не ми 
гледаха.

8. Много хора казват, че за
рад Вас купили телевизор. Да
ли Вие работите за Електронна 
индустрия или Електронната ин 
дустрия — за Вас?

— Взаимно си помагаме. В пе 
чата обаче често пъти и аз че
та, че някои зарад мене купу
ват телевизори, обаче все още 
не съм прочел, че Електронна
та индустрия ми е подарила те
левизор.

9. Научихме се, а това особено

ко, може да ни безпокои.
3. Досега бяхте на няколко съ 

дебни процеса като Сречко На
паст. Кое съдене Ви беше най- 
тежко?

— Първото съдене ми беше 
най-тежко, когато ме съдиха ка 
то самоуправител.

4. Какво през последните дни 
най-много Ви насмея, а ка
кво разсърди?

— Моя девиз е на всичко да 
се смея и на грешките и на ела 
бостите. Не обичам да се сърдя 
и в последно време много 
смея, което не значи, че има 
повече грешки. Смея се и на 
други работи.

5. Родени сте на първи ап
рил, както узнахме от печата. 
Това истина ли е, или виц?

— Това е действително така...
6. Дали сте родени като Чка-

Ето въпросите и отговорите:
1. В една емисия по телевизи

ята често пъти споменавахте на 
родите и народностите на Юго
славия. Знаете ли, че съществу 
ва и българска народност?

— Като казах народности 
мислех и на българската народ 
ност. Ако съм сгрешил, това не 
съм направил нарочно, това е 
като резултат от моя полити
чески дилетантизъм.

2. Съгласни ли сте Вашия ху 
мор, който засмива цяла Юго
славия да преведем и на бълга 
реки език?

— Нямам нищо против. Аз 
слушах български хумор и на
пълно го разбрах, а също така 
и от българските колеги узнах, 
че те разбират нашия хумор. 
Трябва само да се засили сътру 
дничеството, а езикът най-мал-

тациите, а трети обръщат очи 
към стопанството, 
свои аргументи и доводи. А 
може би, правилният изход е 
ако всички с общи усилия из
дигнат културната дейност до 
равнището на реалните жела
ния, каквито за димитровград
ската комуна са изказани в 
материалите за основните на
соки на развитие на общината. 
Инак и занапред желанията ще 
надминават възможностите, а 
културната дейност ще се вър
ти в омагьосания кръг на фи
нансова и материална безиехо-

Всеки има

предвижда замяна на кинопро- 
жектора в димитровградското 
кино и набавка на нова кино-
апаратура за селата, както о- 
борудването на салона в града 
н по района. И занапред 
ще се настоява за подоб
ряване на репертоара и увели
чаване броя на кинопредстав
ленията на село.

Развитието са САМОДЕЙНО
СТТА изисква нужните техни
чески съоръжения и реквизи
ти, а и квалифицирани лица, 
които ще работят за увеличе
ние на дадените представления, 
както на димитровградската 
сцена, така и настрана. И кое
то е най-важно и всъщност но
вина

се

дица.
Ст. Николов

НА СЪРЕВНОВАНИЕ ПО КЛАСИЧНА МУЗИКА
създаване на куклен ВАСИЛ ГЕЛЕВ СПЕЧЕЛИ ПЪРВА НАГРАДА ни зарадва, че нашия худож

ник Свободан Сотиров Ви рабо 
тил портрет. Дали този портрет 
ще влезне в историята на изку 

на него е

театър за децата.
Като първостепенна задача се 

изтъква откриването на БИБ
ЛИОТЕКИ в районните центро
ве, увеличаване и обновяване 
на книжния фонд. Помещени
ята, мебелите и шкафовете съ
що са проблем, който в града 
не търпи отлагане.

Създаването на РОДЕН МУ
ЗЕЙ и ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕ
РИЯ са предвидени в средно- 
срочния план на общината. На
именован е инициативен отбор, 
а тази година отново трябва да 
се раздвижи тоя въпрос.

Особено трябва да се уточни 
КУЛТУРНО-ПРОС-

ството
Чкаля или зарад това, че е де
ло на Сотиров?

— Аз мисля и зарад единия 
и зарад другия. Надявам се, че 
един ден този портрет ще има 
голяма цена особено зарад Со
тиров. Аз считам, че Сотиров е 
един от най-големите наши пор 
третисти.

10. Моля Ви се, за пашите чи 
татели да кажете виц, който о- 
собено обичате?

— Виц, който особено обичам

затова, чето на чуждестранната критика. 
Настъпвал е няколко пъти и в 
Белград, а също така и по ра
дио Белград.

награда 19-то годишния клари- 
нетист Васил Гелев.

Гелев е роден в Димитровград, 
където като ученик на осмого- 
където като училище получава 
първи знания по музика при 
професор Георги Шукарев. С 
преминаването на семейството 
му в Белград той продлъжава 
школуването си при професор 
Миша Герич в музикалното у- 
чилище „Станкович” в Белград.

Своите успехи младия клари- 
нетист бележи още в началото 
на школуването. Той става пръв 
кларииетист на училищния сим 
фоничен оркестър, а след това 
става и солист на училището. 
На гостуванията по Полша, Ун
гария, Италия, Франция, Чехо
словакия, привлича внимание-

Когато разговаряхме с мла
дия Гелев той изрази желание 
в Димитровград да се открие 
музикално училище за да се 
продължи традицията в тази 
област.

Надявам се, че това няма да 
бъде последната среща с Гелев.
Горещо му желаем много ус
пехи в по-иататъшната работа 
на това поле и да го видим на е за печат. Елате по-близо, мо- 
концерт в родния му Димитров-

ролята на 
ВЕТНАТА общност, нейните за
дачи в организирането на кул
турния живот в комуната и 
активирането й в определянето 
на културната политика.

Трябва веднага да кажем, че 
тези културни проблеми на о- 
бщината, с изключения за про
учването възможностите за от
криване на куклен театър за 
децата, не са нови и чакат ре
шение години наред. Но липс
ваха средства, един от най-важ
ния фактор в разрешаването на 
посочните културни акции. За- 
щото едно са желанията, а съв
сем друго възможностите. Че 
е така не трябва да се доказва.

Културните насоки за тази 
година са на правилен път. До
ри не може да им се направи 
никаква забележка. А дали е 
така и с отделянето на средства 
за културната дейност?

Неотдавна съветът по финан- 
сиите на общинската скупщина 

общинския

не мога да оазкажа, защото не

га само да Ви го кажа на ухо-
град. то . . .

Действително, драги читате
ли, добър виц, но не можем да 
го печатаме ...

Йордан Йотов
Найден Киров бр. 36 

Димитровград
На републиканското сърев

нование по класична музика за 
младежи от 13 до 15 април та- 

година в Белград се изтък
на и заслужено спечели първа

Богдан Николов
зи

Босилеград

Гимназията ще 

запише 80 

ученика
На последната общинска се

сия от новия бюджет на гимна
зията в Босилеград са заделе- 

4 милиона стари динара. 
Тези средства позволяват гим
назията в новата учебна годи
на в първи клас да запише към 
80 ученика или три паралелки.

че допъл

ни

разисква върху 
бюджет за тая година. Общо 
всички, които трябва да получат 
дотации ще ги получат на ми
налогодишното равнище с уве
личение от 8°/о, и то изключи
телно за увеличение на лични
те доходи. Конкретно: култур
но-забавният център трябва да 
получи около 6 милиона стари 
динара, за септемврийски наг
ради ще се отдели един мили
он, а за културно-просветната 
общност 50 хиляди стари дина
ра. Значи, колкото дани, само 
с онова увеличение от осем на 
сто за личните доходи.

Тези средства обаче не са до
статъчни. Дори едва ли ще за
доволят основните изисквания 
и запазят културната дейност 
на миналогодишното равнище.

ШШ 1'■>

С оглед на това, 
ните средства, които досега за
деляше Републиката за средни
те училища са премахнати, гим
назията няма възможност за за
писване на по-голям брой уче
ници. Училището може да бъде 
в по-добро материално положе
ние само ако се въведе обучен
ие на майчин език както и при 
останалите народности на кои
то Републиката върху тая осно
ва заделя значителни средства. 
Напоследък доста се говори за 
тоя въпрос, но за сега нищо 
конкретно не се предприема.

В. В. Музеят па съвремеппото изкуство в Белград
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Цветкович ставали чрез Митрополит Стефан и Да
мян Велчев. Ангел Попов само използвал своя 
жебен пост и заедно с Драгиша Цветкович

ти. Тук се стълкновявали интересите на великите 
сили. Затова Цветкович решил да остане в Цари
град разчитайки на това, че оттук може да има вли 
яиие в страната. Веднага се свързал с официални 
представители на Кралското правителство на Юго
славия с консула Джолевич и други лица а чрез 
тях се запознал и с представители иа турските вла 
сти, с видни представители на дипломатическия кор 
и влиятелни англичани и американци. Джолевич го 
запознал и с Цариградския валия (гувернер), 
който изказал дълбока благодарност за преминава
нето му през границата. От Истанбул подписалият 
Тройния пак прави опит да се свърже с политиците 
на бившето Кралство Югославия, които действу
вали в чужбина и да им даде на знание, че е дошъл 
да ги запознае със своите „патила” по време на о- 
купацията в Нишка баня. Първо се обадил с пи- ( 
смо на министъра Шубашич в Лондон. Целта на 
това писмо била да обясни на Шубашич че е готов 
да работи за тяхното дело.

АНГЕЛ ПОПОВ ПРИСТИГА В ИСТАНБУЛ

слу- 
се гот

вил да развие разузнавателна мрежа между Истан
бул и Югославия. Щом пристигнал в Цариград Ан
гел Попов веднага се срещнал със своя стар прия
тел от Ниш Драгиша. Не им било трудно да наме
рят общ език, и да се договорят за работа занап
ред. По това време Драгиша Цветкович подготвял 
своето „експозе” което веднага дал на Ангел По
пов да разпрати на своите политически приятели в 
София. Попов взел тези „материали” и заминал за 
София. Драгиша е очаквал много от това „експозе”. 
По това време той свързвал нови познанства най- 
често с богати хора, които имали политическо вли
яние. Пред тях тълкувал положението на Югосла
вия и изнасял своите възгледи за бъдещата работа. 
Считал, че споразумението Тито—Шубашич може 
да има валидност само ако се облегне на най-вид- 

политици в страната. Себе си считал за един 
от тях. Само аз мога в своето избирателно окръжие 
в Ниш да спечеля абсолютното болшинство на из
борите — говорел Драташа. Сега очаквам новото 
правителство да ме повика защото условията кои
то аз предлагам са незаменими, а останалото г*з ви
дим по- късно ..

Събитията след 9 септември 1944 година се раз- 
светкавично. В България ставало все по- 

каквито и да било акции от чужбина. О-

МИЛОРАД КОЗИЧ 
БОГДАН НИКОЛОВ

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ
И на

БЪЛГАРСКАТА
РЕАКЦИЯ

ните
ЦВЕТКОВИЧ ПЪТУВА В ТУРЦИЯ

Пребиваването на Цветкович в София не доне
се очакваните резултати макар, че той имал големи 
планове. Всичко това било осуетено от новите съ
бития които станали с идването не Червената ар
мия на границите на България. Опитът да се свъ
рже с хора от Отечествения фронт, със свои поли-

Митрополит

Когато Ангел Попов облякъл униформата 
нова България и бил приютен в новата разузнава
телна служба. Освен редовните си задачи от стари
те приятели Митрополот Стефан, Дамян Велчев и 
др. една от по-важните му задачи в този период е 
свързването му с Драгиша Цветкович в Истанбул.

— Тогава вече бе повдигнат въпроса, — казал 
Попов на разпита — да се отиде при Драгиша Цве
ткович в Истанбул, но понеже бяхме много заети 
отиването бе отложено за края иа 1944 година. То
гава заминах със специален паспорт за Истанбул. 
На 10 януари 1945 година с новото 
полковник Асен Лекарски и инспектора в разузна
вателната служба Страхил Николов се отзовахме в 
Истанбул.

Ангел Попов за това пътуване, покрай редов
ната задача на своята служба е трябвало да се свъ
рже с Драгиша Цветкович и да организира сътруд
ничество за сметка на българската опозиция.

Българската разузнавателна служба, в 
работил и Ангел Попов не е знаела какво прави той 
с Драгиша Цветкович. Всички връзки на Драгиша

на

вивали
трудно за ^
течествения фронт укрепвал. От него били изхвър- 

Георги Димитров—Гемето, Никола Петков, на 
Драгиша Цветкович, Лончарич и всички дру-

се провалил.тически съмищленици,
Стефан който играел главна роля при свързването 
на Цветкович с реакциомите сили в тогавашни по
литически живот се опитал да го открие, но било 
вече къоно, Цветкович напуснал България и зами
нал за Цариград.

