
Брой 88Год. V
1.4. III. 1963.

УРЕЖДА РЕДАКЦИОННА 
КОЛЕГИЯ

Редакция: Ниш ул. «V 
32/4 Тел. 20-63 

117-14-603-107Ъратстбо конгрес«
Тек. сметка :

Главен редактор 
ТОДОР СЛАВИНСКИ ч 

излиза всекиВестникът
четвъртък

Печатница » Графика «Пирот
ЦЕНА 10 ДИНАРА

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА

Зазе отпие на комсшишуцвоннаша комисия
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ИМЕ - СО-

на Сръбските комунисти
техните езици, както и 

отбягването на 
в областта на

тите и 
по отношение

политическата стаНа заседанието на Комисията 
за конституционни въпроси, съ 
стояло се на 6 март 1963 година 
е разгледана Проектоконститу- 
цията на Федеративна социали 
етическа република Югославия.

В уводната реч, Едвард Кар- 
дел е казал:

единството и 
билност на 
общност. Това всъщност е изра 
зено потвърждение на посока
та на нашето обществено разви 

през последните 15 години.

На състоялия се на 7 март 1963 година пленум на Централ
ния комитет на Съюза на комунистите на Сърбия на конто сек 
ретарят на Централния комитет Йован Веселинов с уводна реч 
откри разискванията, на дневен ред бяха някои идейни пробле
ми в областта на науката и културата.

В разискванията взеха участие Чедсмир Миндерович, Дра- 
Марксвич, Милан Вукос, Любисав Маркович, Милойко ДрУ 

лович, Станка Веселинов, Данло Пурич, Добрица Чосич, Нан- 
дор Фаркаш, Драгнша Иванович, Бранно Шкембаревич и Ду- 
шан Матевич.

социалистическата
всякакъв натиск 
националното определение. В 
този смисъл в разпоредбите на
Проектоконституцията,

се гарантира свобода 
на своята нацио

с които
тие всекиму 

на изразяване 
налност, се добавя и нова, спо- 

никой не може да 
никого да се изяснява 

национална принадле

жа

коятоЕеД
принуди 
за своята 
жност или да се определя на- 

С други думи, ако ня

на,,Предложената редакция 
Проектоконституцията, 
съгласно изводите от последно 
то заседание на Конституцион
ната комисия, изготви отборът 
на Конституционната комисия, 
е резултат на повторна обработ 
ка на текста на Проектокснсти- 
туцилта въз основа на публпч- 
'ните разисквания, които се во 
диха повече од 4 месеца”.

отношение към културното тво 
рчество, до борбата на мнения 
от марксистки позиции. Разби
ра се това никак не означава, 
че трябва да се върви към съз 
даване на някакви рецепти за 
културно и научно творчество, 
връщане към методите на ад
министративно 
итн. Съюзът- на 
ясно е прокламирал свобола на 
художественото и научно твор
чество и той не ще се впуска 
е определяне, на течения и изра 
зи в това творчество. Това би 
било вредно и сигурно би спъ
нала почина на истинските тво 
рци, художници и учени.

Обаче онова, в което комуни
стите трябва до край да се зае
мат и да се борят е стремежът 
на нашето общество да се осво-

която
Изхождайки от критиката на 

другаря Тито и неговити изис
квания да се поведе решителна 
борба против различните чуж
ди и антисоциалистически про
яви и тенденции в нашата кул
тура. изкуство и наука, Седмия 
пленум на Централния комитет 
на Съюза на комунистите на 
Сърбия разгледа обстойно акту 
алните проблеми в областта на 
' науката и културата, изтъкна 

Основните задачи на комунисти 
те и определи насоката на по- 
дългосрочна политика за изко
реняване на явленията, за ко 
ито става дума.

