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Величествен митинг в Лесковац

«СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И БЬЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК В СТАБИЛНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ«
ПРЕД ПОВЕЧЕ ОТ 100 000 ГРА 
ЖДАНИ ОТ ЛЕСКОВАЦ, НИШ, 
КРУШЕВАЦ, ПРОКУПЛЕ, КУР 
ШУМЛИЯ, БОЙНИК, ЛЕБАНЕ. 
ДИМИТРОВГРАД,
ГРАД, И ДР. МЕСТА В ЮЖНА 
СЪРБИЯ, НА 20 X ПРЕЗИ
ДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО ГОВОРИ 
НА ГОЛЕМИЯ МИТИНГ, ПОС
ВЕТЕН НА 25-ГОДИШНИНА- 
ТА ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ПЪ 
РВА ЮЖНОМОРАВСКА УДАР 

НА БРИГАДА.

година. Мощно се прояви един
ството на нашите народи и мла 
дежта. единството на всички да 
запазим своето безпрепятствено 
развитие, своето социалистиче-

Ето, това са сега някои от 
основните елементи, които стоят 
между тях и нас. А в чехосло
вашкия случай, по мое мнение, 
беше главно това, че обществе
ното развитие ое движеше по 
демократичен път, към проме
ни, които на народа биха уле
снили усилията за осъществя
ването на по-добър живот.

Сега бих искал да се върна 
•към онова, което досега постиг 
нахме в стопанската реформа 
(Бурни аплодисменти и възкли 
цания: Тито-Партия). Първо, с 
много трудности, ние все пак 
досега свършихме огромна ра
бота. Вие сами виждате, че ста 
билизирахме наший динар. Днес 
динарът е на цена в света. Къ- 
дето и да се отиде динарът ме 
же да се употреби.

Ние стабилизирахме, също та 
ка, цените.. Има тук-таме явле
ния на поскъпление. но главно, 
може да се каже, че цените у 
нас са стабилизирани и то въ
преки тежките усилия, които 
трябва да полагаме в осъщест
вяването ца стопанската рефор

В селскостопанското производ 
ство постигнахме огромен на
предък. Вие това сами чувству 
вате. А какво значи това? Днес 
ние със селското си стопанство 
сами задоволяваме всички нуж 
ди от хранителни продукти. Ние 
вече нямаме нужда да внасяме 
пшеница. Днес сами произвеж 
даме достатъчно количество 
пшеница, царевица и други сел 
скостопански продукти. Има оба 
че трудности в смисъл, че ония 
селскостопански продукти, кои- 

имаме за 
зарад

не мислех да говоря за Чехо
словакия, защото за това доста 
се говори. Бих искал да кажа 
само, че ние и този път, както 
това направихме и през 1948 гоБОСИЛЕ-

то износ не 
голяматавървят 

конкуренция 
пазар. А това е 
особено с износа на царевица, 
добитък, месо и така нататък. 
Сега работим върху това със 
западноевропейския пазар, т.е. 
със ЗЕТ, да постигнем такива 
аранжмани, че да можем да про 
даваме на този пазар и селско- 

. стопански продукти без така на 
речените прелевмани и други 
ограничения.

Нашата индустрия силно се 
модернизира. Тя вече се при
способи към новите условия на 
пазара. За тоЪа красноречиво го 
ворят данните, че тя напусна 
десет хиляди разни произве- 
неия, които бяха некурентни и 
че премина към производство 
на около 15 000 нови произведе 
■ния, които представляват инте
рес и за чуждестранния пазар 
и за нашата страна. За това 
бяха необходими огромни уси
лия. Трябваше много да се стя-( 
га ремъка. Разбира се, като го
ворим за постигнатия напредък 
не трябва да губим от предвид 
и слабостите. По отношение- на 
по-нататъшната модернизация 
на нашата промишленост тряб 
ва да се направи още много за 
да вървим още гго-бързо по то 
зи път.

чуждия
случай

на

Другарки и другари, 
Позволете ми от това място 

да отправя към всички ви най- 
сърдечни поздрави от името на 
всички, които дойдохме на този 
величествен митинг. Същевре
менно ви благодаря за сърдеч
ния прием и посрещане, който 
ни . устроихте тук. Мило ми е, 
че ми се оказа възможност, на
истина след петнадесет години, 
да дойда във вашата среда. То
ва говоря малко самокритиче- 
ски, обаче аз съм на такъв посг, 
че не винаги мога да отивам, 
където аз искам и когато ис
кам.

ма.
Ние модернизирахме нашата 

индустрия с 55 на сто и много 
направихме за внедряване на 
автоматизацията. Това е голям 
напредък.

Ние почти уравновесихме пла 
тсжния баланс. Останаха още 
малки разлики, а известно е, 
че преди три години имахме де 
фицит от 250 милиона долара. 
Увеличихме нашия износ с 50 
на сто. Разбира се това още не 
е достатъчно. Трябва да още мйо 
го да направим за увеличение 
на износа, защото нашата ин
дустрия днес не работи с пъл
на мощност. В това отношение 
съществуват големи и неизпол
звани възможности.

От това място искам особено 
да привететвувам преживелите 
бойци от величавата борба, ко
ято нашите народи водиха про
тив всички окупатори, още вед 
наж да изкажа нашата благо
дарност, че и днес, когато на
шата страна се намира в пълен 
размах в изграждането на 
циалистическото общество — са 
акгивци в нашата страна.

Днес ние можем да кажем, 
че въпреки всички пречки и 
трудности, пред които бяхме из 
правени през изтеклите дваде
сет години, преобразихме наша 
та Югославия. Тя вече не е оно 
ва, което беше. Днес тя е напрц 
днала, индустриално 
страна с много нови строежи: 
училища, болници и други обек 
ти. Това е страна, в която на
родът с гордост гледа към ми
налото и с вяра в бъдещето, в 
осъществяването на всичко оно 
ва, към което нашият народ ви 
наги се стремеше.

И ТОЗИ ПЪТ, КАКТО 1948, РЕт 
ШИТЕЛНО КАЗАХМЕ „НЕ!"

со-

ТРЯБВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТТАсвоята независимост против вси сегнати, решително казахме 

чки опити за намеса в нашите „не“. Своето становище своите
възгледи за чехословашкия слу 

Тази година, както ви е из- чай казахме открито пред це
лия свят, и при това оставаме' 
завинаги.

развита
вътрешни работи. У нас производителността рас много да изправяме за да вър- 

те годишно с около 6 на сто. вим по-бързо напред. Трябва
Това е хубаво, но ние трябва още много да направим, за да 
да увеличаваме производител-: постигнем целите, които си поста 
костта още повече. От 48-часо- вихме със стопанската рефор- 
ва работна седмица преминах- ма. 
ме към 42-часова. Същевреме
нно увеличихме производител-» 
ността, значи преди всичко с о- 
риентация към модернизиране 
и по-интензивна работа. Пос
тавя се въпрос, къде ще оти
ват ония работници, които бя
ха принудени да напуснат фаб 
риките, защото модернизацията 
ги направи, така да ое каже, 
безработни. Нашето правителс
тво и ние всички заедно 

ръководството . полагаме

вестно, имаше тежки ексцеси в 
международните отношения. Тук

ЛЪЖЛИВО ПРЕДСТАВЯНЕ ПА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В НАША
ТА СТРАНА Някои на Изток критикуват 

нашата система и обстановката 
в нашата страна. Да погледнем 
през какви фази минавахме 
през последните двадесет годи
ни. 1948 Съветският съюз и дру 
гите източноевропейски страни 
едностранчиво отказаха всички 
договори с Югославия. Тогава 
ние се намерихме така да се ка 
же голи, на пътя. Нашата стрз 
на беше разорена. Огромни бя
ха нашите жертви във войната 
и последиците от военните опу 

На Запада тогава 
нямахме приятели. Какво ни 
оставаше тогава: да се прода- 
дем, или да намерим някон по- 
добър път? Първо, ние призо
вахме нашия народ да стегне 
ремъка, още по-енергично да 
работи също така единно и упо 
рито, както и през Народноосво 
бодителната война. След това

той, какво сме създали. Особе
но ония, които някога са били 
в пашата страна, са в.идяли ка
сти огромни промени са у нас» 
С една дума, ония които посе
тиха Югославия опровергаха 
всички тези клевети, които се 
хвърлят върху нашата страна 
(Възклицания: Да живее дру
гаря Тито).

Другарки и другари,
Не се касае за някакъв слу

чаен малък конфликт между 
нас и тях. Тук става дума, че 
на тях не им харесва нашия 
обществен строй, нашата само- 
управителна
система, нашият път в социа
лизъм и комунизъм. На тях не 
им харесва нашата социалисти
ческа демокрация. С една ду
ма, най-много им отречи само
управлението и затова сега уда 
рят по нашата вътрешна систе 

•• ма. Но ние за това няма много 
да губим нерви. Ние ще им по
кажем факти за това какво сме 
постигнали.

СТАБИЛИЗИРАНИ ЦЕПИ, 
ЗАЗДРАВЕН ДИНАРА

Те нападат нашата реформа, 
макар че и сами търсят пътища 
към някаква реформа.

Да вземем например как в 
някои източни страни се пред
ставя положението в Югосла
вия. Учудени сме, че ръковод-

аз неЩе се спра. сега върху тая го 
дина, в която имаше бурни дни.
Преди всичко, ние направихме 
баланс на изтеклите две годи
ни от осъществяването на сто
панската и обществена реформа 
и отчетахме добри резултати.
Мога да кажа, че ние през из
теклите три години, откакто за
почнахме стопанската реформа, 
без оглед на всички трудности, . ЧИ. това са чйърде груби лъжи, 
пред които бяхме изправени, 
имахме и твърде добри успехи;
Особено през тая година се про 
яви силна дейност във всички 
области на нашия вътрешен ж» 
вот. Тази година и нашата мла 
деж мощно дигна своя глас в 
желанието си да бъде заедно

ствата на тези страни 
мисля на народа — могат така 
лъжливо да представят поло
жението в нашата’ страна, да 
говорят как ние сме пропадна
ли със самоуправлението, как в

раз-заусилияголеми
решаване на проблема за без
работицата. и то по такъв на- 
уин, че постепенни и упорито 
ще отваряме нови работни ме
ста, ще организираме нови го
леми строежи, ще подобряваме 
нашата инфраструктура, което 
оме запланували още тая годи
на. Ще могат да постъпят на 
работа десетки хиляди работни 
ци. Ще трябва да уредим и ня-. 
кои други въпроси като напрк 
мер хонорарната работа. (Въз- 

Тито-Партия, Ние

нашите деца ходят голи и та
ка нататък и така нататък. Зна

стошения.
които нашият народ отхвърля 
наистина с индигнация. По-на
татък, говорят, че сме се задъл

социалистическа

жили, че така да се каже, се 
Запада, че товапродаваме на 

вече не е социализъм, вървим 
към капитализъм. Вие най-добс всички, които изграждат со

циализъм, със същите права и 
същите задължения. Ние прие 
хме всички ония оправдани кри 
тики, които идваха от младеж 
та и работническата класа.

Трябва да кажа, че никога 
по-рагно, през изтеклите дваде 
сет и повече години, в Югосла
вия не се прояви такова един
ство, какъвто беше случая тази

ре знаете за тези нападки.
Ние имахме с тях диалози. Аз 

им казах: Двадесет милиона ту 
ристи от целия свят тази го
дина минаха през Пяла Юго
славия. Двадесет милиона ту
ристи най-добре са видяли кая 
къв е нашия народ, как живей

клипания: 
сме Титови-Тито е наш).

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕБИВА 
ВАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО В ЛЕСКОВАЦ, ВРАНЯ, 
ПРОКУПЛЕ И НИШ ПРОДЪЛ.

Без оглед на това, какво ня
кои в чужбина говорят за нас," 
фактите показват, че жизнени 
ят уррвен у нас расте годишна 
с темп на увеличение от 10 про 
цента. Разбира се» имаме още' ЖАВАТ НА 2 И 3 СТРАНИЦА



те биха дошли и в Югославия 
„да помогнат“ и без наша 
кана. Такова идване би било 
посрещнато твърде остро (Одо7 
бренияи възклицания: Тито~- 
партия. Ние сме 
— Тито е наш).

то извършиха продадените на 
Хитлер българоки управители 
против борците за свобода, е 
готов да даде всичко от себе си, 
за да може час по-скоро и по- 
добре да заличи спомена от оно 

което току-що мина и да 
прокара път за вечна, иеруши- 
ма дружба, за тесен братски съ 
юз между всички югославоки 
народи... Ние ви дължим веч
на благорадност за подкрепата 
и братската помощ, с която на
шите първи партизански отря
ди се създадоха при вас.

ое разпитвахме на Запад дали 
някой ще ни даде кредити- На 
Запад казаха: добре, ние ще 
ви дадем кредити, но при твър 
де тежки условия. Искаха лих 
ви до 10°/о. Искаха, също така* 
предварително да заплатим всич 
ки дългове на стара Югосла
вия. Казаха ни: платете и ония1 
фабричици, които ние построих 
ме в Югославия. Мините и фаб

занска борба против хитлерист 
ките и български агенти. ..

Нашият народ се чувствува 
виновен към югославските на
роди, особено към сръбския и 
македонския, че розволи него
вите управител.и да създадат от 
България плацдарм на герман
ските поробители, от българс
ката войска — Хитлерови жан 
дарми на Балканите и да извър 
шат редица насилия, предател
ства над народа, който се бо
ри за своята свобода. Нашият 
народ, който и сам на свой гръб 
понесе всичките ужаси на на
силието и предателството, кое-

риките бяха в ръцете па чужди 
капиталисти. Какво тогава ние 
можехме да направим? Казах
ме им: добре, съглаогги сме, ще 
ви платим дълговете па стара 
Югославия, ще ви дадем обез
щетение за национализираните 
фабрики и мини и ще вземем 
кредити при условия, които ни 
диктувате.

по-

Титови 
Ако някой 

значи че це
ва,

не те вика 
си му нужен. Що се касае 
до нас — ние своите вътрешни 
работи решаваме сами. За со
циализма в нашата страна ня
ма никаква опасност. Всички
наши хора живеят в дух на са 
циалистичеоко изграждане. Со-, 
циализмът в Югославия е пус
нал дълбоки корени, които ни
кой не може да изкорени. Ни
кой не трябва да се страхува, 
че някой от Запада би могъл 
да наруши нашата независи
мост. Достатъчно сме способни

У НАС КУПУВАТ СТОКИ СЪЩИТЕ ОНИЯ, КОИТО ГОВОР
ЯТ, ЧЕ НЯМАМЕ НИЩО

гарю Тито, ни и ти се кълиеме 
че от твоя път няма да се от
клоним).