Цветкович заминал от София в момент когато 
революционното брожение достигнало кулминацио- 

А когато бил на границата при Свилен-

лени 
които 
ги разчитали.

Отношенията между нова Югославия и Отече
ственофронтовска България ставали все по-добри. 
Всички планове на Запада за намеса на Балканите

военно аташе

се провалят.
Пропаднали и последните опити на подписалия 

Тройния пакт Драгиша Цветкович отново да стане 
-- арена в Югославия и да се вър- 
Своята политическа „кариера” про-

нна точка.
град той узнал, че властта в България минала в 
ръцете на Отечествения фронт. Драгиша Цветкович

български на политическата 
не в страната. _ 
дължил в чужбина, под закрилата на ония мрачни 

го издигнали до поста министър-пред- 
бивша Кралска Югославия.

(КРАЙ)

минал българо-турската граница като 
дипломат. Преминаването му било много добре ор
ганизирано и за него знаели най-висшите ръково
дители на Турската република. С идването си в 
Турция той първо престоял в Истанбул. Истанбул 

време бил убежище на най-различни аген-

която сили, които 
седател на

по това

Любопитни фактиСВЕТЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

КОТКАБОЖЕСТВОТО гости да стават сутрин преди 
6 часа, тъй като чаршафите 
са необходими за закуската, 
като покривки”.

Собственикът на хотела 
смята, че прочитането на ня 
когашните правила сега дава 
възможност да се оцени по- 
добре съвременния конфорт 
на неговото заведение.

В един хотел в канадската 
провинция Квебек и до днес 
висят на стената правилата, 
въведени от собственика още 
през 1882 година. Те гласят: 
„Преди да легнете да спите, 
непременно сваляйте ботуши 
те или обувките си, които са 
подковани с дебели гвоздеи. 
Настоятелно молим всички

жена да бъде публично изгоре
на заедно с котката.

Така котките били угрозени 
от инквизицията. Поливали ги 
с масло и ги запалвали, разпъ
вали ги на кръст, хвърляли ги 
от черковните кули, или ги би 
ли с камшици до смърт! Това 
котешко мъчение продължило 
доста дълго, но пак било уста
новено нормално положение в 
отношенията с човека.

* * *
Когато Колумб открил Амери 

ка, там нямало мито една ко
тешка опашка. Започнала тър
говия с котки от Европа. Цени
те били фантастично високи. В 
Парагвай например една котка 
струвала един фунт ■ злато, а в 
държавата Перу — цели 600 до 
лара. Но в Америка и ден дне
шен няма много котки. Защо е 
така, трудно може да се каже.

недои
мъка е, че годишно миш
ките изяждат храна за два до
лара на глава от населението. 
Това пък е над 400 милиона до 
лара годишно.

„Квик” (в съкращения)

ОТ ЕГИПЕТ — В ЦЕЛИЯ СВЯТ. В ГЪРЦИЯ Е ПРИ
СТИГНАЛА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КУФАР. СРЕДНО
ВЕКОВИЕТО ГИ АНАТЕМОСВА.
ВСЕ ОЩЕ СА „ЖИВ КАПАН” ЗА МИШКИТЕ.

Преди повече от 4000 години 
стар египтянин гледал как кот 
ката охотно изяжда мишка. ,Чуй 

казал старецът - имам едно 
предложение: Ще те взема в къ 
щи, ще те храня редовно с мляко 
и риба, а когато имаш малки, ще 
ти направя меко легло. Ти пък 
затова ще ме освободиш от ми 
шките и пълховете, които са ми 
унищожили всичкото зърно.”

Спогодбата била сключена и 
котката се настанила в дома на 
египтянина.

В НАШЕ ВРЕМЕ

достатъчно. Пълховете и миш
ките изчезнали, хамбарите се 
напълнили със зърно, увели
чил се броят на населението и 
Гърция станала пренаселена. 
Тогава започнали гръцките за
воевателни войни ... Алексан
дър Велики покорил Египет и 
Александрия станала център 
на стария свят, но под гръцко 
влияние. Три столетия по-къс
но Египет станал римска про
винция. Един римлянин убил 
котка. Нейният стопанин убил 
римлянина. Но котките продъл 
жавали да заемат пространства 
та на света. Първо ги ангажи
рали финикийците, известните 
мореплаватели, за своите кора
би. Римляните ги пренесли в 
Рим и в течение на хиляда го
дини котките .успели да се раз 
пространят из цяла Европа.

Не се знае точно, кога котка 
та е прескочила Китайската сте 
на, но се знае че през 999 го
дина котката се е окотила за 
пръв път в двореца на япон
ския цар. Синовете на изгрява
щото слънце не знаели какво 
да правят с тези малки тигро- 
ве и царят казал този котеш
ки род да гледа една от двор- 
ските дами. Даже заповядал ко 
тетата да водят на копринена 
връв. Много по-късно те били 
освободени от копринената 

връв и могли да ловят мишки.
Китайците обаче знаели как

во да правят с тях. Първб ги 
пазилц като скъпоценност, до- 
като се размножили, достатъч
но, а после излишъка започна
ли да угояват за ядене.

* * *
В Европа котката била прие

та като величество. Много по
крайнини носят котешко име. 
Графството Кетнес в Шотлан
дия, морето Категат (котешка 
дупка), холандският град Кет- 
вийк (котка) и др. Законите, ко 
ито били издадени, утврдили 
даже и цената на котките спо
ред възраста им.

През Средновековието набо
жните французойки и герман- 
ки се посветили на котките. В 
областта на Рейн това предиз
викало протести на свещениче
ството и то организирало хай
ка срещу котките. Папа Иноке- 
нтий VIII даже издал папска 
була през 1484 година. С нея 
провъзгласил всички жени, кои 
то обичат котки, за магесници, 
разпореждайки всяка такава

й

Сетили се
тежател на капан за мишки 
бил задължен да има ловен 
билет.

Неотдавна в Сан Франци- 
ско (САЩ) е бил отменен за 
кон, съществувал от 150 го
дини. Според него всеки при

* * *
Защо боядисват косите сиПо бреговете на река Нил хо

рата вече не гладували. Няма
ло тревога за насъщния хляб, а 
на котките давали риба в спе- 

Скулпторите
правят това, 29 на сто отго
ворили, че са побелели, 29 иа 
сто, че косата им е много све 
гла, 21 на сто, че имат много 
тъмна коса, а 15 на сто искат 
да бъдат модерни.

Защо боядисват косите си?
Една анкета, проведена в 

ГДР сред жените, сочи, че 38 
ка сто от жените боядисват 
косите сн. На въпроса, защо

Но резултатът отсъдове.циални
дълбали лика на котката в зла 
то, бронз и камък. Но какви са 
били тези египетски котки? Те
били бледожълти, приличащи 
по цвета на козината на заек. 
Понякога на гърба си имали 
тъмна линия. Ушите им били и- 
зострени и дълги, с малки чет
чици от косми.

Но след като спогодбата дъл 
го време била спазвана, държа 
вата решила да я узакони и из 
дала закон със следното съдър 
жание:
— Котката е божество. — Боги 
нята на нощта да се прави с 
котешки образ или пък котка
та да я придружава. — Който 
убие котка, ще бъде наказан 
със смърт. — На умрели котки 
набожно да се затворят очите.
— Стопанинът на умряла котка 
е дължен в знак на траур да 
обръсне веждите си. — Изно
сът на котки е строго забранен.
— Котката, която се загуби, да 
бъде върната на стопанина й 
обезателно...

Разпоредбата за забрана на 
износа на котките била внесена 
специално зарад гърците, чии- 
те грабежи отдавна пречили на 
египтяните. Всъщност опитали 
нещо като египтяните. Но вме
сто да опитомят котка, те взе
ли невестулката. А пък тя мал 
ко ловила мишки, а повече пи 
лета, кокошки, даже овце и ко
зе. Когато гърците узнали как
ва е ползата от котката, те ор
ганизирали цяла мрежа агенти, 
които ги прехвърляли от Еги
пет в Гърция, чак и в диплома 
тически багаж.

* * *
Зарад размножаването на кот 

ките гърците бързо ги имали Ден на младостта — упражнения на девойки от Скопйе и Нови Сад
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Формиране на окръжните народоосвобо 

дителни отбори в Пиротсни окръг
кой друг, щом аз съм аресту
ван. Който остане жив, той ще 
продължи нашето дело, наша
та революционна организация 
е неунищожима”. Убили ги зае 
дно с още 13 техни съселяни, 
но народноосвободителното дви
жение и занапред се разраства

лите на българските партизани 
и успешно завършили борба
та с неприятеля.

Чести примери от терена го
ворят за опасността, която съ
ществуваше за членовете на На 
родоосвободителните отбори, но 
и за традицията и патриотизма 
на отделни хора. Така напри
мер Цветно Митрович от Раков 
дол, като бивш капитан в сръ
бската войска от Солунския 
фронт в своята 67 година с въ
одушевление прие задължение
то отборник. Като такъв падна 
в ръцете на фашистката поли
ция и в Бабушнишкия затвор 
бил подложен на страшни мъ
чения. Митрович обаче, герой
ски, в лицето на неприятеля 
казал: „Аз съм запасен капи
тан от ’ Югославската армия и 
моя длъжност е в това, за на
рода най-трудно положение, да 
защищавам неговите интереси”.

ло. се-Алекса Златанович, като
НО-отбор в СтуденаНа Първи май 1944 година се състоя пленум на предста

вители на Народоосвободитслните отбори и представители на 
всички обществено-политически организации и военни подде- 
ления от териториите на Църпа трава, Власотинци, Лужница 
и бивша Иишавска околия. Тази статия посвещаваме на този 
пленум и първомайските празници, защото сега се навръшват 
25 години от тези исторически събития. Именно, на тази дата, 
на пленума, състоял се в основното училище в село Ябуковик 
бе избран първия Окръжен Народоосвободителен отбор за ок- 
ръг Пиротсни, с председател Милан Бошкович от село Блато 
край Пирот.

спорове на гражданите, разуз
навателната служба, оказване
то на помощ на опожарените и 
бедните семейства, чиито стара 
тели загинали, или са изпратени 
в оперативните части и тн. и вси 
чко това е било на списъка на 
задачите на революционните ор 
гани на народната власт. За те
зи многобройни и рисковани за 
дачи са трябвали 
предани на революцията, а ос
вен това и пъргави хора. В из 
бора на такива хора е вършено 
класово диференциране на си
лите. Буржоазните политици не 
са могли да се намерят в редо
вете на новосъздадените рево-

кретар на ,
четниците на Дража Михайло- 
вич убили пред невръстни деца, 

— Пейчо и Све- 
членове на отбо

ра разстреляли българо-фашис 
тките войници.

Покрай факта, че територия- 
Пирот и Куманово

а съседите му 
толик — като

та между 
била пасивна, че с интернира- 

мъжкото население 
останала без работна 

на нови бойци

проверени, нето на
Властта на Пиротски окръг 

се простираше и в бившите о- 
колии: Нишавска, Лужнишка, 
Белопаланачка, Царибродска и 
Власотинашка. В името на Ок
ръжния комитет на КПЮ пле
нума откри Славолгоб Петро
вия—Гера. В доклада си, той 
изтъкна значението на Първи 
май, международния празник 
на труда, за работническото 
движение и Народоосвободител 
ната борба в Югославия, като 
го свърза с военно-политиче
ското положение на фронтове
те и положението в Южна Сър 
бия. Той направи щателен об
зор на положението в територии 
те, които имаха делегати на 
това важно събрание.

Говорейки за проблемите в 
организирането на властта той 
подчерта, че на нас ни трябва 
такава власт, която да бъде в

страната 
сила, приливът 
на партизаните бил от ден на 

все по-голям, с пролетната

толкова повече се организираха 
и народоосвободителни отбори 
по селата.

През 1943 година на територи 
ята под контрола на Втори ю- 
жноморавски отряд (територия
та между Пирот и Куманово) 
бяха

ден
офанзива и опустошенията 
неприятеля този край още

бил разорен. И в Народо-

на
по

вече
освободителната войска и сред 

владееше «адоимък на 
Това налагаше, че НОО 

на първо място Окръжния от
бор като организатор, да се ан- 

за събиране на храна

създадени много отбори 
по села и общини. Само на те
риторията на Лужнишката опе

народа
храна.