На пленума бе констатирано, 
че думите на другаря Тито са 
били приети напълно искрено 
и приветствувани не само от ши 
роките слоеве на трудещите се, 
но и от страна на творците в 
-науката и културата И **••* само 
това. Предприети са вече сеРи 
озни мерки .и действия както в 
ръководствата на Съюза на ко
мунистите, така и в организа
циите и сдруженията на худо
жниците и учените за отстраня 
ване на ония основни причини 
и субективни слабости, 
доведоха до различни идейни и 
други деформации в тези обла
сти.

ционално. 
кой не иска да се определи за

съществуващите нацио-
той може да заяви, че

една от 
налност-и, 
е югославянин, т. е. че принад
лежи на югославската социали
стическа общност, или да не се

управленчество 
комунистите; изясни.

Другарят Кардел подчерта, че 
в разискванията по Проектокон 
стмтуцията са взели участие го 

' брой граждани. Разговори ЙЖшЖ»“
ТРУДОВА СЕДМИЦАля м

за конституцията са водени из 
цялата страна; в организациите 
на ССРН, Съюза на младежта, 
синдикатите и останалите обще- 

организа-

като напълноНакрая остават
четири предложения, по 

комико в и 
които Конституционн ат а 
сия трябва да се изкаже пре
ди да се даде окончателна фор
ма на Проектоконституцията.

Първо, има предложение
Югославия, да се проме- 
Социалистическа федера- 
републмка Югославия, за 
подчертае социалистиче-

ствено-политически 
ции, по университетите, учили
щата трудовите колективи, про 
фесионалните и други сдруже 

анкетата 
проведена от Института 
за обществени науки и редакци 
ята на вестник ,,Борба”, над 
80°/о граждани от 18-годишна въ 
зраст нагоре са отговорили, че 
са запознати със съдържание
то на Конституцията. Според 
приблизителни данни проведе
ни са над 70.000 събрания, на 
които е разисквано по Проекто 
конституцията. На тези събра
ния са присъствували над 6 ми 
лиона граждани, от които 300 
хиляди са давали предложе
ния, мнения и поставяли въ
проси.

имеСпоред Едвард Карделния
. _ . -1 /зру.-чг»

Обща характеристика на тези 
предложения е убеждението, че 
по-нататъшното развитие на на 
шата социалистическа система 
може да се осигури само с подо 
бряване на самоуправлението!

Много предложения и забеле
жки се отнасят до ония распо- 
редби в Конституцията, в кои
то се разглеждат проблеми на 
обществено-икономическата си
стема, особено на обществено- 
икономическото положение на 
производителите, въпросите за 
личните свободи и права на гра 
жданите; междуособните отно
шения правата и дължностите 
ни трудещите се в обществото 
изобщо; въпросите за демокра
тичното с-ьдържание на опреде 
лени организационни решения 
от Проктоконституцията какви- 
то са: принципът на ротацията, 
структурата и функционирането 
на представителните органи, 
функцията на обществено-поли 
тическите общности. Специално 
място заемат въпросите за ико 
комическите аспекти на социа
листическата демокрация в пра 
кт(иката: от разпределението
според труда и проблемите на 
разширеното възпроизводство 
до сдружаването и стопанската 
интеграция.

бедят хората от натисна на от
рицателното реакционно мина
ло, в нашия културен живот да 
не се внася онова, което е чуждо 

неговото битие, на неговото 
съзнание, на неговите усилия 
за изграждане на социалистиче 
ски
На пленума специално бе изтък 
нато значението за развитие и из 
граждане на марксистка научна 
и художествена критика. Конста 
тирано бе. че голям брой крити 
ци—марксисти още не са доста 
тъчно оспособени за разисква
ния по сложни идейни и естети 
чески проблеми в изкуството и 
науката и затова ще бъде необ- 

отдели особено

то на 
ни в 
тивна
да се 
ският й характер.на предложение да се 

е. да бъде
Второ, има 

промени знамето, т. 
червено с държавен герб, и 
това по-силно Да се изрази со-
циалистическият характер на 
югославската общност на наро
дите. Републиканските знамена 
биха си останали същи.