Значи, другарки и дрУгари, 
когато става дума за това как
во трябва да бъде нашето ста
новище към всички тези на
падки — мисля, че то трябва 
да бъде такова, че никакво пет 
но да не падне върху нас, че 
ние сме тия, които някого пре 
дизвикваме и желаем да развал 
яме отношенията. Напротив, пир 
постоянно изтъкваме: Дайте да 
сътрудничим поне там, където 
това е възможно, по икономи
чески и други подобни въпроси.

Ние желаем добри отношения 
доколкото това зависи от нас. 
Но, както знаете, добрите отно 
шения не зависят само от ед
ната страна, те винаги зависят 
от двете страни.

Изолацията на нашата страна 
от страна на източноевропейски 
те държави продължи с годти 
ни. Във вземането на кредити 
на Запада вървяхме крачка по 
крачка- До 1960 година изпла
тихме всички предвоенни дълго 
ве, които признахме като свое 
задължение към чужбина. То
ва, разбира се, представляваше 
огромни усилия за нашите на
роди. Това означаваше притя
гане на ремъка и чести отрица 
ния от най-елементарни нужди 
във всекидневния живот. Ние 
преодоляхме всички трудности. 
Тогава в нашите магазини ня
маше никакви стоки, или има
ше твърде малко, и то слабока 
чествени. А погледнете как е 
днес в нашата страна. У нас 
идват да купуват същите ония, 
които ни критикуват и говорят, 
че нямаме нищо (Одобрения и 
възклицания:
Ние сме Титови). Да, това е лъж 
лива пропаганда, която на нас 
няма да ни навреди, тя ще на
несе вреда повече на тях (Бур 
ни аплодисменти, възклицания: 
Ние сме Титови — Тито е наш). 
Сега се поставя въпрос: Как

НИЕ ПОДАДОХМЕ РЪКА НА БЪЛГАРИЯ И ДНЕС НЕ Я
ОТДРЪПВАМЕ

да защитим нашата страна от 
всеки, който нещо би опитал 
против нея (Бурни аплодисмен
ти).

не можеше да оспорва огром
ните жертви, които дадохме в 
миналата война, а днес, ето, те
зи жертви ни оспорват. По оно 
ва време бяха положени осно
вите на приятелски и братски 
отношения между Югославия и 
България. Днес тези основи от-] 
нова се разрушават с разни ис
торически извращения, с непри 
знаване на макодонската нацио 

нататък. Какво

Ето, това писа Централния ко 
митет ца Българската комунис
тическа партия когато начело 
стоеше Георги Димитров (Дела
та говорят). Въз основа на това, 
представители на Националния 
'комитет и народното освобождс 
■ние на Югославия в разговор с 
До-бри Торпешев и Петър Тодо
ров, който премина в сърдечен 
и приятелски тон, постигнаха 
на 5 октомври 1944 годила спо 
разумение. В текста на спора
зумението се казва следното: 
„Постигнато е съгласие:

1. За военно сътрудничество 
в борбата срещу общия враг — 
германския завоевател;

2. Че всички въпроси, произ
лизащ ^ от съюзническите отно 
шениц и приятелското сътру
дничел гво между България и

Другарки и другари, когато 
казвам това, може да изглеж
да като че драматизирам неща 
та. Ни най-малко! Няма тук ни 
какво драматизиране. Днес ис
ках само открито да кажа как 

мислим, малко да имво ние
припомня да погледнат назад 
онова, което беше, защото из
глежда всичко са забравили. 
Добре е малко да си припомнят. 
Защото днес вече не се чува 
да споменават какво са напра
вили българските фашисти, осо 
бено в -^>зи край, а отидоха те 
и по-нататък, все до Златибор. 
Техните топове биеха тогава ко 

се оттегляхме през Петата

налност и така 
мислите вие, марксисти, българ 

ръководители? В марксистски
ко-ленинската наука се изтък
ва, че всеки народ има право 
на самоопределение до отцепле
мие.

А те, ето, оспорват на маке
донския народ дори и неговата 
националност, а не само пра
вото на самоопределение по от

Тито е наш

гато
офанзива, когато бяхме в най- 
тежко положение. Те изглежда 
забравят това, а не би трябва
ло. Защото ние нашите жертви 
не можем да забравим. А оня, 
който беше наш противник то
гава, би трябвало също така то 
ва да има предвид и за в бъ
деще. (Аплодисменти).

Другари и другарки, в опити
те някак да се оправдае чехо
словашкия случай — т-е., нахлу 
ването на войските на петте со 
циалистически страни — се по
яви и някаква теория, според 
която суверенитетът не е съще 
ствен за малките народи. Не 
е казано именно, че става ду
ма за малките народи, но така 
се е мислило. С това всъщност

ние да се поставим към тези, 
не много приятелски, всъщност 

становища къцклеветнически 
нащата страна? Това че те лъж 
ливо представят положението е 
нашата страна, мисля, че това
само на тях ще им пречи, а не 
и на нас. (Бурни аплодисменти 
и одобрения). Защото хиляди 
хора от тези страни вече бяха 
в Югославия и се удивляваха 
как така бързо успяхме да се 
измъкнем от развалините и да 
постигнем такива резултати. 
Всъщност от това се удивлява 
целия свят. Аз не казвам, че 
в нашата страна е воичко как
то трябва. У нас все още има 
хора, които слабо живеят, кои
то са слабо платени. Но ние п 
това ще отстраним. Бъдете уво 
рени, че ще преодолеем всички 
трудности ако така упорито и 
единно работим. (Бурни аплодис 
менти: Герой Тито, Ние сме Ти
тови — Тито е наш, песен: Дру

се иска да се озакони нещо, 
което изобщо е безпредметно, 
което го няма дори и в Атлан
тическата харта, нито където 
и да било другаде. Това не се 
чува дори и от капиталистиче
ските страни, което с оглед на 
тяхната концепция не би тол
кова ни учудвало. Но, ето, чу
ва се за съжаление от някои 
ръководители на социалистиче 
ски страни и това е твърде тру 
дна и сериозна работа. Принци 
пите на суверенитета и инте- 
гритета съществуват вече ве
кове наред. Затова на такива 
теории следва остро да се про
тивопоставим. По тези въпрбеи, 
когато водим диалиози с ръ
ководните другари от социалис
тическите страни, ние ще спо
рим, и за това трябва да пише 
и нашият печат. Обаче не би
ва да се набляга върху разни 
дреболии, които могат само да 
утежнят нашето положение в 
такива разисквания. Световна
та обстановка е много

#1
Над 100 000 души бяха дошли да приветствуват президепта Тито

В БЪЛГАРИЯ СЕ ОМАЛОВАЖАВА БОРБАТА НА НАШИТЕ
НАРОДИ

Югославия ще се разрешават в 
дух на братството и съвместни 
те интереси на югославските на 
роди и българския народ.

Делегатите на правителството 
на Отечествения фронт изра
зиха готовност да направят вси 
чко за изправяне на неправди
те, които на югославските на
роди причиниха реакционните 
фашистки елементи на българ 
ското правителство и че в най- 
голяма степен ще се застъпят 
да се нормализират отношени
ята между българския и юго
славските народи в дух на пъл 
на и братска солидарност“.

Има още от това, но аз няма 
вече да чета, не е нужно. Само, 
другари и другарки, тогава кръ 
вта беше толкова свежа, така да 
се каже, още се пушеше и никой

ноц-.зние на собственото вътреш 
но развитие и живот.

Ето, виждате, това са елемен 
ти, които днес обременяват на
шите отношения с България. 
Нека да се върнат към онова 
както беше започнало през 1944 
година, когато съвместно се бо
рехме. Ние тогава им подадох
ме ръка и нито в един момент 
тази ръка не дръпнахме назад. 
И днес не я оттегляме. (Бурни 
одобрения, възклицания: Тито- 
Партия). Ние желаем с българ 
ония народ добри отношения, 
но желаем и да се зачитат ис
торическите събития, да се за
читат ония жертви, дадени в та 
зи съвместна борба през 1944 
година, пред края на войната 
против фашистките завоевате-

Аз споменах някои «а Националния комитет, тога
вашното правителство, да дада 
възможност на българската вой 
ска — която по-рано беше под 
командване на фашистите — се 
га заедно с нас да участвува р, 
освобождението на останалата 
част от нашата територия. Ка
заха, че признават своя позор, 
че тяхният народ е бил измамен 
и че участието на тяхната ар
мия в тези операции би им би
ло от голяма полза. Аз се съгла 
сих с това и български части 
взеха участие в тези боеве зае 
дно с нашите части. Ето какво 
тогава пишеше Централния ко 
митет на Българоката комунио 
тическа партия. В тяхното пич 
мо от 2 ноември 1944 година сс 
казва:

„Огромна е заслугата на Юго 
славската освободителна армия, 
която Ти организира и с която 
Ти ръководиш за освобождени
ето на нашето разпокъсано оте 
чество, а също така и за нана
сяне на тежки удари на хит
леристките банди на Балкани
те и за изгонването им вън от 
Балканите. Югославските наро 
ди, и на първо място, храбрият 
съсед, сръбският народ, първи 
вдигнаха знамето за решителна 
народноосвободителна борба про 
тив хитлеристка Германия и 
показаха на всички поробени и 
подчинени народи пътя към сво 
бодата. Върху вашия светъл 
пример се учеше и вдъхновя
ваше и нашият измамен и огра 
бен народ за въоръжена парти-

страни,
от които не много приятелски 
се отнасят към нас. Сега бих
искал да кажа нещо и зана- 
шата най-близка съседка Бъл
гария. Известно ви е, че аз пре 
ди три години по_сетих Бълга
рия. Също така председателят 
на българското 
Тодор Живков посети Югосла
вия.’ Тогава ние разговаряхме 
за необходимостта да се ликви
дират ония елементи, които мо
гат да нарушат нашите прия
телски отношения- Договорихме 
се да не се нападаме. Съгла
сихме се, че всичко онова, кое
то се отнася до Македония — 
е дело на македонския народ 
и на нико» друг. (Бурни апло
дисменти и одобрения).

мътна
сега. Считам, че последните съ
бития в Чехословакия много са 
допринесли да бъде 
трудна, отколкото 
трябва да правим ние в Юго
славия? Каква е нашата зада
ча? Наш дълг е на първо мя
сто да посветим максимум вни
мание на нашето вътрешно раз 
витие, за да разрешим най-доб 
ре проблемите които стоят пред 
нас. Същевременно обаче след
ва също така да следим будно 
какво става извън нашата стра 
на. Югославия се ползва с гол-

Едва ли 
да не знае

още по- 
беше. Каквоправителство

ли.

ям престиж в света.СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГА
РИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА

БАЛКАНИТЕ

Обаче въпреки този договор, 
и след него, както и порано, в 
българския печат се пише как 
българската армия освобожда
вала Югославия, как Югослав
ската народноосвободителна ар 
мия не е могла кой знае какво 
да направи. Значи, омаловажа-* 
ва се борбата на нашите наро-* 
ди (Възклицания: Чуждото не 
искаме, своето не даваме.) За
това искам тук да кажа какво 
мисля за тези неща.

В края на войната, през 1944 
когато от Вие отидох

има страна, която 
за борбата на югославските на- -ч 
■роди, за югославския принос 
към мира и прогреса, която Да 
не е запозната с югославските 

принципи 
отношенията

От това място бъде крайъгълен камък за ста 
билност на Балканите. Ние то
ва искаме, защото искаме в мир) 
да изграждаме своя по-добър 
живот. Мисля, че същото това 
иска и българския народ. Тряб 
ва обаче да кажа, че изявлени
ето, което неотдавна даде един 
от най-високите 
в България, в което се казва, 
че всички социалистически стра 
ни са длъжни да помогнат ко
гато в някоя страна социализ
мът е в опасност — е неприем
ливо и в разрез с началото за 
суверенитета на страните, 
това изявление произлиза, че

а сигурен 
съм, че всички вие одобрявате 
това — въпреки всичко, до ко
ето се стигна отново между нас

външнополитически 
и възгледите за 
между народите.
ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА РАБО
ТИМ ЗА СВИКВАНЕ НА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗА

НИТЕ ДЪРЖАВИ

през последно време, аз изтък
вам: Дайте съвместно да вър
вим по-нататък? Да подадем 
един на друг ръка, защото има 
ме много възможности за сътру 
дничество. Може ли да има ста 
билност на Балканите ако ня
ма приятелски и добри отно
шения между Югославия и Бъл 
гария? Ясно е, че не може. Съ

ръководители
Ние отново подехме инициа

тивата за провеждане на засе
дание на необвързаните страни 
на най-високо равнище, 
желаем то да бъде по-широко 
от заседанията в Белград и Ка 
йро. Тази инициатива, която не 
е само наша, бе приета много

година,
в Крайова, в Румъния, а оттам 
отпътувах в Белград — приех 
българска делегация, в която 
бяха другарите Терпешев и То 
доров. Те ме помолиха като Вър 
ховен комендант и председател

като

трудничеството между Югосла
вия и България би трябвало да

От
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лошо от ръководителите на ня
кои социалистически Африка. Посетих главно раз

виващите се страни, с изклю
чение на Япония, която е висо
ко развита страна. Навсякъде 
ръководните и отговорни хора 
приеха радушно идеята за не
обходимостта от такава срещд. 
-за какво ще приказваме на та
зи среща?

Светът, казвам.

та. Това трябва добре да се про 
учи и сериозно да се пристъпи 
към работа- Ние сме категории 
нс решили да разрешим и този 
въпрос.

На края още веднаж ви бла

годаря. че имахте търпение да 
ме изслушате. Желая ви много 
успех във вашите по-вататъш- 
ни творчески усилия (Дълго
трайно и силно одобряване, ап
лодисменти и възклицания на 
другаря Тито).

трупването с много по-малко 
работници. Сега на този изли
шен работници, които отиват из 
фабриките зарад модернизира
нето и автоматизацията трябва 
да намерим други работни мес-

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ПРОКУПЛЕ

страни.
Преди против това бяха запа
дните капиталисти. На западни 
те империалистически държави 
това не им харесваше, а сега 
не харесва на тези. И разнасят 
по всички райони, специално в 
Африка и Азия, измислени 
казки, че това е провалена ра
бота, че Югославия се е

при
е пред труд

на дилема, пред трудни кон
фликти. В ООН мъчно се раз
решават международните про
блеми. Почти нито един парлив 
международен въпрос не е ре- 
шен. Не е премахната 
в Близкия изток.