ративна територия имаше десет 
местни и един общински отбор. 
През април 1944 бе направен и- 
сторически напредък в разви
тието и работата на органите 
на народна власт, особено в о- 
ния части, които се намираха 
под фашистко-българска окупа 
ция. На 20 април същата годи
на околийската конференция, 
състояла се в основното учили
ще в Добравиш бе избран Око 
лийски народоосвободителен от 
бор за Лужнишка околия. Пре
дседател на първия околий
ски отбор беше Милан Милаше 
вич от село Лесковица. До края 
на април във всяко село, което 
беше под влиянието на народо- 
освободителното движение бяха 
избрани местни отбори във вси 
чки места, а съществуваха и 
други обществено-политически 
организации.

Силното нарастване на парти 
занските части, разширяването 
на свободната територия, със 
създаването на все по-голям 
брой обществено-политически 

организации, партизанските 
стражи, командите по местата 
и областите, всичко това нала
гаше тилът да бъде по-организи 
ран и по-здрав. Работата на ма
лобройните органи на народна 
власт трябваше да се обединя
ват, а на нисшите околийски и 
местни органи трябваше да 
помагаме. Тази роля пое Окръ
жния комитет. Този и такъв от 
бор с нашите органи на властта 
имаше две основни задачи: пъ 
рво, организирано да работи в 
събирането на материални сре
дства за нуждите на Народоос- 
вободителната войска в Югос
лавия, и второ, да се старае 
за попълването на съществува 
щите и формирането на новите 
части на НОВ и с това засилва 
фронта соешу Фашизма и наоо 
дните предатели, 
осигуряване на територията, въ 
трешния ред по селата, разре
шаването на междоусобните

гажира
от по-заможните краища. Не
приятелят опожари селата в 
Южна Лужница и почти всич- 

Набавката 
Ябла-в Църна трава. 

на жито бе направена в 
ница и Пуста река и хората на 

човали нощем

ки

гръб пренасяха 
и то по непроходими 
сти. От Долна Лужница, а 
късно и от нишавските села, бе 
събирано житото и носено е ко 
не през планините.

От нишавските села кервани, 
коне храна за на- 

, се движеха по пла 
пътеки към Дървена

местно- 
по-

състояние успешно да провеж
да решенията на Второто засе
дание на АВНОЮ. Спирайки се 
върху този въпрос, той даде о-

успехи

наторавени
селението
нинските 
ябука и по-нататък към цър- 
нотравските села. Случвало се 

50 натоварени коне, в ко
лона, да се движат между не
приятелските засади преминава 
йки и по 50 километра в тъмни 

по затънтени пътища,

ценка на постигнатите 
на Народоосвободителната бор
ба през изтеклите три години. 
Борбата за освобождението на 
страната от окупатора беше съ 
щевременно и борба за премах
ване на съществуващата и съз 
даване на нова народна власт. 
.Паралелно с това се създаваха 
и нови отношения - между хо
рата. Буржоазните монархофа- 
шистки органи на властта 
бивша Югославия, заедно с о-

Старият отборник и патриот 
издъхнал под ударите на фа
шистката полиция.

Милошевич, 
пръв председател на Околийс
кия отбор за Лужница, и него- 

съседи Александър и Све 
тислав, като местни отборници 
в Лесковица, били арестувани 
два дни зврски мъчени. Фа
шистите живи ги закопавали в 
мравуняци, с ножове и адски 
мъчения искали да ги накарат 
да признаят, че са работили за 
НОБ. Следствие жестокия 
бой Милошевич в безсъзна
ние, казал на фашистите: „Мо
жете да ме убиете, но аз съм 
уверен, че на 52-годишна въз
раст, не можете да ме промени
те. Предател няма да стана, ка- 
кто и вие, убивайки ме, не мо
жете да убиете и председателя 
на отбора. Длъжността предсе
дател, вероятно, ще поеме ня-

люционни организации, защото 
бяха компрометирани като пре 
дставители на властта в бивша 
Югославия, или като сътрудни
ци на окупатора. Затова в ре
довете на органите на властта 
и обществено-политическите ор 
ганизации най-много постъпва
ха бедните народни слоеве, в 
конкретния случай, печалбари- 
те и
дно е могло да се застъпят и 
хора с необходима подготовка, 
но с добра воля

и по
катоМилча

нощи,
без почивка и със слабо въоръвите
жена охрана.

След освобождението
в легални органи

НОО
прерастнаха 
на властта, борейки се народ
ната власт да бъде организира 

приспособена към нужди- 
обновата и изграждането 

сво-

селяните. С този избор труот

купатора, правеха всичко въз
можно да унищожат народоос- 
вободителното движение, започ 
вайки да играят контрареволю 
ционна и предателска роля.

На мястото на свалената оку- 
предателска

на ии неуморим 
пак бе навакса- по- те на

на разрушената, но вече 
бодна страна. Новата 
власт изграждаше принципите 
на прокламираната демокрация 
и с това, че веднага след осво
бождението мина към демокра

избори

труд, това все 
но. Самоотвержеността на отбор 

бе равна на храбростта народна
ниците
в борбата с неприятеля. Ето ня 

хубави примери: „Дойчи- 
нович Спасое от село Градско 

местния НО отбор
колкоилипаторока 

власт, из народа никнеха нови, 
революционни органи на наро- 
доосвободителна власт. Още в 
1941 година започнаха изборите 
за местни народоосвободителни 
отбори по селата. Тяхното съ
ществуване зависеше от 
дали влиянието на КПЮ на се
ло е силно или слабо, дали пар 
тизанските части трайно

като, член «а 
в ролята на стражар заловил и 
обезоръжил неприятелски вой
ник, който пристигнал в селото, 
а след това го закарал в най-бли 

партизанска част. Местни 
ят .народоосвободителен отбор в 

Кална, заедно с команда- 
мястото организирал от

браната на селото през март 1944 
Когато селото наближа

тични подговоки за 
за конституционна скупщина за 
заздравяване на народните съ
дове и разплата с народните
неприятели.това зката Гюра Златкович-Милич

село 
та на ■

:ИЛИ
определена !временно са заели 

територия. В 
ход на НОБ имаше приливи и 
отливи в създадаването и раз- Не пада хляб от небетопо-нататъшния година.

вал един батальон 
войска, осемдесет селяни граб-

фашисткаФизическото !:
■;витието на народната власт. 

Колкото повече се развиваше 
народоосвободителната борба,

нали оръжие от магазина, кое
то било предназначено за нуж-

селението в акция за елек- : 
трификация на селищата. Ку | 
са врана, а сега и Поганово, 
Драговита и Бански дол, ня
маха щастие някой да им по- 
могпе в тази скъпа акция. 
Това не им попречи и не ги т 
обезкуражи. Кусоврапци при !• 
ключват, а погановчани са 
на път наскоро да доведат | 
електрически ток по домови- [ 
те си.

Невляяци, а особено слив- ■ 
ничани, на които електропро • 
подът минава пред прага, си ■ 
останаха бездейни. Да не би : 
да се приспиват, че пякой : 
що доведе ток по домовете | 
им, а те само да щракнат. | 
Чудно е как комунистите в ; 
района още не могат да схва ; 
пат, че прогресът лежи в ак- ■ 

не в бездействието "

Неотдавна за нуждите на 
ЮНА „Градня” построи еле
ктропровод Димитровград— 
—Сливница. В обекта, ко
йто „Градня” завърши пред
срочно, за 40 дни, са вложе
ни 160 000 нови динара. С 
изграждането на електропро 
вода ЮНА даде извъпредни 
възможности за електрифи
циране иа няколко села в то 
зи край. Впрочем, известни 
са мпого примери на сътруд
ничество на Армията и насе
лението в електрификация 
иа селища в

И макар електропроводът 
да с гръбнакът на електри
фикацията в района па Не- 
вля, досега организациите на 
Социалистическия съюз, ме- 
стпите общпости и другите 
обществено-политически фа
ктори дори и Съюзът иа ко
мунистите, пи с пръст не 
мръднали да организират на

:;

*
:
:

Южна Сърбия.

:цията, а 
и самодоволството.

Не пада хляб от небето! ■

м. Б. :
1ии11111мп111ннм*и1

КОНФЕКЦИЯ „НИШ“ В НИШ
произвежда висококачествено

чмъжко.
ДАМСКО И 

ДЕТСКО
ОБЛЕКЛО.

ИМА МАГАЗИНИ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА.
НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕСТИТИ 
ПРАЗНИКА НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ.

„Битката на Неретва .Сцена от снемането иа филма
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Золумите обаче създали 
пор у населението, изразен в 
хайдутството. Дружината на 
Йоваи Дилидар била най-из-

Туристически атракции чийто хан бил на три киломе
тра по течението на Гърделица 
в орехова гора. В хана служи
ла известната на времето хуба
вица Стамена. Между сръбска
та младеж и Абдул ага имало 
постоянни размирици и в ре
зултат на това Абдул ага бил 
убит в ореховата гора. Оттук 
потича и песента „Пукна пуш
ка из густи ораси” която и днес 
се пее от Враня до Ниш.

Дедобарският хан в Гърдели
ца има своя история, свързана 
с действията на сръбски патри
оти от Първото сръбско въста
ние. През 1809 година Илия 
Стреля тръгнал от Дели град с 
350 въстаници на юг и стигнал 
чак до Гърделица. Там бързо 
разгонил турските воиски и се 
настанил в хана. Тук му се при 
дружил и Цветко Браиовиш- 
гси с ябланишки въсташ-ши. ко

ито също се настанили в хана. 
Но тогава пристигнал куриер и 
обадил, че в Ореховския хан е 
отседнал Асен бег с четири свои 
були и шестима сеймени. Да
же обадил, че бегът искал да 
нощува в Дедобърския 
Въстаниците 
го убили с петима от сеймени- 
те му. Булите останали живи, а 
един сейменин успял да избя
га към Лесковец и стигнал да 
обади за станалото. Веднага от
там се упътила турска чета и 
от върха Кале открила оръде
ен огън върху хана.Едно гюле 
случайно ударило в прозорче
то на мазето, където имало го- 

количество барут и го

от-

Гърделишка клисура вестна по онова време.
В края на 1877 година 

ските главатари от Поморавия 
разбрали, че идва техният край 
и започнали да се изтеглят към 
Прищииа, Гнилане и Македо
ния. Бързешката те товарили 
булите и децата си на

тур-
хан.

изчакали бега и

При пътуване от Ниш за Ско 
пие, между Лесковац и Влади- 
шки хан минавате през Гърде
лишка клисура, дълга 27 кило
метра. Тази клисура по проте
жение на юг навлиза във Вра- 
нската котловина, а на север — 
в Лесковашката котловина. Кли 
сурата е вдълбана между скло
новете на Чемерник и планина 
Куковица, а сред нея тече из
вестната Южна Морава, в да- 
вни времена наричана Маргус.

В исконни времена, през пли- 
оцена коритото на Южна Мо
рава е било само южен залив 
на голямо езеро, което се про
стирало в цялата лесковашка 
котловина. Но през вековете во 
дите на това езеро изтекли на 
север, останали само мочурища 
с богата растителност и животи 
нски свят. Заедно с изчезване
то на езерото изчезнал и южни 
ят залив, а водите на Морава 
все повече дълбали стените на 
склоновете и се образувала кли 
сура. Така се явили трите гъ- 
рделишки каньона — Джебски- 
ят, Репишшият и Палойският.

С оглед на климатическите у- 
словия Гърделишка клисура и- 
ма разнообразен растителен и 
животински свят. Специално 
това важи за растителността.
Старите гори по склоновете за
почват с дъб, после нагоре ра
сте бук, изпъстрен с гърмове 
глог, шипки, леска и други ра
стения. Напоследък значителни 
са и пространствата с изкустве
ни гори на иглолистни, акация 
и край брега на Морава — на 
тополи. Всичко това е направе
но с цел да се смири ерозията 
и землището да се използва за 
овощни градини и изкуствени 
ливади.

СЛЕДИ ОТ ЖИВОТА В 
МИНАЛОТО

Следи от пребиваването на 
човека в пределите ча клису-

Сутринта пак отидох па кораба. Три 
дена вече изчаквах превоз от Румъния 
към българския бряг. Връзките бяха пре
установени, понеже по Дунава бяха за
почнали да плават ледени грамади. Ко
рабът, който обслужваше превоза, не 
се осмелявише да мине широката река, 
тъй като по нея непрестанно бързо от
минаваха плаващи ледени блокове. Бе
ше още зимно време, но съвсем нео
чаквано за този годишен сезон бе се 
стоплило. И двата брега, и румънският 
и българският, бяха пусти и досадни; 
голи безжизнени дървета стърчеха всред 
равнината, която скръбно се разстила- 
ве вляво и вдясно. Към румънския 
бряг поглеждаха върховете на Карпа
тите, без слънце впрочем, но светли от 
снега. Над тях, възвисен над цялата 
покрайнина, стърчеше могъщият Бучеч. 
А върховете на Стара планина откъм 
българския бряг чезнеха в сивия, мъ
глив хоризонт.