като се изхожда от и- 
практикатц,

обществени отношения.
които

Но все пак, както бе казана 
на пленума, всичките тези про
блеми не са нито така прости, 
нито леки, за да могат бързо и 
само с някои акции и отделни 
дейности да се отклонят. Те са 
сложни, изискват сериозни у- | 
силия на всички комунисти, а | 
някои от тях могат да се разре 
шат едвам в течение на дълго- | 
срочно развитие и систематично 
съзнателно въздействие на су
бективните социалистически си

На пленума, изглежда, доми
нира ше тема отнасяща се до 
изграждането на критерий на 
комунистите, до тяхното идейно

Трето,
зискванията 
предлага се да Се установи по
стът заместник—президент на 

Републиката, който да се изби
ра за един изборен период, да 
замества президента в елзчай 
на отсъствие и да 
в определени работи, за които 
го упълномощи президентът на 
Републиката.

на.

„В разискванията — каза дру 
гаря Кардел — сез прояви пре
ди всичко извънредната подкре 
па на най-широките обществени 
слоеве на основните принципи 
на новата конституция. Под

крепят се усилията да се намер 
ят най-демократични форми за 
развитието на социалистически
те обществени отношения и са 
моуправлението, във всички от 
ношения и във всички области, 
и ведно с това да се осигурят

ходимо да се 
внимание на подготовката и из 
дигането на по-млади марк
систки кадри в тази област. Та 
кава критика ще допринесе за 
по-бързото и леко утвърждава 
не на истинските художествени 
и научни ценности, а да се от
хвърли онова, което под форма 
та на художествено и нау
чно дело всъщност представля
ва безценен израз на безсилие.

го застъпва

И четвърто, предлага се да 
се премине към 42-часова тру-

смисъл 
член 34.

ли.
дова седмица и в този 
да сс преформулира 
Това предложение предварител 

от отговорнино бе разглеждано 
те политически и професионал- 

и общо убеждане е. 
сегашните условия преми- 

към 42-часова трудова

ни органи 
че вЗАВОЙ: наването 
седмица, може да дейстува като 

за по-правилно разпре
деление на работната 
производството, както и за по- 
успешио разрешаване на въпро 
са за резервна работна ръка, а 

и за истинско увеличе-

води решитшп Ив подтикДкес се ръка в
Допълненията — гаранцията па 

равноправието на народите
точка, В 13 часа канала остават само 90 см. В 

езерото е акумулирана над 12 
милиона кубически метра вода.

Всички очи са обърнати към 
белградското предприятие „Хм- 
дрогехиика", което прокопава 
малък канал на левия бряг на 
езерото. Ако „Хидротехиика” у 
спее, а по всичко изглежда, че 
ще успее, водата ще потече през 
тоя канал още през тази нощ.

Каналът е в състояние ла 
пропуска 10—15 кубически мет
ра вода в секунда. Това все о- 
ще е малко по отношение на 
прилива на водата в езерото.

До приключването на вестни 
ка ни съобщиха, че и последна 
та сграда в бквшето село За
вой па левия бряг, неотдавна 
построеното училище, се нами
ра под вода.

Днес се води решителна бор
ба за завойския бент. Равнище 
то на езерото вече достига кул

минационна 
волният стълб прел бента въз 
лизаше на 29 метра. До чепа на

Отделна група, забележк(и и 
предложения представляват о- 
ния, които се отнасят за пробле 
мите на националния въпрос.
По всички тези въпроси Прок-
токоиституцията беше ясна и говорят и успешните опити, ко- 
определена и в новата редакция ито някои трудови организа- 
принципиално нямаше како да | ции предприеха в това напоав- 
ре мени. Все пак има някои зна ; ление. В същност намаляването 

допълнеииея по отно- на работния ден не се разре-
разпоредба

с това
чие на средната производител
ност на труда-

В полза на такова решение

чителни
щение гаранцията на равнопра 
вието на народите и народнос-

нашава 
Конституцията

с -

И край село Пешачинци свличане 

На земни слоеве
Край село Петачинци, Димит

ровградско 2,5 хектара земли
ще започнало да се свлича и уг 
розява 13 къщи в селото.