прова
лила с тази идея, че това е на
несло вреда и на Югославия, и 
е безсмислено да се дава 
ложение за срещата. Това зна
чи, че се подбуждат държавни 
ци и отговорни хора тази сре
ща да не се състои. Ние. ще про 
дължим да работим за 
нето на такава среща, защото 
в международните отношения 
се трупат отрицателни елемен
ти и светът все

„Жертвите трябва да се споменават от пиетет, 

не по политически причини“пред-

кризата
По нататък президентът Ти

то каза:
„Ясно е, че въоръжението е 

голямо бреме за човечеството. 
Колко средства, които сега се 
отделят за въоръжаването, би 
ха могли да се дадат за добро 
то на хората. Напреварата във 
въоръжаването пречи да се пц 
виши жизненото равнище на 
хората. И ние, в Югославия, 
покрай огромните уоилия по иг> 
граждането на страната също 
сме принудени да даваме доста 
за въоръжаването. И ще дава
ме, другари и другарки, защо
то народ, който не е готов да се 
бори с оръжие в ръка, не мо 
же да е сигурен за своята сво 
бода, независимост и суверени 
тет. Днес, както виждате, все 
по-често се явяват теорийки, чс 
суверенитетът не бил за малки 
те народи, което значи, че ако 
някой счете да се намесва в 
работите на други — може и 
да го направи така“.

Изтъквайки, че за независи
мостта е пролята кръв на на-* 
шите народи и че върху тази 
независимост нико» не може да 
посегне ненаказано, президент 
тът Тито каза:

„Готовността да браним на
шата независимост проявиха 
всички народи особено през пд 
следните дни, зарад известни . 
те постъпки, които са несъвме 
стими с принципите на марк
сизма-ленинизма и с отноше
нията между социалистическа 
те страни. Щом някой, който И 
да е и от която и да е посока, 
се опита да угрози нашата не
зависимост и суверенитет, ще 
срещне желязната стена на 
нашите народи, които тези дни 
показаха, че са готови, от най 
младите до най-старите, да же 
ртвуват и живота си, ако дотр
ябва, за отбраната на това, за 
което се борихме и за което бе 
пролято море кръв.“

Като съобщи, че резултатите 
на стопанската реформа са до 
бри но предстоят още важни за 
дачи за изпълнение, както и-че 
Насоките са пътеводител към 
това, което следва да се напра 
ви, той каза:

„Ние трябва да вървим на
пред. А това ще можем, ако на 
шите млади поколения 
чим по-активно в нашия обще 
ствен живот- Те не само тряб
ва да ходят на училища, но и 
да участвуват в нашия обще
ствен живот.“

На края президентът още вед 
наж приветствува народа от 
Топлица и му пожела успехи в 
творческата работа.

След Лесковец президинтът Тито посети Браня. Там води 
разговори с обществено-политическите дейци на Враня и 
съседните общини и разгледа съвременния помукопреработва- 
гелеи комбинат „Враня".

На другия де у президентът Тито посети Прокупле, цен
търа иа топлишкии край. Топло посрещпат и привстствуван от 
около 80 хиляди граждани от Топлица, президентът Тито про
изнесе кратко приветствено слово, с което отдаде признание, 
на народа от Топлица за неговите жертви през войната и за 
успехите в строителството.

В следобедните часове президентът Тито напусна Топ
лица и замина за Ниш, радушно посрещан из пътя от насе
лението на редица села.

В Нищ най-напред посети паметника на загиналите па
триоти на върха Бубан и отдаде почит па жертвите с едно
минутно мълчание. След това, посрещнат и приветствуван от 
цялото население на града, той мина из улиците, водещи към 
хотел „Амбасадор", в залата на който води разговор с пред
ставители на нишкия обществено-политически, стопански и 
културен живот.

След тези разговори президентът Тито замина за Белг
рад, Изпратен от хилядното население на Ниш.

С това завърши двудневното посещение иа президента в 
краищата па Югоизточна Сърбия.

Президентът Тито благодари 
за топлия прием от страна на 
топлишкия народ и още вед
наж отдаде високо признание 
на народа за жертвите през на 
родоосвободителна борба, като 
подчерта, че тези жертви са 
дали възможност краят й гра
дът да се променят миого в срав 
нение с времето преди война-

която причи
ни нападението на Израел вър 
ху ОАР 
ни. Не е

свиква- и други арабски стра- 
сложен край на агре

сивната война във Виетнам, ма
кар напоследък да се 
че преговорите 
лучлизо.

приказва 
вървят по-опа-лрвече се обре 

менява с много остри проблеми Значи, с години се 
много решения, а 

остават неразреше-
които наново могат приказва за 

проблемите
ни и все повече има огнища 
които могат да предизвикат мно 
го тежки конфликти.

да дове
дат до световна катастрофа. Та 
зи година аз посетих на два 
пъти няколко страни в Азия и

НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНИ
ТЕ РАБОТИ НА МАЛКИТЕ НАРОДИ

Не мога да кажа, че в Близ
кия изток, който засяга Евро
па,особено нас в Средиземно- 
морието,. няма да се стигне до 
нов, остър военен конфликт, 
който няма да се ограничи са
мо . върху пряко засегнатите 
страни, но би могъл да се раз 
простре и върху европейските 
държави. Нас това много ни 
тревожи и затова считаме за

народните проблеми. 
Ето другари и другарки, това 

са големите работи, които пря
ко засягат не само 
много държави в света. Затова 
ние упорито ще се борим да се 
стигне до свикването 
ва среща (Бурни одобрения и 
аплодисменти. „Ние сме Титови 
Тито е наш“)

нас, но и

на таха-
други, обаче тази кръв ве сли
ваше в една, от к^рто' следва
ше да процъфти вечното при
ятелство между съветските и 
югославските народи.

Трябва да кажа, че ми е 
много мъчно, когато сега жер 
твите се споменават по полити
чески причини- Жертвите след 
ва да се споменават от пиетет, 
като се цени пролятата кръв, 
а не по политически причини, 
изтъквам, че и ние също има 
ме какво да помним, и ще пом 
ним техните и нашите жертвИ| 
защото съветският народ даде 
огромни жертви за победата 
над фашизма. Тези жертви тр
ябва да се помнят вечно. Оба
че това нека да бъде общо спо 
мняне от пиетет към тези, ко
ито дадоха живота си та хората 
на земята да живеят по-свобо-| 
дно и без страх да гледат към 
своето бъдеще.

Като припомни, че световна 
та обстановка е напрегната, и 
в много райони на света съби
тията угрозяват световния мир, 
а ООН не успява да намери 
съответното решение, то« под
черта нашите становища и уси 
л-ията да се опази световния

■нужно да се срещнат развива
щите се страни и другите дър
жави, които са угрозени от го
лемите.

ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПО-БЪРЗО СТОПАНСКО 
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Това положение сега
Какви са нашитесигурно ще се отрази и върху 

другите западни страни. Могат 
да си кажат: ако те не призна
ват суверенитета, защо да го 
признаваме ние. Значи, малки
те народи са в опасност. И за
това малките народи трябва да 
действуват единодушно. На спо 
менатата среща техните пред
ставители следва ясно и кате
горично да кажат, че никой ня 
ма право да се намесва в тех
ните вътрешни работи. Малки
те държави имат право да бран 
ят решително своя суверенитет. 
Те имат право да иокат да им 
се помогне в развитието, за
щото оазни колониални сили 
Ограбваха техните страни не де 
сегилетия, а столетия. Те имат 
право да искат да се запази 
световният мир, да се премахне 
атомното и друго въоръжение, 
да се махне силата като сред-, 
егво за разрешаване на между.*

перспекти
ви сега? За стопанската рефор
ма аз считам, че 
най-трудното, 
сега вървят все по-добре. Пер
спективите, както ние ги виж
даме, не са лоши. Все по-голе- 
ми са възможностите за по-бър 
зо стопанско и обществено раз 
витие. Сега вървим с ускорени 
темпове към по-нататъшно мо 
дернизиране на промишлеността 
към изграждане на нови съоб
щителни комуникации, към раз 
витието на нашата- инфраструк 
тура и пр. Настояваме да раз
ширим нашата външна търго
вия., Нашите хора, които оти-: 
ват в чужбина трябва още по- 
умело да проучват пазарите, за 
да умеят да водят търговията 
в полза на нашата 
в полза на оня, на който про-

сме минали 
Работите у нас та.

Като напомни, че на 20 ок
томври е празнувана и 24-годи 
шнината от освобождението на 
Белград, град-мъченик, който 
са освободили югославските на 
родноосвободителни бригади и 
дивизии заедно с бойците от 
Съветската армия, то,-, каза:

„Това, което допринесе Съвет
коитрският съюз, жертвите, 

паднаха в борбата за освобож
дението на Белгард, ние дъл
боко уважаваме и пазим вечен 
спомен за тях. Нашите народи 
умеят да помнят и знаят 
им е приятел. Обаче същевре
менно трябва да се помнят и 
огромните жертви, които дадо- 

освободителната борба

.-V— КОЙ

страна и
ха през
югославските народи, когато за 
губиха живота си един милион 
и седемстотин хиляди мъже, же 
ни .и деца. Само по бойните по 
лета паднаха 300.000 наши бойци 
без да говорим за стотиците хил 
яди инвалиди. Значи има как- 

всеки трябва

даваме нашите изделия и ус
луги.

мир:
„Затова ние правим всичко, 

и ще го правим и в бъдеще, 
следвайки принципите за мир 
но разрешаване на международ 
ните проблеми решенията да се 
намерят не с война, а по миро
любив начин. Защото всяка во

НАШАТА СТРАНА Е АНГАЖИРАНА В ГОЛЕМИ СДЕЛ
КИ С МНОГО СТРАНИ

Много наши хора са на рабо
та в Западна Германия, Фран
ция, Швейцария, Швеция и пр. 
Обаче не мислете, че всички 
тези хора са били без работа. 
Там са заминали много специ
алисти от нашите фабрики, а 
на тях бяха нужни. Те отидо
ха там за по-добри заплати, за 
да си купят,по-леко автомобил 
и подобно. Но как са живели 
там — това е друг въпрос.

Между нашата страна и Гер
манската федерална република 
бяха прекъснати дипломатиче
ски отншения. По тяхна иници
атива тези отношения са възста 
новени отново, без каквито и 
да било условия. Те прекъсна
ха отношенията и те дадоха 
инициатива за тяхното възбноз 
яване. Сега, когато имаме възч 
зобновени дипломатически огно 
щения ние вървим към разре
шаването иа проблемите, цойто 
стоят между нас и тях. Юго
славските работници в Герма
ния нямаха такива права, как
вито имаха работниците от дру 
-пи държави, например от Тур
ция, Италия и пр. Да не гово
рим за правата на германския 
работник. Сега постигнахме за 
тези хора да се решават изгод 
но въпросите за пенсията и оси 

Югославските работ 
ници получиха същите права 

имат и германските. А то 
зи проблем беше за нас много 
важен. /

Разбира се, по-изгодно щеше 
да бъде, ако имахме възмож-> 
ност
ботят у нас. Обаче такава въз
можност още не съществува* 
Но ние ще я създаваме, макар 
въпросът за безработността да 
не е лека работа и трябва пос

ее разрешава. Вече 
казах, че модернизирането съ- 
действува за ускоряване на на-

.Ние сме ангажирани в голе- 
«и следки с много страни в 
Африка и Азия. Досега Юго
славия е дала, това ви е изве
стно, към 650 милиона долара 
кредити, които някои вече ни 
ги върнаха. Строим фабрики, 
пристанища, доставяме кораби, 
изследваме земята, изяамираме, 
вода в пустините, с една дума 
— нашите специалисти имат ви 
соко реноме във всички държа 
ви, където строят. Всякъде, къ 
дето бях, чух хвали за нашите 
специалисти и работници. Всич 
ки изтъкват, че те са способни 
и добри хора. В чужбина има 
много наши лекари. Днес има
ме толкова способни кадри, че 
сме в състояние да помагаме на 
държавите, на които липсват 
такива. Не само това. Нашите 
работници и специалисти работ 
ят и във високо развитите стра 

Ние например строим в Гер 
мания, в Чехословакия и в ДРУ 
ги европейски страни. Другари 
те в Чехословакия най-.похвал- 
но се изразиха за нашите спе
циалисти. Има изгледи да ни 
ангажират на нови големи стро 
ежи в Чехословакия. Другарите 
в Чехословакия искат ние да 
строим 10 хиляди жилища. Мо 
жем да приемем тази работа, 
защото имаме достатъчно спо
собни специалисти- Договорът 
още не е сключен.

Ето, нашият човек, с оглед 
на реномето на нашата страна, 
много лесно се пробива в света,
Него добре го приемат във всяч 
ка държава, а особено в раз
виващите се страни, каквито са 
азиатските и африканоките. Зна 
чи, тук перспективите ни са мно .тепенно да 
го добри. (Одобрения и аплоди
сменти).

вклю-во да помним и 
да помни, защото ние бяхме
първите и единствените, които 
възстанахме, когато фашистки ■ дна воъ,ща народите' десетиле- 
те пълчища нападнаха Съвет- тия назад, а една нова светов

на би хвърлила човечеството в 
страхотна катастрофа, 
не е изключено, че великите си 
ли няма да употребят атомното 
оръжие, с което разполагат“.

екия съюз. Така ние изпълни
хме своя интернационалистмче 
ски дълг. Заедно проливахме 
кръв, наистина далече едни от

защото

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДКОНГРЕСНАТА ДЕЙНОСТ В СК
за приемане в редовете на СК 
и на които са на зивидно идеГЬ 
но-политическо равнище без ог 
лед на възраст.’ както и да се 
прецизира кога престава члену 
ването. Последното, както изгле 
жда, се отнася за Димитровград 
ските обстоятелства, и където 
■има случаи някои членове да 
не идват редовно на събрания, 
не са активни, не плащат ре
довно членския си внос, а се 
водят като членове на Съюза 
на комунистите- ■

Освен това, на събранието бе 
изтъкнато, че в Съюза на кому 
нистите се приема по лично же 
лание и покрай предложението 
на актива или организацията 
иа Социалистическия съюз. 
Също така и кандидатирането 
за някои органи или форуми не 
трябва да става без предварите 
лното съгласие на кандидата.

На края на заседанието бе 
предложено в текста на Резолю
цията за развитие на Съюза на 
комунистите на Сърбия да се 
направят известни съкращения, 
защото много алинеи от ^тего са 
внесени в проекто-статутарно- 
то решение.