А в широкото корито ледената 
ярост бучеше към Черно море. Не за 
пръв път виждах Дунава в тези краи
ща; но колчем пътувах по него водата 
беше могъща, но тиха и спокойна. По
край питомите й брегове почти не се 
чуваше плясъка на вълните, и едва ко- 
гато се навлизаше в течението й мо
жеше да се чуе туптящото сърце на 
тази река великан. Сега обаче, от ня
колко дни насам, по нея бушуваше ле
ден ураган. Широкото корито денем и 
нощем гърмеше и ревеше. Водата бе
ше нараснала и беше разчупила леде
ната покривка от двата брега до към 
средата на реката. Но едва водената 
маса беше изтикала този лед към из 
ток, водата започна да тъмнее и да но
си по повърхността нови ледени гра
мади. По всяка вероятност южнякът 
беше задухал в Унгария и в Алпите, 
разчупил навсякъде леда и го беше под
карал по водата. Три дни вече гърмеше 
ледената лавина край пристанището. 
Започваше борбата между зимата и 
пролетта, въпреки че природата тук 
покрай брега още беше спокойна. В ко
ритото непрестанно гърмеше и бучеше, 
ледът се противопоставяше на течение
то, натрупваше се, отново се разчупва- 
ше и с бучене отмниваше нататък. Въз
духът над реката отекваше от онова, 
което ставаше в реката, пълна с гър
межи, стонове, бучене, първите гласове 
на пролетните трепети.

Всеки влак докарваше нови пътни
ци, които искаха да се насочат през 
Дунава на юг. Малочислените гостил
ници бяха изпълнени с нетърпеливи

рата има много. Даже и от най- 
стари времена. Но най-богати 
са находищата от римско вре
ме и Средновековието. Нами
рат се крепости, останки на че
ркви и манастири, гробища, о- 
станки на стари шосета, следи 
от мини и селища край тях, 
останки на някога огромните 
гори, в които край потоците е и- 
мало много воденици, а близу 
до шосето турски ханове и ку
ли.

Римляните първи направили 
път по долината на Южна Мо
рава, свързвайки областите на 
Македония със Сърбия. Към 
този път водили редица стра
нични пътища, идващи от По
моравия, Властна, Знеполе, 
Краище. Този път бил ползван 
дълго време. Чак през 1862— 
—1868 година турците просичат 
ново шосе, което било провъ
згласено за керванджийски 
друм на Балканите. През 1886 
година из клисурата била по
строена ж.п. линия, а съвреме
нното шосе бе построено 1959— 
—1962 година.

Турците изглежда покоряват 
пределите на клисурата около 
1454 година, когато нахлуват о- 
ткъм Македония и обсаждат 
сръбския болярин Никола Со- 
кобалич, чията крепост била 
над сегашното селище Вучйе. 
Под тяхна власт клисурата о- 
става все до януари 1878 годи
на, когато сръбските воиски о- 
свобождават и тази област. 
През този период в Гърделица 
и по шосето бнли построени 
многобройни ханове, от които 
най-известен бил Дедобарският 
хан, строен през 16. столетие. 
По хана, строен от владиката 
Паисий, получил името си Вла- 
дишки хан.

УНИЩОЖАВАНЕ НА 
ХАНОВЕТЕ

През 18. столетие в тези кра
ища владеел Абдул Керим ага,

кола,
събирали стадата си и карали 
селяните да им прекарват ве- 

Народиата песен говорищите.
и за тези крайни дни на турско 
то владичество в пределите 
Гърделишка клисура:

„Ючер беше свет Никола, 
Съг су буле све у кола. 
Турци бегав кроз дервен, 
буле су гим без тюрбан.”

на

лямо
възпламенило. Загинали мнози 
ма въстаници, които се гощава
ли в хана, а турците след това 
продължили да вършат наси- 

и грабежи по околността. СТОЯН ЕВТИМОВлия

да поговоря, с нея, но можах да узная 
само, че е българка и че се връща от 
чужбина у дома.

Първа се обади от всички. Всички 
я гледахме зачудени. Нейното появява
не накара да стихне в сърцата ни ужа
сното впечатление от ледената стихия, 
ние виждахме само нея, незабележима
та българка със зеленикаво лице и сви
ти вежди. Едва след като мина първата 
изненада, аз се обадих втори. След ме
не се обадиха още няколко души.

— Осем, девет, десет — броеше ру
мънецът, и сам смаян в първия миг, 
— Ще вземе със себе си още пет души.

Между насъбралите се настъпи о- 
живление. Пътниците гледаха към ре
ката сякаш с чужди очи и нищожната 
лодка край брега. Гледката беше омай
ваща и взетото решение много трудно. 
Може би нямаше да се обадят толкова 
хора да не беше се обадила първа бъл
гарката. Но не ставаше само дума за 
храброст. Някой извика:

— Тръгнал бих и аз, но нямам пет
стотин леи...

— Давам сто леи — обади се друг.
— Петстотин леи, нито един бай 

по-малко. Погледнете реката!
Калпакът на румънеца кимна към

Прежихов Воранц

БЪЛГАРКА
хора, очакващи превоз. Повече от сто 
души трети ден изчакваха. Сутрин всич 
ки се събирахме край рампата пред 
сградата на митницата, пред която бе 
хвърли котва корабът, който обслуж
ваше превоза. Вторачвахме се отвъд ре
ката, но гледката караше да потъмне
ят очите ни: водата търкаляше лед като 
миналия ден; нягоисмяатха, че търкаля 
дори и повече.

Рампата беше спусната, митницата 
не работеше. На палубата стоеха мор
яци с хубави румънски калпаци и гле
даха насам-нататък по Дунава.

— Днес ще ни прехвърлите, нали? 
Вижте, има по-малко лед, отколкото 
вчера. — Пътникът, който от брега пи
таше ония на кораба, чакаше вече три 
дни.

Букурещ пристигна ято блудници и те 
започнаха да облекчават дългите часо
ве на изчакване.

Когато малко по-сетне 
да се разотиваме, изведнъж пред рам
пата се показа един здрав, чевръст ру
мънец, с висок калпак на главата.

— Иска ли някой да го прехвърля 
с лодка на оня бряг?

Пътниците веднага започнаха да се 
трупат. Втренчено, те впиха погледа си 
в този странен човек.

— Какво...
— С лодка, петстотин леи на чо-

започнахме

век...
Всички пътници, без съмнение, из

веднъж насочиха погледите си към ле
дената повърхност. Дръзкото предло
жение ни прикова към зрелището пред 
нас, гледо непрестанно в устремен бяг 
отминаваха ледени блокове. Тогава, 
малко по-нагоре под нашия бряг, забе- 
лязахме една тясна, продълговата лод
ка, която се люлееше от вълните, кои
то плискаха брега. От гледката, която 
беше пред очите ни, лодката ни се сто
ри ужасно нищожна и бедна. Няколко 
минути всички мълчаха. Всички бяха 
спрели дори и диханието си. Румъне
цът все още стоеше край рампата.

— Който даде петстотин леи, ще го 
прехвърля.

По лицето на румънеца играше дръ
зка усмивка. Очите му блуждаеха над 
насъбралото се множество.

Осанката на румънеца будеше у 
мене доверие, още веднъж се обърнах 
бързо към лодката и взех решение. Но 
преди да успея да проговоря, откъм 
насъбралите се прозвуча женски 

— Ще прехвърлите мене ...
Озърнах се в почуда: към рампата 

пристъпи млада жена, нежна на ръст, 
с кофер в ръката. Тя беше българка, 
пристигнала заедно с мен до пристани
щето и очакваща както и аз. Чакахме 
заедно в същото свърталище. Тя се дър 
жеше на страна и през тези три деня 
едва я бях забелязал. Нощем 
заедно с нас на една пейка. Опитах се

реката.На кораба някой прихна да се смее.
— Много искаш! Днес е по-лошо от 

вчера. Погледнете какви ледени плани
ни мъкне днес. Корабът няма да пъ
тува.

— Гарантирате ли, че ще минем 
благополучно?

— Гарантирам! — гласът на румъ
неца повече звучеше като на добър тър
говец, отколкото убедително.

Обадиха се още трима души и в 
последния момент, когато трябваше да 
тръгнем към лодката, обади се и пет
надесетият. Преди да се качим в лод
ката, гребците бяха вече по местата си. 
От всяка страна на лодката седяха по 
осем гребци, здрави, чернокоси румън
ци; всички имаха на главите си хубави 
черни калпаци. Те бяха въоръжени не 
само с весла, но и със железни куки, 
секири и дълги прътове.

Всички се качихме на лодката. Сту
дено чувство прострели сърцето ми, ко
гато се озовах до самата вода. Така 
се чувстваха всички, защото мълчешком 
влизахме в лодката. Пак първа стъпи 
върху дъските на лодката самостоятел
ната българка и се настани при самия 
й нос. Седнах до нея.

Лодката бе отвързана,. лодкарите 
започнаха да работят. Известно време 
те требеха край брега срещу течението 
на реката, за да стигнат до главното 
течение в една пресичаща дъга. Край 
самия бряг водата наистина беше раз
вълнувана и плискаше в изровения

— Че кога ще пътува?
— Може би утре, може би след 

три, четири дена.
Въпреки ясния отговор, групата 

пътници не се помръдваше от брега. 
Повечето от тях гледаха вторачено към 
реката, сякаш очакваха някакво чудо. 
Но гледката беше безнадеждна, из ши
роката река се търкаляше ледена ла
вина все напред и напред. Мнозина не 
гледаха към реката, но към сивия не
досегаем български бряг.

Престоят беше неприятен на всички 
пътници, а между тях имаше и много 
такива, които се намираха в отчаяно 
положение. Между нас имаше работ
ници и селяни, живущи на отвъдния 
бряг, които нямаха пари да ги прахосват 
тук. Малочислените кръчми и други свър
талища бяха наблъскани с ггренощу- 
ваши. До късно през нощта оттам ех-

глас:

теха викове на ппяшщи и жени с леко 
поведение. Превозът наистина се на
мираше в задънена улица, но затова 
пък гостолюбието работеше без греш
ка. На втория ден от закъснението от спеше
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ИЗ НАШЕТО РЕВОЛЮЦИОННО МИТТДЛр

С ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ В ПИРОТ И ЦАРИБРОД
С развитието на капитализма 

в Сърбия и България през пър 
вото десетилетие на това столе
тие се стигнало до по-силно раз 
растване на работническото дви 
жение. Работниците от едната 
и другата страна, обединени в 
своите социалдемократически 
организации ловели 
борба против капиталистите в 
своите страни и същевременно 
проявили своето интернациона- 
листическо становище по въпро 
са за подготовките на Първата 
световна война. Това сътрудни
чество между работниците на 
Сърбия и България намерило из 
раз особено след Пъврия кон
грес на социалдемократическите 
партии на балканските страни 
в Белград през 1909 година.

На тия основи водеше борба 
и работническата класа в Пи
рот и Цариброд. Двете гранич
ни градчета, които били разде
лени с държавна граница дру
жно работели за сближение на 
двата братски народа. През то
ва време работническото движе 
ние в Пирот и Цариброд беше 
в зародиш. Създаваха се работ
нически организации не само в 
града но и по селата. Желание
то на работниците да се борят 
заедно най-добре се проявило 
на двете срещи на работниците 
от Пирот и Цариброд, които ста 
нали през декември 1910 годи-

не на 5 декември в Цариброд. 
Този те”. За гостите била изпълнена 

и комедията от О. Мирабо „Епи 
демия”.

На следващия ден, 6 декем
ври гостите от Пирот и множе
ство работници от Цариброд 
присъствували в Работниче
ския клуб на събранието къде- 
то говорил Г. Начев на тема: 
„Данъчната политика на демо
кратическото правителство и ра 
ботническата класа.” А след 

.сказката гостите прекарали при 
ятни часове със своите другари 
в разглеждането на града.

По поврд на тази среща „Ра
ботнически вестник” пишеше: 
„По такъв начин, работниците 
от всички страни, опознавайки 
зближавайки се, като правят 
борбата обща, тъй като и ек- 
плоатацията е обща, ще могат 
да премахнат всякакви граници 
между народите, да премахнат 
с това днешния кървав обще
ствен строй, крепящ се върху 
експлоатацията и потисниче
ство, и върху неговите развали 
ни да издигнат величественото 
здание на социализма.