От петък и събота за 24 часа 
землището се смъква с 70 см. 
Днес специална комисия от ща
ба за отбрана от стихиите от 
Днмитров]-рад отива на мястото,

къдео се смъква землището. За 
ведепо е и дежурство за слу
чай от опасност.

В пондедиик на 11 т. м. Пета- 
чинцн бе посетено от председа
теля па Обшниснкя народен от
бор в Димитровград Стоян На
ков.

I
С.лщото огнище

шшшвя



БРАТСТВО2

НОВ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В СИРИЯПо повод смъртта 

на Моша Пияде Навмевувам* ново сирийско правителство
душните сили да прекъснат със 
съпротивата.

Единствено стълкновение ста
на само в гарнизона в Кунеитра 
70 километра южно от Дамаск.

Всички военни операции око. 
ло заемането на властта траяли 
точно два часа и веднага след 
това било издадено съобщение 
за извършения нов преврат. Ка 
кто се вижда от състава на но

вото правителство, най-голямо 
участие в преврата е имала по
литическата организация БААС 
и силите на арабския национа
лизъм.

Новият сирийски режим е при 
знат от страна на Югославия, 
ОАР. Ирак Алжир, Йемен, Ту
нис, Саудитска Арабия, Иран и 
Турция.

На 8 март сутринта Радио — 
Дамаск пренесе в етера първата 
вест, че в ранните утрени часо
ве в Сирия' е извършен нов дър 
жавен преврат и така наречени 
ят Национален революционен 
съвет на сирийската армия е 
превзел властта. Веднага бе съ
общено, че целта на революция 
та, извършена от въоръжените 
сили, е страната да се върне 
на арабски път. По радиото бе 
критикувано откъсването на Си 
рия от Обединената арабска ре
публика и се съобщи, че нови
ят режим има намерение да по
даде ръка ма Кайро, Багдад и 
Сана. Проирабският дух на из
вършената революция се виж
да и от .факта, че веднага след 
няколкото съобщения за превра 
та Радио '— Дамаск продължи 
програмата си с египетски вое
нни маршове.

Първата акция па Национални 
ят съвет бе реактивиране на из 
вестен брой пенсионирани офи
цери. между които двама полко 
штици, 10 майори 15 капетани. 
В съобщението е подчертано, че 
с това се поправят направените 
грешки към тези патриоти, кои 
то били жертва ма предишния 
режим. От затвора е освободен 
и бригадният генерал ел Атаси, 
който веднага е назначен за ко 
мендант ма въоръжените сили в 
Сирия. Генерал Атаси бе начело 
на разбунувалите се офицери в 
Алеп през 1962 година по време 
на откъсването на Сирия от 
ОАР.

Един ден по-късно в Дамаск 
бе съобщено, за образуването на 
ново правителство, начело със 
Салах Битар, ръководител на 
организацията БААС.

(
Па петиаести март 1957 годи- дина ръководството на Партид

на пристигна от Париж' една та взе решение за създапа- 
скърбна вест: почина Моша Пи не на една легална пар- 
ядс... С това съобщение труде- тия , чрез която да действу- 
щите се ст Югославия бяха дъл ва КПЮ. Тази задача прие Мо- 
боко потресени. Те знаеха кол- ша Пияде и успешно я изпъл- 
ко голяма е тази загуба за па- ни; в пачалото на 1923 година 
шата страна и нашите народи, беше създадена Независимата