ради болест или напреднала въ 
зраст не са в състояние да из 
пълняват задължениета си, а 
които с дългогодишната си пар 
тийна работа са доказали, че са 
предани членове на Съюза на 

.комунистите.
Разисквайки по началните ра 

зпоредби на проекта болшинс
тво членове искат да се под
чертае, както и в цроекта е по
сочено, комунистите особено да 
се застъпват за развитие на сът 
рудгничество с напредничавите 
движения в съседните страни 
с цел да се създават отноше
ния, които осигуряват мир и не 
зависимост на Балканите.

Поучени от опита в някои ор 
ганизации в Димитровград дис 
кутантите се спряха върху ста 
новищата в отдела за отношени| 
ята в Съюза на комунистите, 
отнасящ се до организационни 
те форуми. Поставя се въпрос 
кое болшинство има решаващи 
значение — простото или бол* 
шинството присъствуващи.

Някои дискутанти посочиха 
необходимостта от по-ясни фО) 
рмулации на някои отдели в 
проекта. Инсистцраше се със 
статута да се даде възможносу

В организациите на Съюза 
на комунистите в Димитровград 
ска община се развива твърде 
жива политическа

връзка и документите за
активност

във
VI-тия конгрес на СКС. В ор
ганизациите и клоновете на СК, 
приключиха с разискванията 
по проекто-статутарното реше
ние и Резолюцията за развитие 
иа СКС. На разширеиотто засе 

на Общинския комитет

ни.

да ние
се водиха окончателни разиск 
вания и бяха направени пред
ложения и забележки във връз 

тези документи. На засе-?
името

ка с
данието присъствува в

ЦК на СКС Драгомир Нина иа
исолич-Шипа.

Преди всичко членовете 
комитета и комисията при Общи 
ноката конференция в 
разисквания отразиха интереси 

членовете на СК към по 
нататъшното развитие на отно 
щенията в Съюза на комуни- 

проектите

гуровките.

иакоито
своите

те на
всички наши хора да ра-

стите, трасирани в 
на тези документи.

Между другото, се предлага 
в статута да се внесе разпоред 
ба, с която да се установи поче 

звание член на Съюза натно
комунистите за хора, които по М. Б.
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По селищата на Босилеградско
ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Белутски есенни дниКрамоли за пост
Тъжни са историите на би 

стърското и горнолюбатско- 
то училище. Някогашното 
единство и примсрност, из-

зави-

трима души от колектива.
И в това училище преди 

всичко се гледа собствения 
интерес. Ако не е така, тога 
ва сигурно няма безцелно да 
се пилее времето. А то вече 
ражда последици.

Сегашният директор го за 
щитаваше адвокат. Против
ната страна паправи забслс 
жка, че е неонравдасмо, за 
щото това е дължност на яв 
ния правобранитсл, когато 
плаща общината. А сто, че 
сега адвоката ще се заплати 
с училищни средства. Труд
но е да се разбере как и но 
ко« начин е ангажиран ад
вокат.

Директорите на бистърско 
то и любатското училище 
имат свършен учителски ин 
ститут, а аспирантите полу
висшо образование. Имайки 
предвид постановленията на 
повия закон, който признава 
но- голямо образование, ня
ма оправдание подсъдимите 
да бъдат толкова упорити. 
II те сигурно не биха били 
такива, ако не става въпрос 
за ривалство и каприз.

Не е важно какво реше
ние ще взема съда. Жалко и 
че още много дни ще бъдат 
загубени, учениците ще бъ 
дат осакатени, а учителите 
никога няма да си възвър
нат доверието И авторитета, 
конто са имали между хо
рата от селата.

иякъке бил в сянката на И->- 
вор. Старите разпри и нетръ- 
пимостта са пренасяни от поко 
ление на поколение, на моменти 
„подгрявани” с нови неща, кои
то донаояли вражди, масови 
бои и др.

Сега съществува известно

по петнадесет,Белут е едно от най-малките 
босилеградски села. Неговите 45 
къщи се скриват зад високите 
дъбове и в хубавите и простор 
пи овощни градини. Оттук като 
ма длан се виждат бройните бо
силеградски селища. Далечният 
хоризонт от една страна загра
жда Църноок, а от друга Ми- 
левска планина.

В тези есенни дни в селото 
е тихо и спокойно. Само на мо
менти царуващата тишина нару 
шава блеене на овце и по някое

друга година 
двадесет.

Зимата е вече на прага и бе- 
лутчани обмислят какво да пра 
вят с добитъка. Те са в 'неиз
вестност и тревога, защо никой 
не се интересува за изкупуване 
то, пито пък прдви опит да се 
обезпечи храна за добитъка. Но 
те все пък искат да запазят до 
битъка, защото той им осигур * 
ява главните приходи.

Около, високите дъбове са па 
оголени. Така е и с ря-

глежда, са изчезнали 
наги. Учителите от горнол- 
юбатското училище продъл
жават да се съдят. Сега та
зи съдомания е хванала ко
лектива и на бистърското

по

пр;.
мирие, но въпрос е до кога. И: 
ворчани са прокарали път праз 
гробищата на белутчани. После, 
заради собственото

I

училище.
Но да почнем отначало. Би 

стърското училище, което до 
преди се считаше за пример 
но, сега е застанало рамо до 
рамо с горнолюбатското. Съ
дят се за часове, за непра
вилно разпределение на пре 
дмети, а напоследък и за ди 
ректорски пост. Съдят се хо 
рата, а забравят на своя (а 
длъжност.
Райко Караифилов нека да 

бъде директор. Понеже праз 
дата не намерил в своя 
колектив, сега я „изкарва" в 
съда. Наистина тон най-мно
го изпълнява условията за 
директор на училището, но 
защо ие е решепо в колекти 
ва? Защо в съдебните зали 
се губи време, тъй много 
ценно за училището?

Компромиси н мир пяма. 
Това го знае и "съдията Ди
митър Янев, но все пак се 
опитва въпросите да се ре
шат в училището, а не в съ-

удобствие, 
прокарали още два през имо
тите им. Стихналият огън се 
разпалвал. Имало и побои, а 
след това настъпило „маратон
ско” съдене, което скараните 
отвело до конституционния съд 
на Сърбия. Спорът не е прик
лючен и изглежда това е при
чината за сегашното примирие.

Белутчани не искат да имат 
нищо общо с изворчани. А най- 
малко с общинския отсорник. 
Затова и не го е познават, а пък 
човекът не се осмелява да дой

пълно
дкитс буки. Хората събират шу 
ма и се надяват, че по тоя на- 

ще облекчат

куче.
Край единствения извор в се 

лото се мяркаха жени и деца. 
Идваха и от най-отдалечеиите 
къщи за да вземат вода за се
бе си и добитъка.

— Ех, да имаме само вода, па 
да видиш какво би било тогапа 
вашето село 
бессдпиците ми, чакайки па о- 
нашгса да напълнят менците.

И наистина е така. Тук пом
пата е плодородна и не е подло 
жаща на орозип както в други 
села. Но каква полза от това 

селото с на припек и

чин попе малко 
трудното положение в животно 
въдството.

НЕ ПОЗНАВАТ ОБЩИНСКИЯ 
СИ ОТБОРНИК

оплакват се съ-
Никой в селото не успя да 

каже коп е техният общин- 
отборник. Тъкмо в община- 

че Белут за- 
отборник. И 

ясно защо бе--

ми
ски
та се осведомих, 
стъпва изворския

де в селото и устрои някое съ
брание на избирателите.

тогава ми стана 
лутчаии ие познават свои отбор 
пик.

Именно, белутчани години на
ред не живеят в добри отноше- 

съседите си от Извор,

КРЕМИКОЕО ПРОДЪЛЖАВА 
ДА Е ПРОБЛЕМ

когато
летните горещини почти редов--
но нанасят вреда па земеделие
то. Пък да не говорим за тази 
година, която беше почти ката
строфална за Белут. И иай-ста 
рия човек в селото Борис Вой

не си спомня такава лоша 
година. Само едни коли 
успял да събере това лято! А

Белутчани имат още един на
болял въпрос, стар колкото и 
неуспялага' орехова плантация 
в „Кремиково”. 
ност са били тяхните ниви, гри 
жливо обработвани и засажда
ни. Така е било все докато не а 
създаден орашара. Имуществе
ните отношения останали нераз 
решени и за сметка на това бе 
лутчани са заплащали данък 
на имоти, които не ползват.

Така е било преди, а така е 
и сега. Ореховата плантация ве 
че не съществува. На частни
ците, между които и на белут- 
ча.чи е разрешено да си ползват 
имотите кой как умее. След неу 
спелия скъп опит с плантаци
ята въпросното разрешение е 
било единствено оправдаемо. О- 
баче трудности отноео има. По 
ради неразрешените отношения 
между земеделската кооперация 
„Напредък”, която поддържала 
плантацията, и общината сега 
се оспорават имотите на много 
белутчани. Но не е само това. 
Кооперацията сега наплаща и 
такси за напасване на добитъка 
в тези имоти.

Това създава недоволство прп 
белутчани и те търсят от общи 
ната като компетентна да иц 
помогне.

ния със
дели само един.макър че ги 

баир. Как са създадени таки-
В тази мест-

ва отношения е отделна исто
рия, със стари, чудни и интере- 

втгроси. Но Белут винаги

да. ков
Смеиават се нападки — по 

някои и тенденциозни. Из
нася се, че правилникът на 
училището е фалшифициран. 
Това го признава сегашния 
директор. Изнася се, че по 
време на изборите за дирек 
тор имало агитиране, че се

сено
сни

В. в.

Строенето
продължава

га не се държи сметка за 
общественото имущество, че 
се задушава самоуправление 
то, а е това и решаването на 
училищните проблеми и др.

Съдията казва, че не е ло 
шо тези неща да се изнесат 
па събранията на избирате
лите, па хората да ценят ка 
кви просветни работници въз 
питават децата им- „Вие из
глежда по-добре 
законите, отколкото учебна
та програма'' — добавя съди 
ята.

МАКАР ЧЕ АВТОБУСЪТ 
ВЪРВИ ПРЕЗ ВИДЛИЧ ВАЛ 
ЯКЪТ ОЩЕ ИМА РАБОТА. 
НА СНИМКАТА:

ЕДИН УЧАСТЪК ПОД ПЛА 
НИНАТА.

познавате

Любатският случай е като 
бистърския. Единствената ра 
злика е, че тук ривалството 
продължава години наред и 
сега за директор се явяват В. ВелиновБ. М.

рия етап от боевете за Белград 
боевете се пренесли при Чука- 
рица, Баново бърдо, Баничкп 
вие, Дедине, Конярник и Вели
ки Врачар.

Главните боеве за Белград за 
почнали на 14 октомври. Напа
дението започнала 1 пролетар
ска дивизия, подкрепена от ар
тилерийски огън на танковата 
бригада на 4 механизиран кор
пус на Червената армия. След 
петдневни ожесточени боеве от 
14 до 18 октомври немските час 
ти били отблъснати на послед
ната линия на отбраната: Же
лезопътната гара, сградата на! 
Министерството на съобщения
та, хотел „Москва“, Калемегда-н. 
Опитът на германците да се за
държат «а тази линия е имал 
за цел по-добра организация 
на отбраната в Срем.

Окончателните боеве се одиг- 
рали на 19 октомври при опит 
немците пак да се върнат на 
Чукарица, Раковица и Дединя. 
Те били отблъснати. 17 бригада 
на 28 славонска дивизия прев
зела захарната Фабрика, дока
то немците на Чукарица и пот 
нататък държали в свои ръце 
черквата, училището и подлеза.

На 19 октомври наши и съ
ветски части превзели 
ния“, хотел „Москва“, 
стеротвото на движението, гара.

завода за облекло. През 
нощта 19/20 октомври 
ли да се оттеглят през Сава. Тре 
та бригада на 1 пролетерска ди 
визия настъпила по брега на 
Дунав и на 20 октомври около 
2 часа достигнала устието на 
Сава, а два батальона с десет

съветски танка до 6 часа заели 
Калемегдан, след това бил зает и 
моста на река Сава от страна 
на частите на Червената армия. 
Белград бил напълно освободен. 
На палата „Албания“ вече се 
развявало югославското знаме.

пролетарска, и 22 сръбска (кос 
майска),

17 източнобооненска дивизия 
с 2 краишка бригада, 6 проле
тарска и 15 маевичка,

21 ударна дивизия с 2 про
летарска бригада, 4 сръбска у- 
дарна и 5 сръбска ударна бри
гада.

А частите на 12 корпус с 4 
дивизии е имал следния състав:

11 краишка дивизия с 5 край 
шка бригада, 12 краишка бри
гада и 32 сръбска бригада,

16 дивизия от Войводина в 
състав 1,2, и четвърта дивизия 
от Войводина.

28 дивизия с 17 славонска бри 
гада, 21 славонока и 25 славон
ска и

36 дивизия от Войводина е и- 
мала в състав 3,5 и 6 бригада 
от Войводина.

Боевете за освобождението на 
Белград се провеждали в някол 
ко етап. Във всеки етап на
шите части и частите на Чер
вената армия са имали ожесто-. 
чени сражения с противника, 
който е искал да даде силен 
отпор в отбраната. на Белград, 
важен възел за отбрана на оста 
налите части на Балканския пр 
луоетров.

Боевете започнали на Авала 
на 13 октомври когато немска
та армия вече трябвало да от
стъпи при Ниш. На Авала нас
тъпили 1 пролетарски корпус 
на нашата армия и 4 механи
зиран корпус на Червената ар
мия. С превземането на Авала 
били създадени условия за прч 
вземането на Белград. През вто.

По повод фалшифициране на историята

ОКТОМВРИ №
XXX

-К- Защо българските исто
рици игнорират участието на 
Югославската народна армия в 
освобождението на нашата стра 
на?

нати с нашите части и че ние 
имаме главна задача при прев
земането на Белград — при съ-. 
действие на техните моторизира 
ни части и артилерия, 
запознати с нашата свободна 
територия. Свържете ни с тях..“ 

Изобщо не се омаловажава 
ролята на Червената армия при < 
освобождението на Белград, ако 
се каже, че в тая операция взе 
участие и Народноосвободител- 
ната армия на Югославия.