„Въпреки раздялата от стра
на на буржоазията — работни
ците имат същи цели..-

Втората среща между работ
ниците на Пирот и Цариброд 
се състояла на 25 и 26 декември 
1910 година в Пирот. Със също
то въодушевление 45 работни
ка от Цариброд отпътували на 
25 декември в Пирот. Червено
то знаме и този път преминало 
българо-сръбската граница при 
Обреновац. Срещата на грани
цата била трогателна. Над 400 
работници от Пирот пристигна
ли на ж.п. гарата да посрещнат 
своите другари от Цариброд. От 
гарата до Работническия клуб 
в града над 700 работника ма
нифестирали по улиците «а гра 
да пеейки работнически песни.

Пред Работническия клуб по
срещането било още по-масово 
Спас Маркович приветствувал 
гостите, говорейки за сътрудни
чеството на работническата кла 
са обединена в социалдемократ

работническият 
клуо в Цариброд получи търже 
ствен изглед. За пръв път той 
бил украсен с червено знаме. Це 
лият град получи

ден

тържествен 
изглед. Мнозина работници се 
насъбрали в работническия 
за да вземат участие в 
щането на железопътната гара. 
Според спомени 
Ци срещата на 
Цариброд била 
Около 80 работници

дом 
посре-открита

на съвременни- 
ж.п. гарата в 

величествена, 
с делегата 

на Централния комитет от Со
фия Георги Начев, 
циогши песни и червено знаме 
очаквали с нетърпение 
другари от Пирот.

„Когато тренът, носещ пирот- 
ските другари, пристигна, въо
душевлението между гости и 
посрещани достигна своя връх. 
С небивал ентусиазъм 
се песента: „Напред, работници 
другари”. Не може да се опи-, 
ше момента при посрещането 
на работниците от тия две стра 
ни...” — така пишеше за сре
щата „Работнически вестник”.

В Цариброд този ден пристиг 
наха 150 работника от Пирот. 
Те също така носеха червено 
знаме. В работническия клуб в 
центъра на града от името на 
работниците от Цариброд, а Гео 
рги Начев от името на работни
ците на София. Ораторите изтъ 
кнаха, че сръбските и българ
ските работници еднакво са ек
сплоатирани и ограбвани и за-

с револю-
Цариброд

нена драмата „Борба за живот”. 
На следващия ден гостите от? 
Цариброд разгледали Пирот и 
направили посещение на много 
работнически семейства.

Първите контакти между ра
ботниците на Пирот и Цари
брод, които станали в началото 
на това столетие когато работ
ническата класа била организи 
рана за борба против буржоа
зията не прекъсвали. Вече през 
1913 година били създадени не
легални канали през граница
та при Обреновац и Гоиндол. 
След присъединението на Ца
риброд към Кралството на СХС 
сътрудничеството между пар
тийните организации на Цари
брод и Пирот още повече се за 
силивало в борба против дикта
турата на крал Алексадър. Това 
сътрудничество обаче най-сил
но се проявило след провала на 
Септемврийското въстание през 
1923 година, когато граничните 
работнически организации от 
Пирот и Цариброд подпомогна
ли борбата на българския на
род против фашизма. Това съ
трудничество, също така, наме
ри израз и по време на Втората 
световна война, когато двата 
съседни града създадоха парти 
зански отряди, които в съвмест 
на борба против фашизма се 
бореха за своето освобождение.

Богдан НИКОЛОВ

Старият
ическите партии, на всички ба
лкански страни. Той подканил 
работниците от двата крайгра
нични града да поддържат иде
ите на Балканската конферен
ция на социалистическите пар
тии и да се борят за създаване 
на — Балканска федеративна 
република.

От името на царибродските 
работници отговорил на топли
те думи Иван Димитров. Той 
казал, че работниците разделе
ни от страна на буржоазията 
имат едни и същи цели”. „Те 
всички имат интерес да се бо
рят за премахването както на 
всекакви граници, така и на 
всяка експлоатация и подтисни 
чество и да работят за изграж-г 
дане на величественото здание 
на социализма ...”

Същата вечер в салона на 
„Стара планина” пиротските 
работници организирали литера 
турно-музикална вечер. Салон
ът «а „Стара планина” тази ве
чер бил малък да приеме всички 
ония, които искали да присъ- 
ствуват на срещата между ра
ботниците от Пирот и Цари
брод В салона влезнали само 
около 400 работника, а остана
лите били принудени да отидат 
по домовете си. Тази вечер Спас 
Маркович говорил на тема: 
„Християнството и социализ
мът”. А след това била изпълт

своите

се поне-

на.
Среща в Цариброд

През месец ноември 1910 го
дина партийната организация в 
Цариброд взела решение да по
кани своите другари работници 
от Пирот на съвместна среща за 
опознаване и размяна на мне
ния. На Социалдемократиче
ската организация от Пирот би- 

писмо, в което 
за среща

ла се сло
на сътрудниче- 

между сърбските и бъл 
от Пирот и

това са заинтересовани за мир 
и солидарност на работническа 
та класа. Тогава на трибуната 
се изкачил Спас Маркович, кой 
то от името на пиротските ра
ботници благодарил на домаки
ните за хубавото посрещане. Ре 
чта на Маркович често била пре 
късвана с бурни аплодисменти.

Същия ден за гостите от Пи
рот била организирана литера
турно-музикална вечер на коя
то присъствували над 200 посе
тители. Георги Начев говорил на 
тема
та солидарност на работници-

ло връчено 
била известена

„цел
жи началото 
ството
гарските оаботници 
Цариброд”. В скоро време след 
това пристигнал отговор и пред 
ложение първата среща да ста-

та с

„Интернационалистическа

изглед не можах да разбера нищо дру
го освен мъртвешка студенина и бле- 
съка на очите й втренчени към родна
та земя. Все пак почувствувах голямо 
желание да поговоря с нея.

— Другарко, кого имате у дома?
— Син... — гласът й беше също 

така студен както и нейния изглед. След 
няколко минути тя ме попига:

— Вие откъде сте?...
— Оттам, откъдето идват тези води.
Тя вдигна чело и зеленикавите й 

очи за миг се спряха върху мен. Стори 
ми се, че в тях за миг заблестя красива, 
но свенлива усмивка, а след това тя 
пак отвърна поглед към България ...

— Дракул! По дяволите, най-сетне 
сме спасени ...

Водачът пред нас изтърси една псу
вня. Лодкарите със свърхчовешки уси
лия бяха пробили ледената броня, лод
ката се бе освободила от смъртоносни
те обятия на вълните, ледената плани- 

кояго ни заплашваше бе, останала 
зад нас. Лодката изви рог и се насочи 
към главната струя по свобдното тече
ние на реката. Носени от него, 
бързо плавахме надолу.

Ние, пътниците, поехме дъх и раз- 
погледи. Сякаш мълком но

рени като големи клещи, а отзад те се 
допираха. Водата ритмично ги удряше 
така че гърмеше сякаш рухваха пла
нини. Поради голямата си тежест, ле
дените планини плуваха по-бързо от на
шата лодка и клещите, които ни зап
лашваха, се приближаваха към нас все 
повече и повече. Когато попаднем в ле
дената челюст, тя ще ни смачка като 
черупка на охлюв.

Лодкарите незабавно насочиха лод
ката от струята към българския бряг'. 
Водачът викаше, костите на лодкарите 
пукаха и лодката бавно скърцаше през 
ледената повърхност. Тръпки отново ме 
побиха по гърба и аз пак се вгледах в 
лицето на българката. Аз видях сурова 
студенина, както и по време на първата 
опасност. Ново проклятие на нашия во
дач заехтя над водата. Гласът му сега 
беше пълен с помирение; пак бяхме 
спасени. Главната струя тикаше широко 
отворената челюст край нас, вълните 
бързо ни тласкаха далеч в дясно. От 
пристанището в Румъния отново ни 
приветствуваха въодушевено: бяхме по
бедили Дунава.

Българската земя все повече се при
ближаваше. Струята ни беше изтласка
ла далеч покрай българското пристани
ще. Лодката бавно се приближаваше 
към низкото 
стигнахме до плитчина.

— Дракул! — изпсува водачът и пръв 
скочи на брега. Гласът му беше весел, 
победоносен, а такова беше и лицето 
му. Виждаше се, че гордее от победата

водача бяха впити към течението над 
лодката. Без да искам и аз насочих по
гледа си нататък и онова, което видях 
ме принуди да затворя очи и да потръ
пна: водата носеше към лодката гол
ям, широк леден блок. Пред него бесно 
бушуваше водената маса и силни струи 
раздробен лед хвръчеха в лодката 
навеждаха настрана. Сега разбрах во
плите на водача: ако тази ледена пла
нина ни заобиколи, то тя ще ни кара 
немилостиво напред в ледените си пре- 
гърдки, докато плуващата пред нея ле
дена кора не ни погълне.

Лодката заприлича не плуващ гроб. 
Онемелите пътници клечаха на дъното. 
Студеният тътнеж на леда бушуваше 

вените ни, а воплите на водача ни 
от голяма далечина.

бряг, но покрай него нямаше много лед. 
Въпреки усилията на тридесет и шест 
ръце, лодката едва се движеше напред, 
скърцаше под тежестта на тридесет и 
двама души, които, изпълнени със съм
нение, бяха заели и последното кътче. 
Към нас плуваха отделни късове лед, 
които лесно можеха да се отстранят.

От брега гледаха към нас. Гледка
та на лодката, изчезваща всред дивата, 
ледена струя, вероятно е била много 
вълнуваща, защото 
брега се зачуха предупредителни вико-

и я

изведнъж откъм

ве:
— Назад, назад, няма да стигнете...
— Това е самоубийство, всички ще 

отидете по дяволите.,..
Но призивите редом глъхнеха от 

все по силния шум на ледената струя. 
Лодката се бе отдалечила доста от бре
га и все по-добре се хлъзгаше в равна 
посока. Бяхме още далеч от средното 
течение на реката. Плаването ставаше 
все по-трудно; ледът се сгъстяваше, все 

заплашваше. Лодкарите требеха 
с всички сили срещу течението, упла
шени да не ни замъкне преждевременно 
и занесе по течението. Лодката едва се 
промъкваше през отворите между ле
дените грамади. Лодкарите натискаха 
веслата, използваха секирите, дългите 
прътове и железните куки, така че въ
преки резкия студен лъх, пот течеше 

като поток. Ледената и 
все по-заглупгателно

из
сякаш идаваха 
Лодкарите се бореха със свърхчовешки 
усилия да освободят лодката от разтво
рените обятия на ледената планина, 
надвиснала със заплаха над нас.

Не мога да кажа колко време про
дължи опасността, на която се бях пре
дал безволно. Моят взор правеше опи
ти да обхване и двата брега, обаче едва 
се виждаха неясните им очертания, ду
хом вече бях далеч от тоя свят; някъде 
в дълбините на моите чувства се оба
ди моментално разкаяние, защо тръг
нах на път и не останах на брега. С 
трескави очи видях множеството хора 
край пристанището и ми се стори, че 
махат с ръце и отчаяно викат. Но тази 
картина за миг изчезна. След това впих 
поглед в ледената маса пред лодката, 
която едва се движеше. Стресна ме ми
сълта за една такава грозна, глупава 
смърт. Но и тази мисъл изчезна ведна
га, защото в този миг почувствувах, че 
водните маси, крилете на приближа- 
шия се край, все пак се не тъй чужди 
както ми си се стори отначало. Нима 

мене и около мен не шумят и во- 
моята далечна родина? Нима

на
повече

сега

менихме
крепко се прегърнахме. И лодкарите, 
от които течеше пот, станаха по-бодри. 
Вън от опасност ние все още не бяхме, 
но плаването по средата на реката бе
ше по-лесно. Водата носеше лодката по 
собственото си желание и от двете стра
ни ледът я караше напред. Лодкарите 
сега само отблъскваха ледените блоко
ве, които минаваха съвсем наблизу.

Ние се хлъзгахме бързо по повърх
ността и наскоро се озовахме срещу 
пристанището. Зрителите на брега, кои
то видяха, че се избавихме от голямата

крайбрежие, докато не

по лицата им 
масаводната

бушуваха, и все .пак ми се струваше 
сякаш чувам скърцането на лодката и 
пукането на напрегнатите мишци.