Животът на Моша Пияде и работническа партия на Югосла 
неговата дейност в нашето ра- вия, която бе забранена една го 
ботническо движение обхващат дина след създаването й, нора- 
най буйния и най-зпачителния ди нейната революционна дей- 
период от борбата на работниче ност Моша беше редактор па 
ската класа в Югославия. Него- яРадпик» (по-късно «Окопани 
вата неизчерпаема енергия, ум- радкик») и след това на «част
на сила и твърде жива дейност пия» вестник «Слободиа реч», 
във всички области на общест- който бе вестник на Комунисти 
вения и политически живот са чооката партия. В началото на 
■мали феноменално действие. 1925 Моша получи задача да ор 
Защото Моша същеврсмеио бе- ганизира излизането на »Кому- 
ше революционер и политик, ху нист». Тоя път го откриха и го 
дожник, журналист, преводчик осъдиха па дванаест години за- 
на „Капитал" и друга маркси- твор.
етическа литература, ректор на Меша е известен като органи- 
пашите червени университети, затор на комунистическия уни- 
отлнчен войник и законодател, верситст в затвора.Там където 
оратор и сатирик.

В прогресивното работничее це хартия, където за парченце 
ко двнжепие Моша Пияде взе молив са получавани тежки па- 
участие още преди създаването, казания, комунистите са «изда- 
на Комунистическата партия на вали» три вестника, а затвора 
Югославия. Участвува в редица превърнали в училище, което 
тържества и демонстрации, ко- даде най-добрите кадри на Пар 
иго организираха, работниците тита.
в Белград още преди Първата През 1939 година Моша изли- 
световна война. След създаване за от затвора, а през 1940 годи
те на КПЮ, на конгреса във на отнова го арестуват и отвеж 
Вуксвар Моша стана един от дат в концлагера в Билече, къ- 
ръксводителите на нашата Пар дето остава до април същата го 
тия. А след ^.Обзана” и забрана дина. През време на Народиоос 
та на КПЮ често пъти се ст-ьл вободителпа войпа Моша става 
кпсвяваше с полицията и тога- член на Върховния щаб и с ус- 
вашния режим.

След забраната КПЮ прави у тавени от Тито и Партията, 
снлия да пранамери нови фор- В социалистическа Югосла. 
ми за работа всред масите, из- г.ия Моша Пияде работи неумо- 
ползвайки при това всяка легал рно за социалистическото строи 
на възможност за организацио- телство до последния миг. Така 
нно политическо и идейно заз- на работа и почипа връщайки 
дравяване на работническото се от Лондон, като ръководител 
движение. Към края па 1922 го на югославската делегация.

ЦК на Унгарската социалисти
ческа работническа Партия Поз
дравява Подобряването на отно

шенията с Югославия

не е могло да се внася парчен-

На неодавна състоялото се ра 
зширено заседание на ЦК на У- 
нгарската социалистическа рабо 
тническа партия първият секре 
тар Янош Кадар запозна ЦК за 
разговорите му с другаря Тито 
в Будапеща, при проггьтуване- 
то му през Унгария. В съобще
нието се подчертава, че участ
вуващите в заседанието привет- 
ствуват подобряването на отно
шенията между Югославия и 
другите социалистически стра
ни и стремежа за разширяване 
на държавните, обществени и 
стопански връзки.

казания над генералния секре
тар на Комунистическата пар
тия на Ирак и над членовете на 
ЦК Хусеин Исо и Хасан Овей- 
нах. Те бяха осъдени на смърт 
на 5 март, а присъдата с изпъл 
нена на 7 март. Обвинението им 
се състояло в това. че »непозво- 
лено носили ореъжие и поттик- 
вали на убийства.»