Преди да дадем преглед на 
главните битки за освобождение 
на Белград, трябва да посочим, 
че в тази историческа операция 
са участвували югославските ча 
сти в съдейотвие с частите на 
Червената армия. Първи корпус 
с пет дивизии още от 10 октом-т 
ври започнал концентрации на 
военни сили за освобождението 
на Белград. Ето и състава им:

1 пролетарска дивизия е има 
ла ва състав: 1 пролетарска бри 
гада, 3 пролетарска, 13 проле
тарска и осма черногорска,

5 краишка дивизия е имала 
в състав: 1 краишка, 4 крашка, 
10 краишка и 8 черногорска б)3и 
гада,

6 пролетарска дивизия „Ни
кола Тесла“ е имала в състав:
1 пролетарска, 2 пролетарска 3

Операциите за освобождение
то на Ниш, Леековац, долината 
на Нишава, източна Сърбия и 
Белград са провеждани по план 
От Главния щаб .на НОВЮ в 
съдействие с Червената армия, 
и частите на българската Оф-ар 
мия, която по договора в Край 
ова действувала в състав на 
Червената армия. Трябва да се 
напомни, че Червената армия и 
българските части са влезли на 
територията на Югославия в съ 
глаоие с правителството на Юго 
славия, като на територията на 
една суверенна държава, която 
е имала свое цровителство и 
своя армия, която в четириго
дишната война против герман
ските, италианските, български 
те и други окупатори и домаш
ни предатели се бе закалила в бо 
сеете и имаше своя територия.

Премълчаването на тези фак 
ти в боевете за освобождение 
на Югославия е най-груба фад 
шификация на историята и гру 
ба обида към всички бойци от 
от тези части които доброволна 
се бореха за освобождението на 
своята страна от фашизма.

Не са

Истината за военните дей
ствия през отктомври 1944 г.

След операцията за освобож
дението на Ниш, започна Бел
градската операция. Някои ис
торици в България когато го
ворят за освобождението на Бел 
град обикновено премълчават 
участието на югославските вой
ски, а цялата операция припие 
ват на Червената армия. В на
шата историография обаче прав 
диво е описано участието и на 
едната и на другата армии.

Още веднага да посочим ед
на телеграма «а коменданта на 
ГЙрва армейска група до Вър
ховния щаб, в която се говори 
за съдействието между силите 
.на НОВЮ и Червената армия:

„С наше съдействие руснаци
те днес заеха Топола и Младе 
новац. Тяхният моторизиран кор 
пус напредва. Нужно е да се 
координира тяхното настъпле
ние с нашето. В разговор с ко
менданта на дивизията в То
пола, виждаме, че не са запоз-

„Алба-
Мини-

та и
започна-

(Край)

Б. Николов

Страница 4 -БРАТСТВО * 25 ОКТОМВРИ 1968



^ЛАЛАААА»
^...... ..................**...... ................ По нашенскоБЕЛЕЖКА

СЪДЕНИ 150 ПЪТИ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ОБИЧА СТАРИНИТЕ
В течение на тази година 

трите босилеградски коопе
рации за неплатени такси за 
напасване на добитък 
дигнали в общинския 
150 съдебни

не надминават 10 нови ди
нара. Тъкмо те са най-мно- Босилеградчаки го знаят. Ед

ва ли не го знае и цяло Боси- 
леградско. Любен Тодоров Ма- 
нов, родом от Рибарци, е слу
жител в общинския съд в Бо
силеград и много зарани и ве
чери хората са го срещали по

да издирва старините го знаят 
повече.

Да се разберем, Любен не е 
йманяр, нито обикновен запал-.

това богатство крие част от 
непроучената история на Боси 
лелр адско“.

Съобщи ми човекът, че мно
го работи са му -известни за жи 
вота и бита от миналото и че 
има намерение да направи гол
ям запис за всичко, което две 
десетилетия е издирвал и отч 
крил. Може тази книга да не 
бъде много особено написана, 
но ще има документи и факти,

каза.'

го.
И от една друга 

точка няма оправдание за 
тези съдебни спорове. Сред 
ствата от тези 
рациите ползват само 
плащане на заплати 
криване на дефицити, 
нямат никаква връзка 
селскостопанската дейност. 
Именно това

са пои гледнасъд
дела срещу се 

ляните. Само горнолисинскз 
кооперация се 

съдила със селяните от своя 
район 115 пъти! Изключени* 
в това отношение е

янковец по старинното, чиито 
търсения предварително са осъ 
дени на неуспех. Не, Любен е 
любител —

такси коопе- 
за из 

и за по 
които 

със

та земеделска
историк и археолог, 

упорит и педантичен в работа
та си- А това вече не е несе
риозна работа.

Представиха ми го в съда: 
един рус, на средна възраст чо 
век, ,много подвижен. Веднага 
заприказва за

тлъминс 
ката кооперация. Тя има са 
мо четири съдебни дела за 
неплатени такси за напасва 
не на добитък.

Това са цифри, 
за себе си

е и главната при 
чина, поради която селяните 
не искат

които ще послужат
А когато се заинтересувах, 

не поже
ла да ми каже. Съобщи само, 
че това ще е интересен и поле
зен материал за всички.

Най-много ме изненада, ко
гато ми съобщи, че притежава 
печата на Паисий. Обясни ми 
даже историята на откриването

да заплащат 
ВИД ,,данък , от който нямат 
никаква полза.

В това отношение най-оче 
биещ о случаят

тоякоито сами 
говорят много. 

Именно, тези масови спорове 
безпорно говорят 
нията между кооперациите и 
земеделските 
в комуната. Ясно е, 
са лоши и, че са създадени 
главно от късогледата поли 
тика, която практикуват ръ 
ководствата на замсделскптг 
кооперация. Наистина не съ 
ществува никакво оправда
ние таксите, за които гово
рим
съда. Съдебните разноски и 
загубеното време са двойно 
по-големи от цената па спр 
ровете. Да не говорим за брой 
ните спорове за суми, които

своите увлече- какво би написалния.
— Обичам 

миналото 
малък още обичам ровенето в 
неизвестното му. 
съм пазил добитъка на старите) 
хора от Рибарци, за да ми раз-; 
казват предания -и легенди. А 
после, стават две десетилетия, 
започнах да търся старинното 
у нас. Знаете ли, че много бо
гат е нашият край със старини. 
Безброй чукари и върщища кри 
ят в себе ои доказателства за 
далечните римски и турски вре
мена и за нашето, когато оме се 
заселвали тук, гонени от злото) 
кой знае откъде. То римското 
може да не е интересно като 
атракция за туристи. Може и 
д-ругот.о да не е интересно. Но 
краищата ни имат много писа-

издирванията по 
на нашия край. Отза отноше с лисинска 

За съ-та кооперация. Много пътипроизводител^' 
че те

бирапе на таксите тя аигажи 
рала зоотехника засега по
край директора единственият 
специалист по селско стопа
нство в кооперацията. Но той 
си обезпечава заплатата, а, 
също остава и • за другите в 
кооперацията. Изобщо друго 
рите от тази трудова органи 
налягат ' върху 
те по въпроса за таксите за 
напасване на добитък. Това 
става дори и с онези, които 
папасват добитъка в 
имоти.

му, мястото къде го е намерил, 
по-сетнешните проучвания 
видях, че той познава работите 
от историята на този атонски 
монах и български историк.

— Много съм уверен, по не- 
съм категоричен, че точно тук 
в нашите предели е бил споле
тян от смъртта този известен 
монах. Все пак аз съм намерил 
една следа, а такива не са -на
мерени никъде другаде. Време
то ще покаже, аз още продъл
жавам да работя 
раздяла.

Уговорихме да публикуваме 
някои неща от тези издирвания, 
но за тях ще ви съобщим в след 
ващия брой.

Впрочем издирванията и от- 
крията често са ставали така 
- по изненадваща за всички слу 
чайност. Дано така е и този

и

да се наплащат чрез земеделци

; - *
„Обичам историята” 

пътя за Рибарци, където е ро
дният .му дом.

Но не само затова го знаят 
хората. Зарад увлечението му

своите 
В. В.

Наш репортаж
каза на

ни думи, които са цяла история.
Любен много работи ми съоб 

щи. „Извор бил едно време мно 
го събудено село. Църнощичани 
на 'времето още били грамотни 
и четели черковнославянски кни 
ги“ на вода. „Колко ръкописни 
книги има по селата, забутани 
по таваните или в черквите; 
колко стари печатни книги. А

КУСОВРАНЦИ СПЕЧЕЛИХА БИТПАТА
път.

По средата на дълга полица 
е окачена газената лампа. До 
нея токоизмерител, до него от 
верки, бутончета и други мате 
риали за електроинсталации. В 
ъгъла — конзола. В новите пс> 
лици — подредени стоки. Така 
може да се опише състоянието 
на кооперативния магазин в Ку 
са црана.

Газена лампа и токоизмери
тел.

М. Нейковна не е далеч от Лужница. Ку- 
соаранци отивали с тях. Ина
че Бабушница е най-близкия 
им център. Димитровград е да
леч, пътят за Димитровград С| 
лош и трябва пет часа да се 
пътува дотам. До Бабушница 
е само два часа. А те нямат вре 
ме за губене. Печалбарй хора

.*. „ ДП ТДТ.' -' ■ - . 'V ■ -
Мирча Гешамов е председа

тел на комитета по електрифи
кация и общински отборник. 
Целият е погълнат от задачите.

Разказва съвсем накратко:
'— Година и половина водим 

битка и успяхме.. Годината ма 
'лко ни излъга, няма изкупване 
на добитък и трудно идваме до 
средства за тока, но, ето, бори- 
ме се. ., — разказва той.

Мрежата е поставена по стъл 
бовете. Поставили 300 дървен?! 
и 46 импрегнирани стълбове. Но 
ще трябва да се подмени мре-, 
жата от Нашушковица до Зво 
нци. Така се разбрали —; ще 
трябва да направят далекопро
вод на дължина от 2,5 килома 
тра... Докато светнат електри
ческите крушки в 105-те къщи 
на Куса врана — ще им тряб
ват по 2000 нови динара. .. По-, 
строена е и къщичката на тра 
фопоста. Остава още да се моц 
тира трансформатора.

— И -него бихме го набавили 
на трябва да платим на елек- 
тро-дистрибуцията 15 000 дина
ра. От нова година чакаме то- 

трасформатор. Ако община
та можеше да ни помогне... - ва 
йка се Мирно.

Дошли на тясно* Няма пари.- 
Изкупуването ве върви, макар 
да става на ниски цени-

— Вчера продадох крава и 
теле за 850 нови динара, казва 

кусовранец. Парите ще

кото и ние, които почнаха ак
цията по електрификация.

— Вие сте единни в селото — 
питам, спомняйки си за прика
зките за раздорите-в Забърдие.

— Единни. Нямаме подобни 
проблеми. Когато решим нещо 
— няма връщане назад.

Спомних си за един разговор 
в Димитровград във връзка с 
Куса врана. Казаха, че на из 
бори излизали всички до един. 
Дори и жени с малки деца, из
минавайки по десетина киломе 
тра път, само да гласуват.

Ония, които не искат да жи
веят там са се отишли. Остана 
ли са тези които и искат да 
създават нов живот. В селото 
има 50 транзистора. Но те не са 
доволни от това. Искат радио» 
папа ти и телевизори. Да не са 
„зад гърба на бога". Пишат но 
ви страници на .монографията 
си. Така е в Куса врана.

Имали са и дилеми. „Не зна 
ехме какво да правим 
или ток? Пътя ще оставим за 
по-късно, след като доведем то 
ка, казва Мирча. Той говори за 
тези неща така като чели ня 
ма никакви трудности. То.;-, не 
е свикнал да се „предава“. Упо 
рит е и в себе ои и в своите 
съселяни.

Газената лампа наскоро що 
изчезне от кооперативния мага 
зин както мрака се оттегля 
пред зората.

Чух и една обикновена при
казка. Един деи преди това се 
ляиин искал да продаде" крава 
на пазара. Пари му трябвали за 
тока и данъка и ко« знае още 
за какво. Кравата влязла в ово 
щната градина и се задавила 
с ябълка. Заклали я. Всички 
съселяни му се притекли на по 
мощ. Всички си купили месо. 
И на човека му излеоло по 12 
нови динара килограм. Била го 
ляма горещина и кусовранци 
да «е са му се притекли на по 
мощ. той би претърпял голяма 
щета. Разонът на кусовранци е 
прост и практичен — утре на 
друг може да МУ се случи по 
добна беля, дори и по-голяма. 
Тук е сплотеността и единство 
то за доброто на селото. Това е 
може -би нов момент в техните 
навици. Роден с новото време 
и начин -на живот. Не само по
мощ в -неволя, но добро зарад 
общото изграждане. Проста е 
логиката на кусовранци.

Куса врана остана във всеки 
дневния се колорит. С новите 
похвати и разбирания на жи
вота, радостта, щастието, обик
новеното човешко щастие, кое
то е голямо и когато малко.

М. Бакич

Босилеград строи
Много години се приказваше за това, че улиците в Бо

силеград трябва да се направят „по градски“- Имаше много 
обещания: „сега или догодина...“, имаше и доста оправдания: 
„общината е закъсала, няма пари. . .“ Но ето сега, в 1968 го
дина и този въпрос ще се реши.

Белег на кръстовището, на ко 
ето се намира Куса врана — се 
л-о скътано дълбоко до извори 
те да реката, на която и сами
те кусовранци не знаят името. 
Наричат я Кусовранщица.

Скрило се дълбоко между Се 
леки камик, Голема глава, Вла 
шка планина и множество дру 
ги безименни скалисти върхо
ве, е село Куса врана. Около
връст се простират гори и бед 
ни пасбища, тук-таме — овощ 
ни градини. В тази дивотия се 
поселили кусовранци. Някога в 
Кура врана и газени лампи нг< 
е имало ... А сега! ...

Някога, преди повече от сто 
години, никнали най-напред че 
тири къщи. Така е според леген 
дата. Събирал пашата десетъка. 
Бил лаком и взимал по много. 
Четирима братя убили паша 
та и избягали. Не смеели да се 
върнат обратно, защото се бо- 
ели от отмъщение. Скитали, ски 
тали и намерили долина, защи 
тена от турците и ветровете. 
Изсекли горите и ои направили 
жилища. Така започва история 
та на Куса врана- Мястото къде 
то живеели преди се 
Куса врана и затова и новото 
им селище получил» същото 
име.

И селото растело за 
■ на горите. Днес то има към 140 
домакинства със 1005 
Има хубаво училище, което сел 
ялите построили сами в което 
се учат 54 деца. Преди десетина 
години в старото училище уче
ли и по 150 ученици. Работело 
осмогодишно училище. Можц 
би отново ще имат защото ку
совранци здраво са 
котва на това място. Ония, на 
които не им ха-реовало тук се 
отселили. В селото сега има ви 
сшисти и средношколци. Преди 
малко се гледало на ученето. 
Хората били ориентирани към 
овцевъдство и печалбарство. 
Половината от трудоспособните 
хора отивали на печалба. Оти
вали напролет и се връщали на 
есен с припечелените Шари. От 
къде и как? Сиромашията ги 
карала открай време да отиват 
на печалба. Лужница е известен 
печалбарски край. Куса вра-

път

. х - ....