Нашият водач като прикован за

си.
— Дракул! — извика той още вед

нъж от брега.
Лицата на лодкарите сияеха от слав 

ната победа.
Пуснах българката първа да изско

чи од лодката. Когато усети под кра
ката си твърда земя, тя се спря за миг 
тихо, извърна се към ледената стихия, 
а след това бързо пристъпи към гиган
тския румънец и го целуна в почерве
нялото победоносно лице.

— Дракул! — извика изненаданият 
румънец и я прегърна с лопатестите си 
ръце.

лодката наблюдаваше река-носа на
та. Очите му непрестанно играеха на- 
сам-нататък. Заповеди издаваше с такъв опасност, приветствуваха лодката с ма

хаме и викове. Но от шума на леда не 
можеше нищо да се разбере.

Лодкарите направиха опит да заг
ребат от средното течение към българ
ския бряг. Но на тази страна имаше 
много повече лед, отколкото при румън
ския. Затова беше много трудно да се 
отбием нататък. Водачът, с напрежение, 
диреше удобни места за минаване, през 
които да може лодката лесно да си 
пробие път от главното течение. Внеза
пно той пак закрещя:

— Дракул!
Погледът му, устремен към реката, 

веднага ни обясни неговят страх. Стру
ите носеха зад нас две големи ледени 
планини, краят на което изобщо не мо
жеше да се види. ОтЬред те бяха отво-

на-могъш, глас сякаш лодкарите се
июколико километра далеч. Не

пред 
дите на

това ледено море не се движат и въл
на моята Драва, на моята, Сава?... 

Обхвана ме успокояваща тъга и тя ме 
изпълни с тежак преданост.

И тогава си спомних, че седя до бъл
гарката, единствената жена в лодката. 
През цялото време на опасността аз 
не я видях, нито почувствувах до себе 
си. Хвърлих поглед върху лицето й и 
останах смаян. То бе студено като лед 

само очите бяха живи

мираха
мина много време и лицето му също в

нитепотъна в пот. Неподвижен, следях всяко 
негово движение и поглед; разбрах, че той 
се бори с голямата река обмислено и 
целесъобразно. И спътниците не снема- 

от него. Всички чувствахме, Това беше награда за свърхчовеш- 
ките му усилия, които цената от петсто
тин леи не можеше да заплати. Това 
беше човешка, сърдечна награда. Сър-

ха поглед
че сме свързани с него в обща, съдба, 
и доверието ни към него растеше, кол- 
кото повече се отдалечавахме от брега.

Изведнъж той започна да вика така 
дивашки сякаш беше полудял. Тогава

цата на всички пътници трепнаха.
Преди да слезем ние останалите, 

българката вече беше изчезнала на
татък по брега ...

почти мъртво, 
и неподвижно се взираха натам към 
българския бряг, който 
Бледните й ръце неподвижно почиваха 
върху сгърчените

се люлееше.се намирахме всред най-силното тече
ние на реката, между ледовете, които 
гърмяха и се сблъскаваха. Очите на

Превод от словенски: Иг.колене. В целия й
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Ш1 горе иа скалата при „Пла- 
днището" и седнех. Козите бръ- 
стят на воля, но в една посока 
вървят. Щом стигнат ръжанс- 
ката
„Ееесе-яаа” И те — кръгом към 
мене. Минат, заминат — стиг
нат до „Никандрииа брада” в 
брайковското охранително. Аз 
пак извикам — и те кръгом ма- I 
зад. Научил ги бях, щом минем 
реката, да чакат при мандрата, | 
докато не им кажа накъде ще 
ходим. Една година с Георги 
Острушката се хващах па бас 
да ги проведа до царевиците в 
„Прогон", без да посегнат към 
стърковете.

— А, Кале вика той — не мо
жеш, козата е дяволско коле-

Чичо Кала козарят щето и се умълчах.
А стаята, не ти е работа — 

все на баница и кокоша яхния 
ухае. Думам си: истина ми е 
казал чичо Геро Асаиков за ве
черята, ама за момата, май е 
подигравка. Никаква я няма 
Старецът ме задрънчва нещо 
за козете, бабичката пули очи 
у мене, а аз току се одзъртам 
да видя от кое кьоше ще изрн- 
пи момата. А тя, ей дърносана 
си беше, била отишла за вода, 
бутнала стомните в дувара и 
си хванала разходката по „Го- 
лемо бунпще”.

Така, така, току по едно вре
ме прескочи прага. Старите хо- 
кат, бабата само що не рипне 
да я бие, а тя клъцна с око към 

намигна ми дяволица-

Срещнахме се случайно. В 
хубав слънчев ден бях се запи
лял из лъките и като набли
жих стадото му, то хукна към 
него. Той, Камен Внданович, 
чичо Кала, старият селски пас
тир, стоеше опрян на дреиова- 
та си сопа, загледал се в скали
те на Видлнч. Когато звънците 
огласиха долината с тревога, 
той се огледа и ме видя.

— Еее-ей! Хайде насам де! 
Дай да поизгорим по цигара и 
да си поприказваме, че устата 
ми изсъхнаха от самотията.

Ето, така и започна разгово
рът ни за неговото пастирско 
житие и надеждата му да стане 
пенсионер.

Той не е кореняк. Пришелец 
е, заврян зет, що рекли хора
та. Преди петдесетина и някоя 
друга година дошъл от село 
Пъклешица да овчарува. Мно
го били в семейството и тряб
вало да се разпилеят. Той 
се хванал в Славиня — козар. 
Карал година-две-три, селото го 
хранило, плащало му хака, на
мерило му мома. И Камен Ви- 
данович от Пъклешица пуснал 
корени в Славиня.

Това ми го разправи, докато 
се опитвахме да запалим цига
рите, напук на тънкия вятър, 
който идеше от реката. После, 
като смукна неловко, продъл
жи:

Сувениримера, аз се провикна: И. Дснков:

От съвещанието с комуни
стите в Босилеград
На 21 април в Босилеград се състоя съвещание с 

комунистите от стопанските организации в комуната, на 
което присъствуваха представители на общинската скуп
щина, обществено-политическите организации както и Воя 
Станкович, секретар на междуобщинската конференция на 
СКС във Враня и Джока Трайкович, народен предста
вител.

но.мене
та. Аз се изчервих като велик
денска перашка — от срам бе,

— Ще ги прокарам — викам 
му аз.

Така и стана. Пуснах ги пред 
мене, извиках им като на вой
ници. Пито една не погледна 
стърковете. После Острушката 
дава черпушка — загуби баса

не от радост.
Чичо Кала се усмихна, по- 

премисли малко и хвърли цига- Сегашното положение на стопанството в комуната, 
а особено на стопанските организации наложи съвещание 
на едно такова равнище, което Да обсъди положението и 
предложи конкретни решения.

рата.
— А после сложиха софрата, 

бабата тупна тепсията с бани- ■ човекът, 
ца, да вечеряме. Старецът се 
прекръсти п взе един „околиш’,’ 
бабата и тя, гледам, зачопли в 
тепсията. Мой ред е, си рекох, 
и посегнах. Ама не щеш ли, мо- 

пак ми намигна.

Сега няма кози, рече натъ
жено. Защо ги затриха, не знам. 
Гората били съсипвали? Акъл! 
Коза букова шума гледа ли! 
Глог, оскоруша, вълча ябълка 
й дай на нея. А това пък гора 
ли е, питам те тебе. На ли зна
еш как й викаме ние на тая

ри, с конкретна и ясна делова 
политика се решава положение 
то на дребните стопански орга
низации. Но противоположно 
на това организациите в кому
ната все повече междусобно си 
пречат, засилват вредителна
та конкуренция, като създават 
големи разходи при слаба про
изводителност. Това е начина 
по който правят усилия да се 
спасят от фалит. Обаче, става 
все по-ясно, че това е невъзмо
жно и че единственият изход е 
в интеграцията. По тоя въпрос 
официално вече две години се 
говори, но конкретни мерки и 
предложения досега не са даде 
ни. Причината е в боязъна да 
не се загуби ръководен пост, че 
е неоправдано по-заможни ор
ганизации да се обединяват със 
слаби и др.

Уводна реч за положението 
на стопанството в комуната из
несе Симеон Захариев, секретар 
на Общинския комитет на СКС. 
В него бе направен обстоен пре 
глед на състоянието на всяка 
стопанска организация. Всичко 
това бе документирано с цифри 
в един задълбочен икономиче
ски анализ.

В рамките на стопанската ре
форма трудовите организации 
в момента изпадат все в по-тру 
дно положение. Тя е била пре
ломна за предишните привидни 
успехи и рентабилността на те
зи дребни организации.

Общият доход доживява ря
зък упадък. Например в мина
лата година той е бил по-малък 
с 9°/о от по-миналата. Рентабил 
ността в същия период е нама
лена с 45%, а производително
стта бележи незначителен ръст 
от 2°/о. За сметка на това лич
ните доходи на заетите са пови 
шени с 9°/о, което е неоправда
но, защото не резултират на 
приложения труд. Те се пови
шават за сметка на средствата, 
които трябва да се отделят за 
фондовете.

В миналата година 60% по- 
малко средства са заделени във 
фондове в сравнение с 1966 го
дина. Според първите тазгодшп 
ни резултати може реално да 
се очаква, че тази година за 
фондовете няма да се задели 
нито динар, макър че те имат 
решаващо значение за собстве
ните капиталовложения и въз
производството.

Не са удовлетворени и оща 
много други изисквания на ико
номическите закони, които най- 
добре показват състоянието и 
перспективите на една трудова 
организация.

Икономичността в минала го
дина е нараснала само с 1%. За 

запасите са

мата хоп 
Аз си прибрах ръцете. Пак по
сегнах, пак ми намигна. Разпа
ли се нещо у мене, някакъв 
срам ме хвана, та станах 
като варен рак и ни хапка не 
взех. Цяла нощ после ми кър- 
кориха червата в плевника на 
чичо Геро Асанков.

Е ама после се взехме и ста
нах тукашен. Деца изродихме. 
Единият е учител, другият — 
шофьор, хвалят се с него на
чалниците му, дъщерята е до
бре удомена, там по Македония 
е. А единият син си остана на 
имота, да не пустее при живи 
стопани. Аз откак съм, все тъй

дървесинка — пърли ...
Отвъд вадата изведнаж изд

рънкаха чановете на друго ста
до. По склона в див бяг пре
пускаха овцете на пастира Гер- 
чо. Чичо Кала заряза приказ 
ките и затича натам. Чак кога
то стигна до вадата се обърна 
и ми викна:

— Да позавардя, че оня е- 
малко некурдисан. Намешаме 
ли овцете, няма да се оправим 
до Великден.

Герчовото стадо не мина от
сам и той се върна.

— Де да те питам нещо — 
рече. Замаях се с приказките 
за козарлъка, та щях да заб
равя. Научавам, че съм имал 
право на пенсия. Гледам, хора 
с малко години работа си полу
чават по нещичко. Вземат там 
някакви свидетели, съплитат се 
по коридорите на социалното 
и току виж излюпили се пен
сионери. А знам, че ги има та
кива, които са били за своя 
сметка само. Та и аз такова, 
преди „благовес”, водих свидете 
ли в съда да ми подпишат. То 
цялото село знае, ама ми реко- 
ха-двама-трима стигали. Ей, зна 
еш ли като взеха да изчислят, из 
лезе, че имам 53 години трудов 
стаж. Аз си му викам пастир- 
лък, ама там му викат стаж. 
Значи тринадесет години съм 
надкарал. Само това си е ис
тинната, толкова са годините.

После ме пита доверчиво:
— А ти, как мислиш? Ще ми 

падне ли секирата в мед или 
ще е жали боже пътя и денгу
бата? Аз, да ти кажа, не искам 
бог знае колко. Ама да се на
мери някой динар за старини. 
Човек на себе си дотяга, та на 
друг ли. А пенсионер не дотя
га. Той е като нослива кокош
ка, тия не ги колят.

Гледах го, как с полуотворе
на уста чака да му кажа одо
брителна дума. Остарял, все 
още червен от другаруването с 
просторите, но немощен вече да 
хукне към „Пладнището” или 
„Мулиин гроб", където само ко
зите и той стигаха до орловите 
гнезда. Може би се бои от без
силието, набирано с 53-годиш- 
ния му пастирлък и търси пен
сия.

— Една вечер се падаше да 
вечерям у Асанковци. Седнах, 
зачаках, а те нито слагат ве
черя, нито питат гладен ли съм. 
Май нещо не е чисто — си ре
кох на ум. Нощ хвана ей, смъл- 
чаха се сокаците, пък и гладен 
бях. Току Геро се усмихна и 
рече: „Е Кале, тук вечеря ня
ма за тебе”. Аз позинах да ка
жа нещо, а той ме претече: „За 
тебе вечеря е наготвена у Мич- 
ковци. Мъжко няма, мома за 
женене имат. Там ще идеш.”