пех изпълпи мпого задачи, пое-

Как е извършен превратът

Според съобщенията на чуж
дестранни агенции превратът е 
извършен за кратко време и без 
каквито и да било трудности. 
Главната част от военните дей
ствия е извършил полковник 
Ел Хариди, чиито части в наве
черието на революцията се на
мирали на около 100 километра 
от Дамаск. През нощта между 
четвъртък и петък Хариди из
дал нареждане за настъпване 
към главния град, където стиг
нал в зори. Два негови танка 
спрели пред сградата на Минис 
терстЕото на отбраната, където 
часовоите не се съпротивили. 
Другите части на Хариди заели 
Радиото, пощата и пр.

1;
Делегация ня ССРВЮ 

ще ирисъШсШвуеа на коя- 
1реса ня Отечествения 

франш ня България

Иракска делегация в Кайро
Бидо арестувай 

в Западна 
Германия

Тема на разговорите - поли
тически и военен съюз От 14 до 16 март в София ща 

се състои Петнят конгрес на О-
I

Както събщава Министерство 
то на вътрешните работи на Ба 
вария, в Западна Германия е а- 
рестуван Жорж Бидо, бивш ми
нистър — председател на френ 
ското правителство и по-късно 
ръководител на така наречения 

) Комитет на националното дви- , 
жение на съпротивата и ултра- 
шката организация О. А. С. За
едно с него са арестувани и два 
ма от помощниците му.

между ОАР. Ирак, Сирия. Алжир и Йемен
Бдна иракска делегация в ко- ; ка дивизия генерал Абдел Гани 

ято се намират министърът на ; ел Рауп са пристигнали в поне- 
външннте работи Талеб Хусеин , делник в ЕСапро, където ще вод- 
Шебпб, ръководителят па опера | ят разговори за евентуално съз- 
тнвння шаб на иракската армия ! даване на политически и 
полковник С-убхи Абдел Хамид I пен съюз между Алжир, ОАР, 
п командващият Третата нракс ! Сирия, Ирак и Немей.

течествения фронт 
България.

на
По покана

на ръководството на Отеечстве- 
пия фронт, на конгреса 
съствува делегация на ССРНЮ 
начело с члена на

ще при'вое-
Болшинството от министрите 

били заварени на спане, а мини 
стър — председателят Азем по 
пиджама избягал на Еторият е- 
таж на вилата си, която бил из 
дал пед наем на турското посо
лство в Дамаск. Върховният ко 
мендант генерал Захредин пос
лушно се покорил на нарежда
нията и отишъл в щаба на рево 
люционното коменданство, 
където издал нареждане на въз

изпълнител
ния отбор на Съюзния отбор 
ССРНЮ и председател на Глав
ния отбор на ССРН на Сърбия 
Аушан Петрович Шане. Члено-

на
Възвание ва Нацвоиалния съвет 

на сврвйската революция
Националния съвет на сирий- * бнюто арабско единство, 

ската революция е публикувал 
възвание ло населението с кое 
то се изразява благодарност за 
подкрпата на целите на револю
цията осъществена в полза на о

Генералнияш секрешар 
па Ц/Г на Ирак Адил 

Алам разстрелян
Както съобщава агенция Рой 

тер изпълнени са смъртните на

ве на дедегацита са Ацо Шопов, 
член

Във възванието същевремен
но се предупреждава население 
то за необходимостта да се пре
късне с маниефстации н да се 
пристъпи към градивна работа.

на Съюзня тобор на ССРЮ 
и Франц Поплет, член на глав
ния отбор на ССРН на Слове
ния.

от-

—щщшпашнишнишпцмтш1нщщшшяишващщщ|гашишш1штша1>ншт1ш11ш»шимн11111дш1тя1иуцв11.»4т...и„.......... ,.па
Само за година и половина 

от откъсването от ОАР през 
септември 1961 година, Сирия 
доживя грети държавен удар.
Армията отново се явява на 
■арената и поема властта 
свои ръце. Зад всичките тези 
бунтове постоянно се прикри
ват настроенията за или про
тив
нената арабска Република.