„ : и .
- -

е превръната в
- Ф-'

На снимката: Улица „Георги Димитров“ 
строеж по цялата дължина.

зи

казвало

сметка
един 
дам за тока.

Печалбаряите . не се върнали, 
отишли И 30 чле- 

младежкия актив, кой-

жители.

Тази година
нове на
то наброява 56 души. Заминал 
и секретаря на клона на парти 
йния актив с още четирима от 
общо десет членове на Съюза 
в селото. Заминали без да вне- 

дължимите суми за елек
трическия ток. А кусаовранци 
бързат. Искат на 29

празника на Републиката да 
пуснат тока.

Не ще и съмнение, кусовран 
ци ще намерят решение. В мно 
го къщи се поставят конзолите. 
Всички са обвзети от нетърпе
ние. Най-много Мирчо.

Малцина са ония, които не 
искали да -работят.

хвърлили ■г
' -а**'“сат

•••
ноември,

на

Миналата седмица, в четвъртък точно, започна низането 
на паважа. Хората любовитствуваха и се радваха, че няма да 
газят калта и да се борят с поройните води, които за миг умее 
ха да поразкопаят градските улици. Малките пък не напускаха 
майсторите паважници и се чудеха, че низането на паважа би 
ло лека и бърза работа.

На снимката: Поставяне на първите метри паважна ‘на
стина в града.— Ще се приключат и те — 

казва Драго. Бедни са, но ще 
внесат и те толкова пари, кол-

Текст -и снимки:м. н. н.
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С ПОДОБРЕНИ КУЛТУРНИ ВЪЗМОЖНОСТИДА НЕ ОСТАНАТ САМИ
Дадени са още 20 кинопредстаг/ 
ления, предимно в Вело поле 
(приградско селище на Сурду- 
лида) и за туристите на Вла- 
сина.

Понеже условията значител
но се подобриха то акциите през 
учебната 1963/69 по-успешно ще 
бъдат рализирани. Понастоящем 
се сключват договори с мест
ните общности за представяне 

филми през 1969 година. С 
отдела на народната 
при общината е сключен дого- 

за представяне на 60 фил
ма от областта за масово подгот 
вяне на населението за отбрана 
на страната. Този договор вече 
се реализира в 14 района на об 
щика та-
тези райони се провежда и про 
грамата за цивилна защита. За 
по-успешно изпълнение на зада 
чата Университетът съвместно 
с общината създава своя кино- 
тека.

От септември т-г. се работи и 
върху реализирането на програ 

за здравно просвещение 
населението чрез сказки и 

филмове, които изнасят лекари 
медицинския център и Дома 
народното здраве в Сурдули 

Досега са представени 18 
срил ми, преди всичко по селат:» 
и училищата.

Драмената секция .на Универ 
ситета е планирала гостуване с 
..Цекова
Клисура и др. Предвижда се 
още подготвяването и на дру
ги пиеси.

Да напомним, че се представят 
и филми за подобряване на 
културата на движението, как- 

възрастни, така и за учи

могат да си намерят работа 
на територията къдсто .•.си
вее българската народност. 

Вестта от Босилеград зр 
стипеидиранс на специалстн 
по български език говори за 
едно нопо отношслис към 
тези специалисти и желани 
ето тези въпроси да сс реша 
ват по-смело и в духа на. 
заключенията на Съюза на 
комунистите и Копституцип

Сурдулишка общинаВ по-миналия брой ца в 
„Братство“ бе обпародвана 
вестта ,че шестима учители 
от Босилсградско получили 
стипендии да следват бълга 
реки език 
университет...
' Тази вест заслужава пъл
но внимание н подкрепа.

Години наред, освен крат 
ки семинари, на територия
та къдсто живее българска 
народност, не с ншцо напра 
вено за подобрение па езика 
в училищата. Ако вземем под 
внимание и това, че учили 
щата не получават редовно 
литературни произведения 
иа български език и чс мно 
го учители са завършили 
педагогически училища на 
сърбохръватски език, тогава 
нуждата от специализиране 
се налага още повече.

Тази босилсградска ивици 
атива може да послужи ка

През миналата и тази година в 
бяха предприети сериозни мерки да се подобри положе- 
жснисто на културата. Народният университет укрепна 
и финансово и кадрово. Покрай другото, сега има ръко- 

катедрата за основно образование и култура, 
библиотекар и счетоводител.
водител нана Софийския

от 2.334 души. Същевременно 
аа се

Създадегш оа и по-добри ма
териални условия за реализира 
1Ю програмните акции па Уни
верситета. Общинската скулщи 
на тази година, от скромните 

възможности, е дала иа У ни 
вераптета 56 хиляди нови ди- 

Същевремегшо ВЦ „Вла-

състояли 17 представле- 
които 7 театрални, из- 

Нишкия народен
пия, от
пълнени от 
театър, 10 концерти, изпълнени 
от прочути народни певци и из 

на забавна музика 
изложба, посветена на

на
отбраната.

си пълнители 
и една
11 пролетарска бригада. Г1ред-

към

Б. Н. вор
нара.
сина“ и зомоделско-кооператио
нилгг комбинат в Сурдулица от
стъпиха подвижните си кино а- 

Със свои средства

Изложба посетилиставленията са 
10 хиляди души.

Музикалната секция, 
работи в състава

оКУЛПТУРИТЕ НА 
Н. аНЮВ

която 
на Универ- Паралелно с това напарату.ри.

Университетът купи кола и по 
тоя начин ще се подобри и куц 
турнмл живот на селата.

Кадрово и материално укреп
нал, университетът започна да 
оправдава съществуването 
През учебната 1967/68 година 
организира семинар за акорде
он за 25 кандидати, които в къс 
срок успяха да се подготвят за 

който ще представят

, От 7 до 19 октомври т.г. бе 
I открита изложба на скулптури 
ща нашия извостен скулптор 
I НИКОЛА АНТОНОВ.
I По-голямата част от изложе 
| ните дела приравняват Антов 
'към художниците реалисти, ко 
•ито своите дела създават бли
зко до народа. Направените аб 
[атракции идват само да подсил 
'ят реалистичното становище на 
I Антов м по-силно да въздей- 
I ствуват върху зрителите. Как 
1то изтъкна и критиката, по по 
| вод на изложбата, Антов е гол 
' ям майстор в създаване на ок 
'лад между идеите и материала 
'с който си служи. Затова той 
'се отръгнал от отредните скулпт.у 
| ри и се приравнява към наши
те по-известни склултори, на 
нашата съвременна, и модерна 
скулптура.

си
то пример па останалите ко 
муни, в които живее бългаи 
ка пародпост. Време с всяка 
комуна да го решава, както 
намери за най-добре. Досе
гашните предложения по ня
кои учебни проблеми като ця 
ло за българската народност 
в Югославия само се явяват 
като спирачка в разрешава 
не иа тези въпроси. Нужда 
от спецналсти по български 
език има 
скушцшш, обществените ор
ганизации, културните домо 
ве. Тогава сигурно няма да 
се случва завършилите пе-

гру

мата
на

концерт, 
пред гражданите. Покрай това 
открито е и едно отделение на 
I година ца вечерно техническо 
училище с 25 кандидати, преди 
всичко от сурдулишките трудо
ви организации. Продаванията 
са завършени, а понастоящем се 
провеждат изпитите в техниче 
ското училище „М. Пияде .

Университетът през годината 
устрои и девет предавания из 
областта на вътрешната поли

па
на
ца.

слава“ в Босилеград,и в общинските

тика и то преди всичко за се 
ло. Предаванията бяха посетени

' I дагогическо училище 
\ па български език — да не Б. Николов то за

лищната младеж.
В течение са и подготовките 

за откриване на курсове за про 
фесионално оспосоояване на ра 
ботшщите от ФАЕОС, както и 
курсове за квалифицирани и ви 

’ сококвалифицирани работници- 
в пътните съобщения.

Считаме, че това е добър до- 
с който по-ясно могат

СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИ

ОЩЕ НЕ Е КЪСНО
И към далечните села.

обществено признание, а не па 
рично възнаграждение.

И оправдано вече някои чле 
нове се питат: нужна ли е сеп 
темврийска награда за стопан
ска дейност щом няма интерес 

нея, Свободно може да ка 
че вината тук изцяло па- 

върху синдикалната орга
низация, защото тя е била оня 
фактор, който е трябвало дз я 
популяризира сред работници
те, та дори да излезе и с конк 
ретни предложения.

НАГРАДИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРИСЪДЯТ

инициативно направи опит да 
заинтересува за тях стопански 
те организации и учреждения.

Струва ни се обаче, че общин 
ската скупщина не може да из 
пълни задачата си с отделяне 
то на един милион стари дина 
ра и след това с потвърждава 
не или отхвърляне на предло
жените кандидати. В нейна ком 
петентност е било създаването, 
да речем, на оперативна група, 
която ще изпълнява техничес 
ките задачи около присъжда
нето на наградите. Значи, мал
ко хора са запознати със сеп
темврийските награди, а още по 
малко знаят начина как може 
да я получат.

Почти е известно, че тазгоди 
шните септемврийски награди 
няма да се присъдят. Причини 
има повече. Първо, закъсняха 
предложенията. След туй някои 
членове в отделни комисии не

ситета два пъти седмично през 
туристическия сезон е свири
ла на терасата «а хотел-ресто
ранта „Власина“ край Власин-» 
ското езеро и забавлявала ту
ристите. Това е голяма помощ 
за развитието на туризма, важ
на съставка в стопанството на 
общината. Освен това един път 
седмично в града са устройвани 
танцови забави за развлечение 
«а младите.

След осемгодишна пауза от
ново Университетът възобнови 
дейността на драмската секция, 
която се представи с пиесата 
„Ивкова слава“ от С. Сремац.

принос,
да се съблюдават начините и 
дейностите на Културните инс
титуции, а от друез страна мо

да се вземат в предвид загат
разисквания върху проекто-за- 
кона за финансиране на култу 
рата, от който не се очаква оо-

но поне

към
жем.се отзоваха да разискват върху

Третидадените предложения, 
нямаха д-ова право, тъй като са 
мите бяха предложени. А най- 
стене, и ония, които заседава
ха, хващайки се за формално- 
правната страна на Правилни
ка, за начина на 
или кандидатите, не успяха да 
се съгласуват и да дадат кон 
кретно предложение.

Всичко това присили група
та, членове на отделни комисии, 

дадат предложение на общи 
нската скупщина някои члено-

тъй

да ломоновото решение,
степента на общесще установи 

твените организации в разглеж 
дането на културата, ще уста
нови по-добро отношение към 
•нея и обезпечи минималния етан 
дарт, за което досега не може-

присъждане

ше да се говори.Па мнение сме обаче, че таз- 
септемврийски наг- 

се присъдят.
Милан Величковгодишните 

ради трябва да 
Без оглед, че изтече вече и ок 

защото ние даваме на-

' да
ДОСЕГА НИКАКВО ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙ 
ПОСТ Хулиганщинаве да се заменят с нови, 

като или са неактивни, или пък 
самите са предложени. Съще
временно бе решено септември 
йските награди да се присъдят 
в деня на формирането на ца- 
рибродската бригада-

От своя страна, съветът за 
култура при общин

гомври,
града не зарад Деня на освобо
ждението, а зарад дейността н 
творчеството на отделни хора. 
Повод може да се намери. Да 
вземем например, че идния ме 
сец общинската скупщина 
случай историческото 
ние на АВНОЮ ще проведе тър 
жествспа сесия. Защо 
не може да се присъдят пагра 
дите. Нали борбата е била об- 

и тази тържествена се-

V

Че е така овидетелствува фа 
вече две години нямакта

никакво предложение за сеп- 
темвриска награда в областта 
на стопанството. Дали действи 
телно няма колектив, цех, гру-

Всеизвестно е, че в наши
те села, особено онези по-ма 
лките, културно-забавният 
живот е съвсем слаб. Само 
два три пъти през годината 
ще видят някоя програма 
обикновено за някой праз
ник. И то само онези, села 
в които има основни учили
ща или дейни младежки ак 
тши.

Години наред обаче култу 
рно-забавш!ят център в Ди
митровград полага грижи да 
оразнообрази културно-заба
вния живот на село. Редов
но обикаля селищата с под
вижното кино. Досега инте
ресът за кинопредставлени- 

1 ята е голям, защото за ня- 
1 кои от тях това беше и пър 
1 вата среща с филма.
1 Но да оставим това. Цел 
1 та не ни е да издирваме ка-л 

кви уопехи постига подв-иж 
, ното кино, а да кажем дума 
, две за едно лошо явление в 
I Радейна, което направи мо-

център, .може да бъде после 
дно. По време на представле 
нието група неотговорни мл 
адежи изключвали агрегата, 
късали жиците и пр. Освен 
това неприлично се държа-1 
ли и пречили на хората. То 
ва са направили защото не 
ги пуснали без билети.

Без оглед какви са подбу 
дите, посетителите негодува
ли. Първо зарад неприлич-1 
ното им държание, а сетне 
и зарад другите прояви, ко 
ито са много далеч от мла
дежко съзнание и културни 
обноски.

Няма да питаме къде са 
били членовете на младеж
кия актив, Съюза на комуни 
стите, та дори и Социалисти 
ческия съюз. Няма да поста 
вяме въпроси и на останали 
те посетители защото не са по 
едприели мерки, да обузда
ят тези неотговорни младе
жи.

по
заседа-

просвета и 
ската скупщина успешно и на 

задачата си. О-
па работници, инженери, техни 
ци, или работници, които не са 
заслужили да я получат. Без 
опорно има. Как инак може да 
разберем, че директорът в едно 
предприятие се награждава 
от колектива, а за сентмврий- 
ска награда няма предложение. 
Не е ли, и за директора на пре 
дприятието и за колектива, би 
ло по-важно то да получи се 
птермврийска награда, защото 
тя същевремено представлява 
обществено признание. А целта 
на наградите е именно тази —

тогава
време изпълни 
баче сесията на скупщината се 

след празника, така че 
недоумява трябва

състоя ща, а
сия би получила още по-тържелисега се

изобщо да се присъждат тазго 
дишните септемврийски награ- 

Едни са вече на становище, 
септември измина доста 

съвсем безпо- 
се присъждат тези

ствен характер.
Да заключим: заслужили де

йци има и те трябва да се на
сърчават. Организационните за 
трудиения и технически пречки 
не смеят да бъдат причината 
за провалянето иа един хубав 
замисъл.