Той огледа стадото, сведе се, 
взе камък и с вик го хвърли 
пред овцете, които наближава
ха нивата. Те се събраха на 
булюк.

— И отидох, бае. Кое зарад, 
вечерята, кое зарад момата, 
ама отидох. Хлопнах с резето 
и влязох. Ха стареца в ръка, 
ха бабичката, ха добър вечер, и 
моята програма свърши. Ама 
и те, нали бързат, ми дадоха 
триножник, та седнах до огни-

с живинките.
За миг той пренесе погледа 

си в планината.
— Ей там беше моето царст

во — рече. Два пъти на ден из
качвах тези стени с козете. За
карам сутрин рано и ги върна 
за доене на пладне. После пак 
нагоре. Ама козата е умна жи
винка. Това, овцата, било мно
го глупаво добиче, от хорска 
дума нищо не разбира. А коза
та, тя е като войник изпълни
телна. Само да й заповядаш. 
Направех си сянка от вършн-

я карам

КООПЕРАЦИИТЕ ВСЕ ПО 
ВЕЧЕ „ЗАБРАВЯТ” ЗЕМЕ
ДЕЛИЕТО ...

Вече години наред коопераци 
ите нямат определена полити
ка в селското стопанство.

В рамките на реформата то
ва създава редица лоши после
дици. При засилената търгов
ска конкуренция, особено от 
мощш| и специализирани търго 
веки организации, съществува
нето на кооперациите на база
та на търговията става все по- 
несигурно. Именно за това тех 
ните временни успехи замъгля
ват реалното им положение.

Изтъкна се, че и доверието 
при производителя и потреби
теля, с което досега коопера
циите са се ползвали е вече 
загубено. Особено при земедел
ците по отношение изкупуване
то на добитъка и друти произ
ведения. И кооперативните и 
на равнището от преди пет и 
друти отношения са останали 
повече години. Кооперациите не 
набавят торове, алат, не изку
пуват всички излишъци, не Ра"

която

Седемдесетгодиншипата на димитров
градската библиотека ще 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 ще 
публикува имената на всички дарители. 
Подканваме гражданите масово да се от
зоват.

Отзовавайки се на писмото-възвание, което отборът за 
чествуване на седемдесетгодишнината на димитровградската 
библиотека отправи до гражданите, културните институции, 
учрежденията, стопанските организации и обществено-полити
чески организации, МЕТОДИ ПЕТРОВ, художник и журналист 
на издателство „Братство”, даде следните книги: йоже Явор- 
шек — Вкус на света, Андре Моро — Теменуги в сряда, Хайн- 
рих Вел — И дума не каза, Ф. М. Достоевски — Вечният мъж, 
Иво Андрич — Мустафа Маджар, Бранислав Нушич — Общин
ско дете, Милан Николич — Приятелят „Пи”, Ърскин Колдуел 
— Майстор, Пърл Бък — Скритият цвят, Ърнст Хемингуей — 
Брегове, бели като клонове, Очерци за българските писатели 
(три тома), Анри Барбюс — Повести, Хомер: — Илиада и Оди
сея, Герман Мелвил — Моби Дик, Абат Прево — Манон Леско, 
Шодерло де Лакло — Опасни связи, А. Гофман и Ернест Тео
дор — Повести и разкази, Д. Фурманов — Чапаев, А. Серафи- 
мович: Железпъш поток, Н. Островски — Как закалялась сталь, 
Ярослав Гашек — Похожденъш бравого солдата Швейка, М. 
Горкий — Мать, Дело Артамоновьгх, Данте Алигиери — Новая 
жьгзн, Божествениал комедия, Де Костер Шарл — Легенда за 
Уленппгагел.

сметка на това 
увеличени с 40%, или пресмет
нато в динари — на 409 милио
на стари динара.

Нито една стопанска органи
зация не постига резултати, ко 
ито да й гарантират самостоя
телно съществуване и сигурно 
бъдеще.

Всичко това е последица на 
самостоятелното 
на стопанските 
Стихията, която те създават в 
дейността си все повече взима 
врьх. Нямайки друг начин, по 
който да се справят с действу- 
ването на стопанската рефор
ма, те се занимават с всичко и 
пряко се намесват взаимно в 
дейностите си. Такава неоргани 
зираност и неделовост и нело
ялна конкуренция — са вредни.

Реформата недвусмислено по
каза, че само със съсредоточе
ни средства и подготвени кад-

зполагат с механизация, 
да обслужва частното произвол 
ство. Осамотеността на земеде
лците, при положение на при
митивен начин на производство, 
има за последица земята масо
во да се напуска, а миграцията 
да става все по-силна.
Всички присъствуващи, а особе 

ръководителите на стопан- 
изразиха

съществуване
организации.

но
ските организации 
пълно единодушие въпросната

Съ-А защо пък този Камен Ви- акция да бъде по-спешна.
решение да седанович, селски козар, за истин 

ски прослужените си 53 години 
да не получи пенсия. Може ли 
някой да каже, че не е заслу
жил?

вещанието взе 
образува съвместна комисия от 

всички орга-предста вители на 
низации, която да 
ект за интеграция.

изготви про-

М. Н. НЕЙКОВ В. ВЕЛИНОВ
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Не е леко във всяка работа да гониш собствепия си ин
терес, да работиш по свое нахожданне и пак да минаваш за 
честен. Но това се случва повече отколкото предполагаме.ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО МНОГО*ИЯВИ*йа От 37 при избирането на пър

вия работнически съвет 1950 
година сега предприятието има 
205 работници. И освен модер
ните помещения има десет 
магазина в разни места из стра 

•ната, които продават мебелите 
на „Циле”.

Работиш например в търговски магазин. Подаваш ръката 
си на познати, непознати, предлагаш им различни стоки ... По
сле взимаш и мериш. С метър ли, килограм ли, важпо е че ме
риш. И „печелиш” на дребно: на грам и сантиметри. Сигурен

Някой
СА НИЗКИ.

си, че никой за това няма да ти направи забележка, 
може би ще провери изправността на твоята работа, но сигур- 
по ще се стеснява да ти каже, че си нечестен. И така твоята 
съвест се приспива. Ти си спокоен, защото „вършее оня кон, 
който се хване” ...

На Първи май в „Циле” ще 
се открие работнически стол. В 
чистото помещение тогава ще се 
се устрои скромно тържество — 
в чест на Празника и по случай 
дведесетилетното съществуване 
на предприятието. Ще присъст- 
вуват всички от колектива, и 
между тях и „първите”. Това 
са само частичка от ония хора, 
които през зимата 1948 година 
донесоха сечивата и тезгяфите 
си, обединиха се и сложиха ос
новите на предприятие „Васил 
Иванов — Циле” и на димит
ровградска социалистическа пре 
мишленост.

Узнахме, че се готвели по
даръци за тях. Скромни, може 
би без особена материална стой 
ност, но отразяващи внимание
то и уважението към хората, 
които живяха-и остаряха в „Ци 
ле”.

чко. Но за тогавашната немотия 
ми и думата. Нашият „Казак”, за 
варихме го, когато влязохме в 
първите помещения и го прихме 
в колектива, ни беше фабри
кант за туткал. Събираше ко
сти и вареше лепило. А кога
то нямаше кости, събираше ох
люви, буболечки, но туткал пра

АКО ПЕНСИИТЕ БЯХА 
ПО ГОЛЕМИЧКИ

Марин Иванов и Пеца Ива
нов посетихме на работното мя
сто. Монтираха гардероби, про- 
веояваха изправността им, пре-

Изпращат те да изкупуваш агнета. Добре, че тази работа 
ми доверяват, казваш си и още при заминаването обмисляш ка 
кво да направиш с кантара... После всичко тръгва г 
Така ти се струва и така си ти мислиш. Тогава ти дорт 
чуваш как селяните казват, че е невъзможно едно агне с пре
стой от два или три часа да загуби три килограма от теглото 
си. Но това за теб не е важно. Разбира се ти имаш свои „аргу
менти” и не се страхуваш. И на теб съвестта ти е „чиста”, за-

ладко.
1 и пе

щото оставаш незаловен.
Постоянно работиш с хора. Пътуваш с рейс, като изпъл

няваш кондукторската професия. Наистина и на теб не е леко, 
Ставаш рапо, а лягаш късно. И повече си на крак. Но и ти 
гониш своя интерес. Посрещаш пътниците с едно „добре дош
ли”, но повече и без това, защото доброто настроение си оста
вил у дома със семейните грижи и проблеми.

Влизат хора: някои от тях за пръв път се качват на рейс 
и към теб чувствуват някакво страхопочитание. Ти това виж
даш и добре разбираш. Даваш билети и оставяш от „рестото” 
по нещичко да себе си. Разбира се, оправданието ти е, че ня
маш „дребни”. Ако за пръв път пътуват хората ще ти повяр
ват, но друг път няма... Но и ти не си наивен. Стараеш се да 
помпиш и чзучваш лицата на пътниците за да не се изгориш.

А ти си тоя ежедневен човек, който ходи на работата, от
бива се на събрания. И нещо повече — понякога с висок глас 
изказваш огорчението си за най-различни неправилности, ано
малии, пропуски... Дори и себе си сочиш като жертва на ня
коя безобидност. И това всичко изказваш в името на някои ви
соки идеали па социализма, като се кълнеш в своето високо

В. Велинов

БЯХА САМО 37 ДУШИ
Когато поискахма да се срещ

нем с „опълченците”, както ги 
наричат тук, затруднихме и ди
ректора, и началството от произ 
водството. Не е лесно да събереш 
хората, когато работят по сме
ни. Но „първите” вече не са 
много и се събраха. Наизлязо- 
ха от цеховете: Марин Иванов, 
Георги Каменов, Христо Йотов, 
Георги Митов, Кирил Малчев, 
Алекси Пешев, Пеца Иванов, 
Мирко Андонов, брат му Сто
ян, Мирко Христов, Борча За
рков, Душан Илиев, Цветан 
Георгиев.

Повече нямаше. През 1950 го
дина, при избирането на пър
вия работнически съвет в Ди
митровградско са били 37 души. 
Сега са останали само тринаде
сет. Другите са си отишли — 
някои са в други предприятия, 
някои са пенсионери, а някои 
са починали. Двадесет години 
не е малко време.

А през тези двадесет години 
предприятието е расло, час бав
но, час ускорено, и хората са 
стареели от трудностите в този 
растеж.

В двора на „Циле”, където се 
бяха събрали първите, едва ли 
можеше и да се говори за друго 
освен за този път. който за 
всички е само спомен вече.

съзнание.„Опълчението” с директора

веше. Отиде си и той човека. 
Сам беше и „Циле”. го погреба 
като свой.

ди да тръгнат към купувача. 
Една жена-полировчик им по
магаше. Докато приказвахме, 
гледах посребрените им коси, 
най-ясното доказателство, че 
трудът им вече не е този от пре 
ди две десетилетия.

Впрочем и сами си признаха, 
че не могат да мерят сили с 
младите.

— Караме я така. Днес ра
ботим в монтажа, утре сме на 
друга работа. Не сме в произ
водството, където нормите са го 
леми, но това е и уважение към 
нас. Останали са година-две. 
Даже можем и сега да отидем в 
пенсия, но не ни се ходи. Оти
доха някои другари, ама пен
сиите — за хляб не стигнат, ако 
нямаш нещо друго да се под
крепиш. Няколко години полу
чавахме
ти изчислят пенсията, я 
реш тридесетина хиляди, я не. 
А с толко не може да се карат 
старините.

Днес това измъчва първите

Започна „укротяването“ 

на Ерма
ЕДНА СПАЛНЯ — 360 ЧАСА

„Циле” до 1961-62 година ед
ва ли и може да се нарече фаб
рика. По му подхожда за това 
време названието занаятчийска 
работилница. Но трудът на хо
рата му, качеството на стоките 

Произведенията ла (до 1970 година) ще бъдат. , 
от огромно икономическо зна-' 
чение за населението за район 
Трънско Одоровци и Звонци.
Не само че се създават условия 
за електрификация, увеличение 
на оборота, но се откриват го
леми перспективи в туризма и 
създават възможности за зае
мане на работна сила, с което 
ще се подобрят иначе ниските 
доходи на семействата. Не е 
прекадено да се изтъкне 
това, ако се знае, че след закри
ването на мина „Ерма” намаля 
икономическата мощ на насе
лението в този край.

Затова е оправдан интереса 
на населението за акциите по 
регулиране поречието на р. Ер
ма. То е готово да помогне реа
лизирането на тази програма.