ди.
че от
време и че сега 
лезно е да 
награди. Други пък не виждат 
оправдание за неприсъждането 
им- Трети се питат защо тогава 
се избираха ноац членове. Ст. Н
ДАЛИ ЛИПСВА ПОПУЛЯРИ
ЗАЦИЯ ИЛИ ИНТЕРЕС ДАРИТЕЛИВ сравнително усложеното по 
ложение около септемврийски
те награди чуха се мнения, че 
липсвала тяхната популяриза
ция. И днес не се знае ко» то
чно трябва да ги популяризира, 
защото всъщност не се и знае. 
кой трябва да се грижи кога и 

ще събере членовете на от 
тази

Отзовавайки се на писмото- 
възвание, което отборът за че 
ствуване на седемдесетгодиш- 
нин^та на 
библиотека отправи до гражда
ните, културните институции, 
стопаноките организаци и об
ществено-политически организа 
ЦИК д-р АЛЕКСАНДЪР ГИГОВ 
даде всички свои досегашни тр 
удове, публикувани в различни 
списания. Между тях са и тру 
давете „Органически материи в 
землището и редки видове и об 
щности на растения в Югосла
вия.“, „Палеоботанически изсле

двания на тресавището мала бо 
тура на Черни връх (зап. Сър 
бия)“, „За буковите гори и оре
хите в района на Гърделишка 
та клисура“, „Анализ на полена 
на някои тресавища в Стара п 
анина“ и пр- Или общо той по 
дари на библиотеката няколко 
десетски научни трудове публи 
кувани на различни езици. Съш 
евременно това е пръв случай 
откак трае тази акция учен 
изцяло да подари своят дълго 
годишен труд.

Акцията за събиране на кни 
ги продължава.

Ще . посочим само, че в ку 
лтурно-забавния център 
твърдо решени ако още вед 
наж се повтори случилото се. 
завинаги да престанат да ид 
ват в Радейна.

И бива ли тогава зарад ед 
на групичка неотговорни мл 
адежи цялото село да се ли 
ши от едно културно развле 
чение?

димитровградската саже да се таксува като ху
лиганщина.

Неотдавна в Радейна под 
вижното кино при културно- 
забавния център в Димитров 
град, представи филма „По 
същия път не се връщай“! 
Един действително хубав фи 
лм на родното ни киноизку 
ство. Това не е първо госту 
ване в Радейна, но както ни 
казаха

как
делиите комисии. Засега 
дача е предоставена на рефе
рента за просвета и култура 
при общинската скупщина. Не 
му обаче не може да се направи 
никаква забележка, защото де 
йствително той се нагърби с по 
вече задължения около септем 
врийските награди, дори само-

Ст. Н.в културн-забавнияч^ч^ч^ч^ч^ч^ч^*ч^ч^ч^ч^ч^ч^ч*ч^ч^ч^чхч^ч*ч/чхч^ч^^чхч^ч^ч^чхч/ч^ч^ч^ч/ч
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ПРЕДИ МЕСЕЦА НА КНИГАТА

СРЕЩИ НА КОМУНИТЕ“ В ДИМИТРОВГРАД
Неотдавна в Ниш Н

съвещание на представители от 
централните библиотеки в Ни
шки район. Основна цел 
ва съвещание бе 
на библиотеките 
взаимна професионална 
в разширяването

95

се състоя общност на библиотеките в ко_ 
ято влезли Сокобаня, Мероши- 
на, Алексинац, Бабушница, Ди 
митровпрад, Прокупйе, Бела па 
ланка и Ниш. вече започна с 
дейност. За

на то
сдружаване 

и оказване на
осъществяването ак 

цията „Среши на комуните“ се 
прие предложението 
членове да подготвят 
точка

помощ
_ мрежата

биолиотеките в този район на 
републиката. Освен това бяха 
набелязани и някои акции ко
ито библиотеките трябва да пре 
дприемат в „Месеца на книга 
та , която трябва да измине под 
знака на приближаване на 
гата

на
всичките
по една

и с нея да гостуват в 
края на месеца в Димитровград, 
тъй като димитровградската би 
блиотека чествува един забеле 
жителен юбилеи 
години

седмдесет 
Това

същевременно ще бъде и нача
ло на чествуването.

_ кни
до работника-производи- съществуване.

тел.
Създадената на съвещанието Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

КУПЕНИ КНИГИ ЗА 350.000 СТ. ДИН.
Миналата седмица 

ставител .на „НОЛИТ
Миле Николов: Интересно четивоедин пред 

за два
дена престой е продал книги за 
около 350.000 стари динара. 

Най-много книги са

към книгата тук е значителен. 
Да споменем още един, не тол 

кова важен факт. Продадена 
в доста екземпляри „Трилоги
ята на Фред Мгалер, но повече 
зарад „пропагандирането“ 
тази тритомна книга 
продавач, който понякога 
широк кръг прочиташе „скоко 
тливите детайли“, с които е бо 
гата тази

В Восилеградско0

купили
служещите, учителите и учаща 
та се младеж.

Книгите са
може би това е една от 
ните за внушителната цифра 
на купеното. Обаче това пока- 
зва. и друго

Стотина ученици отсъствуватна
от самияна изплащане и предпричи-

Тази учебна година босилегра 
дските училища се срещат с ед 
масово напускане на училище 
на трудност- Става въпрос за 
от значителен брой ученици.

Над 100 ученици не отиват на 
училище, макар че според за
кона са дължни. В това отноше 
ние на първо място е горнолю 
батското, а след него долнолю 
батското. Както в останалите 
училища и в тези две най-мно 
го изостават онези ученици, ко 
ито са завършили основно ■— 
четирикласно образование и се 
га, по една или Друга причина 
не искат да продължат.

При общинския съдия за на 
рушения вече пристигат акто
ве за тоя вид нарушения. Оба
че според него тези актове са

Така ще стане и сега, но оче? 
бийно, е че учениците ще загу
бят много в обучението защото 
учебната година е вече минало 
доста. Затова тези ученици тру 
дно ще успеят да наваксат за
губеното.

Още една трудност има съди 
ята за нарушения при решава 
нето. Касае се за трудностите

книга. на родителите, чиито деца не оти 
ват на училище. Сега те са оби 
кновепо намират на сезонни ст 
.роителни работи и затова мно
го призовки . остават. Обикно
вено те се върщат с забележка: 
„Непознат“. „Не се намира у 
дома“ и др.

че интересът м. н. н.

Паметникът няма да умре
Става дума за училищната сг 

рада във Вълковия. Преди ме 
сец и половина училището в Ко 
мекица получи от общината ра 
зрешение да разруши учили
щната сграда и - материала да 
продаде. Общината при това 
отговори, че няма средства за 
поправка на сградата. И учи
лището в Каменица няма таки 
ва средства, защото те не били 
малки. Затова с разрешение на 
общината разширен състав на 
Съюза при училището взе ре
шение да се продаде материа
ла. Търгът трябвало да стане 
на 13 октомври 1968 г. Преди 
това учителите изпратили ко
мисия във Вълковия. Селяните 
от Вълковия имали различни 
мнения по този въпрос. Едни 
били за разтуряне на сградата, 
а други за поправка. След ня
колко дни в училището прис
тигнал един протокол от селя-

в. В.ните на Вълковия, с който се 
задължават да поправят сгра
дата. Протоколът бил подписан 
от 50 души. След това отново за 
минала във Вълковия комисия 
заедно с управителя на учили
щето Вааил Гъргов. На събра 
нието селяните решили сграда 
та да бъде поправена до 12 но
ември 1968 година. Училищният 

. колектив ще помогне акцията 
с 10.000 стари динара и ще даде 
материал. Организацията на 
ССРН ще поправи прозорците.. 

Сплотените сега вълковияни 
още на другия ден след събра 
нието започнали с поправката. 
Сградата ще служи за нужди 
те на Социалистическия съюз, 
Съюза на комунистите и за ка 
нцелария на младежите. По то 
зи начин най-старата 
щна сграда във Висок ще наме 
ри своето предназначение.

Директорът на втора програ
ма на западногерманската те
левизия посети през миналата 
седмица Димитровград. В грани 
чния град неговия екип напра 
ви няколко снимки на теми 
,,Сътдрудничество на Югосла
вия със съседните страни“. В, 
коментара, който, даде д-р Хел 
мут Ланге в къси черти се пре 
дава старата и по-нова истории 
на Димитровград и неговата 
роля в сближаването между 
двата съседни народа.

Д-р Ланге преди това е напра 
митровград замина за Охрид, 
вил снимки на Гердап, а от Ди 
където ще събира материали за 
разшаряване на темата, коятс, 
обраб^зва.

Този виден западногерманскк 
обществен деец. е известен и 
като голям прияте лна Югос

лавия. Това е засвидетелству- 
вано между другото и с доку
менталния филм за жизнения 
път на другаря Тито и с филма
за самоуправлението у нас-

М. Б.

съставени доста късно, макър 
че то,-, съобщил на директори 
те на училищата да бъдат по- 
екопедигивни по тези въпроси. 
Знаейки опита от миналите го
дини съдията знае, че единс
твено със спешното решаване 
на тези случаи ще се реши въп 
роса, като същевременно ще се 
премахнат някои трудни после 
дици. Това се постига с високи 

учили- те наказания които изнасят от 
ЮО —5 000 нови динара. Име- 

при такива наказания ро-

.

•?Т'

л т
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г.;.*
нно
дителите разрешават децата им 
отново да отиват на училище. Д-р X. ЛапгеБорис МАРКОВ

__ Тя е жива! — каза Бойчо.
— Жива?
— Да, тя е жива. — повтори Бойчо и 

като че ли всеки момент щеше да изгу- 
хне в радостен плач. — Дори един ден

видя, но не успях да й се

него.
Изтощено от денонощните пътувания 

по снежните пътеки на партизанската 
колона, гладно и босо, Койчето с една
та си ръчичка стягаше врата ага Савата, 
който я носеше на раменете си и от вре 
ме на време го питаше: „Чичко Саво, 
ще оздравея ли?“ „Ще оздравееш мал
кото и никакви следи няма да останат“. 
,,И по лицето ли чичко?“. „И по ли
цето, и по ръката
когато пораснеш голяма ще станеш ху
бава девойка и никакви следи няма да 
има“ — говореше той, макар че сам не 

ня вярваше на думите си.' Момиченцето 
притихваше в тихо хлмпане.

— Рецепт имате ли? — сепна го гла
сът на аптекарката.

— Нямаме нито рецепт... нито следи... 
жена — каза объркано Савата.

— Моля?
— Ах но, нямаме ... аз... ние ... без 

рецепт сме...
— Дайте ни кутия аспирин 

кожена бързо Бойчо, като видя, че приятелят 
му напълно се обърква.

Жената ги гледаше изненадана, после 
се обърна към шкафчето, взе кутийка 
аспирин и я подаде.

— Вие сте болни, другарю — обърна 
се към Савата — седнете да не Вй станс 
още по-зле.

— А не, нищо ми няма... ние само 
тъй... и довиждане. — рече Савата. и 
бързо се устреми, към вратата; следван 
от приятеля си.

Жената го гледаше в недоумение. Из
вестно време наблюдаваше широката 
му походка и сякаш ток я разтърси.

— Чичо Саво! Чичо Саво! — като по
лудяла се втурна към вратата и за миг 
се озова на улицата.

Успя да види само как малките леки 
кола завиха на дясно в съседната улич
ка и как двама толкова обична хора по
тънаха в нея.

ПРОКОПИ попов тата. И право да ти кажа чувствувам 
се вече изморен. Почивката още на 
съм ползвал, а вече сме октомври. Пък 
и едва ли ще успея, защото имаме мно 
го работа... А и хубаво го каза — годи 
ните са тук. Време е вече да се търси 
пенсия, да дадем път и на младите. Те 
чакат, та дори ни се сърят. Да знаеш 
аз имам доверие в тях.

— Младите — да. Именно и затуй съм 
дошъл при теб, да ти съобща нещо — 
рече Байчо, а след .малко продължи: — 
нали си спомняш за Койчето?

•За миг погледите им се кръстосаха, а 
мислите ги върнаха двадесет години на

можех да я 
обаля. Един нейи съученик ми разказа 
цялата й история.

Бабичката, при която оставихме Ко
йчето по време на офанзивата, била ма
йка ма народен герой. Тя пазела моми
ченцето като очите в главата си. Така 
дочакала край на войната. След вой- 

завърщила за аптекар и днес рабо 
аптека „1 май“. Омъжена е за

НЕОБИКНОВЕНА
СРЕЩА

казваше тон

ната
ти в
какъв си лекар специалист и има малко 
момченце. Живеят на „Карабурма“, там 
получили двустаен апартамент.

в .аптеката още от 
вратата забелязаха стройна млада 
с ниско подстригани коси. Тя разгова- 

пякого по телефона поставен 
ъгъла на стаята. Савата

зад.
— От 43-та ли? — попита Савата.
— Да. -
В мислите отново нахлуха спомените 

от 1943 година и от тях ясно изплува 
образа на малкото осемгодишно моми
ченце, Койчето, което едва изтръгнаха 
от ръцете на четниците. Картината пред 
пламтящата малка селска хижица в по 

«а Колаоник накара Савата
тяло

Когато влязоха

попита изненадана тя.
раше с 
на масичка в 
веднага забеляза, че на лявата си ръка 
жената носеше висока черна

същия миг си спомни за

каза

дножието
да изтръпне. Студенина полази по 
то му, а на широкото чело бръчките ся 
каш се увеличиха'и сплетоха възли. 

Отрядът, командуван от Бойчо, успя да 
от смъртта само Койчето, което

Някой почука на вратата и без да по 
чака отговор отвори я и влезе в канце
ларията му.

— А, ти си Бойчо. Къде се дяваш, 
сякаш в дън земя пропадна — рече Са
вата. стана от стола и стисна ръката на 
приятеля си.

— Добре се държиш Савата, просто ти 
завиждам.. Виж на мен времето удари 
ритника, пък и годините ме притисна-

ръкавица и в 
момиченцето с изгорялата до лакътя ръ- 

незалечимите рани по лицеточичка, за
му. Обзе го студенина и зъбите му едва 

макар че навън бе хубав 
Той не виждаше лицето й, 

беше обърната с гръб

не затрашаха, 
слънчев ден.

измъкне
изтръпнало II обезумено чакаше под кро 
вата всеки миг пламъците да погълнат 
цялата стая. Спаси го един млад пар- 
тизан от тяхното село, който след една 
седмица загина в сражение с германци

защото жената 
към тях, па затуй студени тръпки раз
търсваха тялото му, а челото оросиха 
ледени капчици пот. Беше го обвзел ня
какъв чуден страх, че всеки миг ще ви
ди нещо, което съвсем тце го унищожи.