М. Б.

В Димитровградска община 
все повече разчитат на някои 
новини в по-нататъшното раз
витие. Калкулациите не са не
реални. Тази пролет започна 
организирана работа на регула
цията на поречието на река 
Ерма. Това са подготвителните 
работи за реализиране на про
грамата за регулация на поре
чието на Велика Морава. Вече 
започнаха изследователските ра
боти в района на Трънско О- 
доровци, а през настоящата го
дина ще се изготви и проекта 
иа бента край това село. Про
грамата на Дирекцията за ре
гулация на поречието иа Вели
ка Морава предвижда в тези 
антиерозивии акции да бъдат 
вложени към 800 000 пових ди
нара.

Освен, това, готви се проект 
иа антиерозивии работи от био
логически характер, с който се 
предвижда в идната година да 
се залесят и засадят с треви 
по-големи площи отколкото та
зи година. Естествено, по-обем- 
ните акции ще изискват и по
вече средства.

Под надзора на районната 
служба по горско стопанство 
частните стопани ще засаждат 
борови и акациеви фиданки на 
своите имоти. По такъв начин 
ще бъдат залесени към 30 хек
тара ерозивна площ, па която 

ще бъдат засадени 
100000 борови и 30 000 акациеви 
фиданки.

Акцията по залесяване върви 
без затруднения, благодарение 
на това, че подготовките запо
чнаха още миналата есен и по
ради правилното разбиране иа 
значението на акцията от стра
на селскостопанските произво
дители.

През настоящата година ще 
се засадят с ливадни треви към 
20 хектара площ. Тези мелио
ративни акции, които ще за
почнат в скоро време ще се 
извършват под ръководство на 
специалисти на „Ерозия" в Ниш, 
която ще се грижи за опазва
нето иа затревените площи.

Не е прекадено ако се каже, 
че започването иа акциите 
по регулация на Ерма, постро
яването иа бент и водоцентра-

го държеха. 
му минаха океана и се намери
ха в САЩ. Някои пьк заминаха 
за Холандия, Германия. А нор
мите си оставаха ниски, защото 

пъце не се прави бързо.
за 360

с голи 
Една спалня се правеше
часа.

— Това, което виждаш тук, 
казват първите в един глас, 

е вече фабрика. Питаш ли кол
ко пари ни струваше иа време
то? Само стотина милиона ди- 

— зданията и машините.

ми

малки заплати и като 
събе-

нара
Не се учудвай. Това са само па
рите. Но тук половината сме си 
направили пие с доброволен 
труд. Ако сложиш и него, щеИМАШЕ ВОЛЯ И ДРУГАРСТВО

Началото. Да, то е далече, там 
в зимните дни на 1948 година,

У избирали 31 работници

когато трима ковачи отишли в 
партийния комитет и предложи 
ли:

че
е избрап в 
това е стално иа
са били избрани 23 души, а са ги 
от общо 37 в предприятието.
Къде са сега първите избраници на

В ПИЛЕ” РАБОТЯТ: Кирил 
Йотов, Марин Ивапов, Георги Каменов, Георги^“божко 

В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ: Никола Мицсв, Божко 
Димитриевич, Владимир Милев, Георги Велков, вай 
ргиев, Светолик Маркович, Славчо Станков, Спиро

— Искаме да съберем нашите 
сечива накуп и да образуваме 
работилница... И през януари, 
долу към гарата, лъснала нова 
фирма, основата на социалис
тическата промишленост, в Ди- 

МАШИН —

„Циле”?
Манчсв, Христо Поправка

митровградско 
— БРАВАРСКО — КОЛАРО — 
—СТОЛАРСКОТО ПРЕДПРИЯ
ТИЕ „ВАСИЛ ИВАНОВ — 
ЦИЛЕ”.

А после?
— Ех, после. Купихме малко 

кое от Пирот,

В статията „Приет обществе
ния план и бюджет за 1968 го
дина” от сесията на ОС в Сур- 
дулица, печатана в 338 брой на 
вестника са допуснати грешки в 
цифрените показатели. Така на 
пример за реконструкцията на 
ВЕЦ „Власина” вместо 25 ми
лиона трябва да бъдат 2,5 ми
лиона, за ФАЕОС вместо 38, 
трябва да бъдат 3,8 милиона и 
пр. Така че, където става дума 
за милиони трябва да се вмет
не запетайка. Редакцията умо
лява читателите и автора 
статията за извинение.

роиов.
ЧАСТНИЦИ: Апгел Игов и Борис йотев, 
ПЕНСИОНЕРИ: Георги Димитров, Русим Гацсв, Ев- 

логи Василев, Васил Иванов, Михаил Милев, Петър Ста
менов.

ПОЧИНАЛИ: Крум Депков и Владо Лсков.стари машини, 
кое от другаде, рече Георги Ка
менов, и заработихме. Ама по
мещението беше тясно — една 

всички. Счето-

основатели на социалистическа 
та промишленост в Димитров- 

Не само Марин и Пецо. И 
Георги Каменов, който сега е 

на управителния

излезе много, но ние труда си 
не отплащаме на никой. Дено
нощно работехме дограмата, дру 
гото дърво, за да излезе и ев
тино, и по-скоро. И успяхме.

Сега една спалня се произ
вежда за 45 часа. Утре, други 

произвежда по-бързо.
норма 35

около

град.голяма стая за 
водството беше между духалото 
и наковалнята, работехме по 
трима на един тезгяф, някои ча

председател 
съвет, и Мирко Андонов и брат 
му Стоян, и Цветан — всички, 
които след някоя и друга годи
на ще заминат от предприятие
то с подарен диван или нещо 
друго, с което ще ги награди за 

„Циле” и младият

на
каха реда си...

Пеца и Марин добавят:
—Електричеството пък, нали 

знаеш какво беше. Много пи из 
мъчваше. До 10 часа през нощта 
не смеехме да пускаме маши- 

Чак когато киното свър-

ден ще се
Казаха ми, че гонели

че не е много далече вре 
ще е дей-

Гедакцнята
часа и 
мето, когато и това последен път 

му колектив.ствителност.
ните.
шеше пи беше разрешено да упо 

И ние ча

на застои вВ трудния път 
пласмента, на отплащане иа кре 

и нестабилен пазар „Ци
ле” и хората му все пак са вър 

В началото стой-

Надеждите им обаче са, че 
все нещо ще се промени в пен
сионния закон, за да се устано- 

някаква справедливост за 
които две десетилетия

требим машините, 
кахме, за да работим после до дити

сутрипта.
— А бе, каква беше нашата 

тогава, поде Христо Йотов, ни
що нямахме. Имаше само вол- 
я и другарство. И какво ДРУ" 
гарство беше. Работим задруж- 
по, а когато стигне заплатата 
умеехме и да си поседим някъ
де при събрани маси до късни-

вивели напред, 
костта иа продукцията не над- 

половин милион дина
хората,
са издигали и своето, и другиминавала 

ра. В 1966 година тя възлезе на 
520 милиона, а сега само за че- 

е над 220 мили-

сега получа-предприятия, а 
ват малки заплати и чакат тре
вожно пенсиите си.тири месеца тя 

она и не стои в 
броят на хората също е расъл.

магазините. А
М. II. Нейков
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КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА=

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИГГ“

5=

ПРИЯТЕЛИ, ПОТРЕБИ

ТЕЛИ, НА ГРАЖДАНИТЕгг:

ОТ КОМУНАТА И ЦЯЛА
щ

ТА СТРАНА ЧЕСТИТИМ
т-

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРА 

ЗНИК НА ТРУДА
——

1 - ВИ МАИ 

като им пожелава още по-големи трудови успехи
~~

Конфекция „Свобода“ — Димитровград произвежда мъжки костюми от най ■ 
модерни и качествени тъкани „ДИОЛЕН“, мъжки и дамски шлифери от син 

тетични тъкани, детски якета и всички видове конфекция за всички сезони

КОМБИНАТ ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ

„ДИМИТРОВГРАД“
приветствува своите делови

СЪТРУДНИЦИ С ПРАЗНИКА НА ТРУДА

1 - В И МАИ
Комбинат „ДИМИТРОВГРАД“ произвежда■ Й

неолит гьон, гумирани платна, гумирани 

шлифери, пресовани технически стоки за 

автомобилната и текстилна промишленост, 

гумени тръби за точене на алкохол, тръби 

За автомобили и велосипеди, обмотани и го

ли гумени нишки, гумени обувки итн.
=

III

БРАТСТВО -И- 29 АПРИЛ 1968Страница 14



\

1I
и

1

АНГРОПРОМЕТ — ПИРОТ I
IОт нашите складове н мага

зини в Пирот, Димитровград, 
Бабушница, Кална и Темска 
снабдяваме населението от Гор
но Понишавие с всички храни 
телни стоки, текстил, бакалии, 
електротехнически и домакин
ски уреди, железария, строител 
ни материали, нефт и произво
дните му.

Предлагаме на нашите потре
бители богат асортимент, солид 
но обслужване и солидни цени.

От 1963 година предприятието 
е носител на пограничния сто
кообмен с НР България.

ТЕЛЕФОНИ:

Земеделска кооперация
„СТОЧАР“ — ДИМИТРОВГРАД

2261Главен директор 
Комерц. директор
Директор на счето- 
во стопански отдел 2280

2442

ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ КО
МУНАТА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА

водствено стопан
ските отдел
Ликвидатура

2280
2495

„Ангро-1 В съседната страна 
промбт” изнася предимно сто
ки, които се произвеждат от 
предприятията в пограничния 
район, а с внасяните от НР Бъл 
гария стоки задоволява потре
бностите на приграничното на-

СЕКТОР ВНОС-ИЗНОС 
Директор 
Централа

=2551

1 - В И МАИ 2143 3

§ КАТО ИМ ПРЕДЛАГА КАЧЕСТВЕНО 
СИРЕНЕ, КАШКАВАЛ И ДРУГИ МЛЕЧ
НИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

селение и трудовите организа
ции.1

ЕI
II

=

Първи май:<л1. II повод' ' , щ

«§§§ г .ш ОТПРАВЯМЕ НАЙ-СЪРДЕЧНИ ЧЕСТИТКИ И БЛА- 

ГОПОЖЕЛАНИЯ ДО ТРУДЕЩИТЕ СЕ НА НАША

ТА СТРАНА И ВСИЧКИ НАШИ ДЕЛОВИ СЪТРУД

НИЦИ И ПРИЯТЕЛИ.

ш ШШ * У'1
ч

IМл

шш

::ш
ш

Столарско
предприятие

Строително предприятие 

„ГРАДНЯ“ — Димитровград
НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ КОЛЕКТИВА, НА

ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И 
СЪТРУДНИЦИТЕ

ЧЕСТИТИ

Кошара - Братство -в
Ш Желюша§

ЦИАЕ
Димитровград

ПРОИЗВЕЖДА УУ
* ШЕВРЕТ,

* ШОФЬОРСКИ КОЖУСИ 
И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕ

НИЯ ОТ КОЖАП Ъ Р В И М А И ЧЕСТИТИ

I
КОЛЕКТИВЪТ ЧЕСТИТИ НА НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ТРУДОВИ 
УСПЕХИ В РАБОТАТА.

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ПРИЯТЕЛИ

ПЪРВИ МАИ ПЪРВИ МАИ

ГОСТИЛНИЧАРСКО И ХОТЕЛИЕРНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

„БАЛКАН”
В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ ОТ КОЛЕКТИВА, 
НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И 
ПОСЕТИТЕЛИ

ЧЕСТИ ТИ

„ЦИЛЕ” ПРОИЗВЕЖДА:

МЕТАЛНО
предприятие

КАЧЕСТВЕНИ МЕБЕЛИ И 
РЕКВИЗИТИ ЗА ЗАБАВНИ

ИГРИ.

„Фабрад Издателство
„Братство"

Ниш
1 - В И МАИ

ЧЕСТИТИ

е КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В 
РАБОТАТА.

ПРЕДПРИЯТИЕТО ВИ ПРЕДЛАГА БОГАТ ИЗБОР НА
* ПИТИЕТА,

* СКАРА

* ГОТОВА ХРАНА,

* МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И

* ДОБРА МУЗИКА И ЗАБАВА.

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ

ЗАПОЧНА ДА ВНАСЯ КНИГИ 

ОТ НР БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИ

ТЕ НА УЧИЛИЩАТА. УМОЛЯ

ВАТ СЕ ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ ДА 1

ПЪРВИ МАИI=
1 „ФАБРАД” ПРОИЗВЕЖДА УК- 
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