може толкова суров да

ха.
те.Двамата седнаха зад малката модерна 

масичка, а Савата поръчи да донесат 
кафе.

— Няколко пъти те търсих по теле
фона — продължи Бойчо — но никак 
да те намеря. Постоянно си на някакви 
събрания, конференции, или пък на път.

— Какво да правя — отвърна Савата 
— трудно ще ме намериш в канцелари
ята. Но няма как — такава ми е рабо-

Двамата ,не усетиха кога при тях вле
зе момичето с бяла престилка, което им 
донесе кафето, сложи го цред тях на 
масичката, каза приветливо „заповяда
йте“ и също така безшумно изчезна.

— Заповядай! — покани приятеля си 
Савата. — Аз обичам кафето докато е 
топло-. • — сетне помълча, сякаш дого-

„Нима живота 
бъде?“ — питаше се той.

Жената спусна слушалката, обърна се 
и пристъпи към тях. По красивото й 
сиежнобяло лице имаше тъмно петна от 

а тъмнокафиявите й очи ся- 
Савата. Очите. Да, само

изгоряло, 
каш пронизаха

бяха се променили. И пакочите п не 
спомените от 1943 година нахлътнаха в

нваше нещо и запита: — Но как ти до
йде на ум Койчето?
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Читателите 
ни пишат

лътл си само с багажа. Всички 
войници продължихме пеша.

Към 10 часа стигнахме в с. 
Руйковац, където спряхме 
почивка. През това време гер
манците донесоха един ранен- 
от предния ден техен другар и 
един здрав, 
вал ранения. С нашето появя
ване в селото забеллзахме гол 
яма уплаха всред населението. 
Те изглежда знаеха за предсто 
яшиге намерения на бандитите. 
В това време чух ротния комай 

. дир да казва, че на около 1/2 
час ог нас към село Медведжа 
имало засада. Вероятно тези све 
де мия ги получил от население 
то. В също време от към с. Мо 
двежда започнаха да ни обст
релват. Ротния командир ведиа 
га заповяда да се отеглим на 
юг и да заемем позиция, като 
изпратим един войник да преда 
де заповедта на другия взвод, 
който беше дясно от пас. Ми
нохвъргачката остана до само 
то село в низината, а ние взе
хме позиция и а около 100 до 
150 крачки от минохвъргачка? 
та. В това време 
стляпо и дясно по височините 
да се придвижват партизани, ко

ка, където ие след дълго зад 
мене се появиха няколко пар 
тизани и извикаха 
ми:

НИШ зад гърба
25. X 1008 на ' Фотограф съм и отговарям на 

' обществените облаги 
'Случи се така, че 
тримесечие не бях

— Бугарине, баци пушку! < 
Обърнах се и видях насочени 1 

пушки срещу мол. Виждайки, чо 1 
се намирам в безизходно поло- 1 
жеиис, тъй като стрелбата бе- 1 
ше прекратена навсякъде и бях ( 
загубил всякаква връзка с дру , 
гарите ой, считайки ги за из- , 
бити, аз оставих пушката на , 
земята, станах и се предадох. 
Ог дадените ми 60 патрона бя- , 
ха ми останали само 10 патро 
на. След като ме плениха ведиа < 
га ме поведоха в дясно (на за ■ 
пад към Руйкдвац) и поехме из 1 
една дере. Така вървяхме око 1 
ло 15 минути, завихме влява ' 
и се изкачихме на една височи ' 
на. Тук от няколко страни за ' 
почнаха да пристигат останали ( 
те партизани, които водеха още ( 
3 наши войници: Спас Славов, ( 
канд. подофицера Сотир Маной , 
лов и редника Борис Ташев. Тук < 
се събра целия партизански бд < 
тальон, който бс под командата < 
па някои си Момчил (изглежда < 
партизанско име), човек на 25 1 
годишна възраст, със среден 1 
р-ьст, черноок, с малки муста- ( 
чки облечен в селска носия и 
въоръжен и с пушка и пистолет' 
Той носеше един бинокъл. То- 
зи батальон се състоше от три ( 
чети. които всичко кроеха око- ( 
ло 120 човека, въоржението на ( 
които се състоеше от 9 веки ка , 
ртечници „Бърно“. пушка за ( 
всеки патизанин и някои от тях < 
имаха по една или две бомби. ( 

Плененият български каиди- < 
дат подофицер Александър Ц. < 
Младенов, който прекарал с < 
партизаните почти два месеца ' 
и след това избягал, разказал ' 
ма 22 декември 1943 година в | 
Ниш пред разузнавателната слу 
жба на Щаба на корпуса . за ( 
лленническите си дни при пар ( 
тизаните. Неговото изявление ( 
е най-добър отговор и документ ' 
за станалото сражение при Ле 
бане на 23 октомври 1943 годи ,

СГР. 8 редовно, 
последното 

в състояние да 
сторя това. Но то не беше 
особено, като се знаят ~ 
иията и на други данъкоплат-

който придружа-
ниндо 

закъсн..'
Архивни материали. ци.

Когато Хараламгш, общински 
ят бирник, по този повод дой
де при мен, аз се съгласих о- 
ще същия дан да си заплатя да 
пъка. Като си тръгна, аз го по 
молих да ми плати една не 
лк-ова голяма сума, която 
дължеше. Разбира се със 
бирането на дълговете си бих 
могъл да заплатя данъка. Но 
вместо разбирателство, бирника 
показа иечовещина. Изглежда, 

е трябвало да му търся 
дълга. Защото в същия момент 
той се завърна в работилницата 
и ми написа решение, с което ми 
наложи да платя и някои раз? 
нооки в износ от 50 нови дина

ПРИЗНАНИЕТО НА ПЛЕНЕН 

ПОДОФИЦЕР
то
ми

Съ-

На 11 октомври 1943 година, 
в село Ображда, под планина 
та Радан, бе формирана Първа 
гож н ом ора век а бригада от пар
тизански отряди от Топлица, 
Яолашща,' Пуста река и 
Църна трава. Боевете в 
Южна Сърбия за освобождение 
от немско-българсктата окупа 
ция са известни. След Първа 
южоморавска брагада на тази 
територия се създадоха още 
много бригади, които заедно с 
македонски, български и алба 
нски партизани водиха неравна 
борба против българските фа
шисти и домашните предатели.

Тези дни южно моравските 
бригади празнуват своя юбилей. 
Четвърт столетие от създаване 
то на първата бригада. Припом 
нят се минали боеве. И точно в 
тези дни - някои „историци“ от 
съседна България се стараят 
да премълчават тези успехи на 
партизанските отряди и брига 
ди в Южна Сърбия. Преди из
вестно време дори пленените 16 
български войници от окупаци 
онния корпус искаха да се пре 
ставят като доброволно прис
тъпил към партизанските части.

За да може по-всестранно да 
разберем тази борба, искаме да 
предадем изказването на един 
от 16 пленени войници при Ле 
бане на 28 октомври 1943 годи
на. Това е редникът Алексан
дър Цветков Младенов тогава 
33 годишен от с. Горна Басили 
ца, Ихтиманско. Може би вси 
чки посочени данни не са вяр 
ни. Изнасяме как той е водил 
партизанските бригади, като не 
йн пленик, какво е чул и как п 
неговите очи са изглеждали па 
ртизанските командири и пар
тизанското движение в Южна, 
Сърбия.

Тъй като следствието е воде, 
но в Ниш ггрез декември 1943 
година пред началника на разу 
знавателната служба при Ща
ба на корпуса, да видим какво 
е знаел неприятелят за парти
заните.
Оставих пушката и се преда
дох. ..

На 28 октомври 1943 година 
по искане на германците, на
шата 10 рата от 3/67 дружина 
под командване на ротния ни ко 
мандир поручик Тодор Герчев 
и двама взводни командири о- 
фицери, от които един подпору 
чник и един офицер-кандидат, 
се приготвихме за път. С «ас тръг 
наха и двама подпоручици, 
единия от тях командуваше кв 
ртечен взвод, а другия минох
въргачно отделение. Така рота 
та ни, състояща се от 90 чове
ка, между които бе и едно гра 
натохвъргачно отделение, едно 
минохвъргачно отделение, един 
тежкокартечен взвод и три пе 
хотни взвода с пет офицера се

натовари в 7 часа сутринта па 
3 камионетки с 16 души гермгу 
нци и поехме път от Лебане по 
шосето за Медведжа. Целта на 
този поход на мен ме ми беше 
известна, но долкото разбрах 
по-късно това било по искане 
на германците. Нашата рота тр 
ябвало да охранява пътуващи
те с нас германци, които имали 
за задача да приберат трупове

че не

ра.забелнзахме' Прави ми впечатление, 
бирниците са хора от 
месо. Дори е опасно да 
търсиш и собствените си пари, 
които ти дължат!

че а 
кръв и 

им по-ито се стромеха да отидат по 
посока към Лебане и да ни обте на техни другари, паднали 

убити на 27 октомври при село градят. Виждайки, че ми обгра
ждат, ние започнахме да стрел 
яме по всички посоки, без да 
се изпълнява каквато и да е 
команда. Така обградени отвс
якъде ние водихме бой до 16 
часа след обед, през което ‘вре 
ме обръча се стесняваше. Най- 
после бяхме притиснати като в

Медведжа.
Въоръжението на ротата со Милорад Иаксв, фотограф

Босилеградсъстоеше от три леки картечни 
ци, една минохвъргачка, една
гранатохшъргачка ,пет леки ка 
ртечници и пушки за бойците.
За тежките катечници бяхме 
взели около 20 лепти с патро
ни. За леките картечници по 
600 патрона на картечница. Мц жертви. Отначало паднаха -ми
нохвъргачката имаше около 12

клещи и започнахме да даваме

— Когато се караме 
жг ми, децата изпращаме да 
си играят в градината.

— Сладките дечица! Здра
ви ся като дрян. Вижда се, 
че често са на въздух.

колко души ранени и убити воц с мъ-мнни, а гранатохвъргачката о- 
коло 20 гранати. Освен това все 
ки боец носеше със себе ои по 
60 патрона за пушки и само ня 
кои М2*аха по една бомба. В 
камионетката имахме само един 
сандък е патрони като резерв.

Към средата на пътя между 
Лебане и Руйковац две от ка-

ници, а не след дълго падна 
убит и ротния командир, 
късно падна убит и един от вз 
водните командири. След пада 
пето на ротния командир рота
та съвсем се разстрои и всеки 
гледаше да се спаси като из-

По-

бираше по удобно място за по 
зиция или се стремеше да се из 
мъкне от обръча. Лично аз пре 
бвгнах към селото и заех пози

*
мионетките по нареждане «а 
германците се върнаха обратно, 
а едната камионетха продължи

При директора на един 
цирк идва човек с два куфа 
ра и търси работа. От еди
ния куфар той изважда чук 
и големи късове камъни и 
започва да обяснява:

на.
Б. Н.ция зад една къща в храсталг,

л\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ч\\\\\\\\\\\\ч

Спорт
„Асен Балкански“— 
„Задругар“ (Жито- 

раджа) 3:1

вич след успешно освобождава
не от пазачите му от 3 до 4 
метра отдясно изпрати топка-

ва от страна на Пейчев, който 
с остър старт покоен вратаря на 
гостите '— Атанаскович. Съдия 
та «а срещата 
Пирот правеше много грешки 
при присъждането на наказател 
ните удари.

Гостите казаха, че ще се жал 
ят, защото уж Стратков нямал 
в легитимацията си удостовере
ние на лекар макар че тон раз 
полага с такова удостоверение.

— Моят номер се 
това: поставям на

състои в
Филипович отта в мрежата.

Второто полувреме измина с 
ялови комбинации и слаби уда 

Па все лак в 21 минута

главата 
си тези късове от камъни, а 
асистентът ми със силни у- 
дари на чука ги разбива на

ри-
Стратков успя да сложи край
ния резултат на срещата —3:1 
за отбора на „А. Балкански“.

Играта измина коректно, с из 
«лючение на една груба проя-

парчета.
— Много интересно — 

вг директорът, 
ли боли после главата? 

— Не.

Футболният отбор „А. Балкан 
ски“ трябва да бъде доволен 
от спечелените две точки сре
щу отбора на Житораджа „За
другар“. Все до самото начало 
вратарят Ставров отказваше уча 
стие, па на гола трябваше да 
застане несигурният Манов.

Около триста зрители почти

каз 
И не ви

ИГП (»Димитровград«) 

»Вулкан« (Ниш) 1:0
— А за какво ви служи 

този голям куфар?
— Ооо, нищо особено ня

ма. В него нося аспирина!се намъчиха да гледат една яе- 
интереана, отегчителна игра. Оо 
вен четирите гола, те дори през 
цялата игра не видяха някое 
хубаво нападение било от една 
та, било от другата страна.

След едно проникване още 
във втората минута Стратков 
умело отправи удари и пласира 
топката в противниковите вра
та. Вече в 15 минута „А. Бал
кански“

В рамките на общото сътру
дничество между димитровгра* 
ския комбинат за гумени из де? 
лия и фабриката за гуми „Вул 
кан” -от Ниш неотдавна в Дими 
тровград се съотоя приятелска 
футболна среща .между отбори
те на тези предприятия.

Срещата започна твърде къ
сно, защото гостите закъсняха. 
Победителят на този не така 
качествен футболен мач „Ди
митровград” успя да забележи 
само един гол и то чрез Дими
тров в 20-тата минута на игра

та. Тоя резултат остана до края 
на срещата.

Па все лак гостите от Ниш 
макар че бяха победени играха 
по-добре през цялото течение на 
играта. Те постоянно -обсажда
ха вратата на димитровградча-; 
ни, но не успяха да реализират 
кито един шанс.

След црещата за гостите бе 
устроена обща вечеря, която из 
мина във весело настроение.

Реванш-среща ще се състои 
в Ниш.

*

Едно голямо чикагско пре 
дприятие обявило конкурс 
за предложение, което ще 
донесе на предприятието и- 
кономии. Определена била и 
висока награда от 20.000 до
лара. Наградата получил ра 
ботник, който предложил на 
предприятието да отмени ко 
нкурса.

увеличи резултата на 
2:0. Голът забеляза Матеев.

Това сякаш беше удар, кой
то отрезни гостите. Те се съв
зеха и започнаха по-често да 
обсаждат вратата на домакини
те. В едно такова силно напа
дение дясното крило Младено- Симеон Манов
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