Върху пространство от поч 
ти 2000 квадратни километра, 
с население от над 4,5 милио
на души, Сирия винаги се на
мираше на удара на великите 
сили. все докато през 1946 не 
стана независима, когато френ
ските войски окончателно се 
изтеглиха от нейна територия.

Политиката на сирийското 
правителство винаги бе ориен
тирана към тясно сътрудниче 
ство с всички арабски страни, 
преди всичко с Египет, 
настроение особено силно 
проявява по време на правител 
ството
теля Али Сабри през 1957 годи 
на. През този период идва до 
първите конкретни мерки за о- 
белиняване между двете стра
ни. На 1 февруари 1958 година 
тогавашният президент на Си
рийската Република Шукрн Ку 
атли и министър-председателят 
Сабри Асалн подписват с еги-

111.1.: IIIIIИ1,. I! И! ИII111          „„„1ШНИИШ

КАКВО Е СТАВААО В СИРИЯ?
да поднесе оставка. Командва
щите държавния удар заявяват 
че се одстъпва от арабската 
литика и отменяват правата на 
работниците и

в петскпя президент Насър дого
вор за създаване на уния меж
ду двеге държави. Двайсет днн 
по-късно на 22 февруари 1958 
година, над 23 милиона иззби- 
ратели одобряват 
на Обединената арабска Репуб 
лика. Народите на Сирия и Е- 
гипет избират за свой пръв пре 
зиздент Гамал Абдел Насър. Ад 
министративно ОАР остава раз 
делена на Егепетска и Сирийс
ка провинция. През август 1960 
година идва до обединяване на 
двата изпълнителни съвета и 
до формиране на ново

Гани ал Дахман и Хайдор ел 
Кузбари — по посока на Дамаск 

29 септемврй 1961 
образува се първото 
стичкеско правителство ___ 
с Мамун ел Кузбарн. Гри дни 
по-късно избухнаха демонстра 
цин във всички сирийски 
та против прекъсването с ОАР 

— 3 октомври 1961 
ръководителят

заяви тогава прекздентът На
сър, не е, че аз трябва да бъда 
президент на арабския 
в Сирия, но че арабският народ 
в Сирия трябва да бъде единст 
вен”.

— 21 ноември 1961 година: кд 
ва до разпускане на Кузбарие- 
вкя кабинет и до формиране на 
сецесионистическо правителст
во начело с Езат ел Носем. Ко 
медията от избори довежда до 
установяване на учредително 
събрание и наименуването на 
Мамун ел Кузбари за негов 
председател.

погодина: народ
сецесионнсъгру.уничество с Обеди- селяните.

— 17 април 1962 година: Бе- 
шир ал Азма формира четвър- 
то сецесионистическо правител 
ство.

начелосъздаването

мес

то дина: ^— 17 септември 1962 година: 
Калед ел Азем, който 
поста председател на правител 
тевото, вместо Бешир ел Азма 
заявява, че ще действува про
тив единството и ще укрепи те 
рористкчното владичество, 
сирийските училища и универ 
ситети избухват демонстрации, 
конто довеждат до оставка на 
голям брой министри. Кризата 
на правителството 
се задълбочава. Правителство
то се опитва да премахне не
доволството, което все повече 
се разширява в редвете на ар
мията. Това не му се удава и 
на 8 март 1963 година избухва 
нов държавен удар. Войската 
отново поема властта и прокла 
мира политика на връщане към 
„истински арабски път".

на Дамаското 
правителство Мамун ел Кузба
ри обявява декрет, с който се 
отменяват 
закони от месец юли и се връ
щат национализираните компа
нии на техните собственици 
Ел Кузбари по-късно съобщи

на правителството 
за аграр-

идва на

социалистическите
прави

телства на ОАР. Това е съще
временно и период па голям и- 
кономически просперитет и на 
предък на Сирийската провин
ция. Ускореното развитие вне
запно прекъсна септемврийски 
ят бунт на армията през 1961 
година, когато Сирия се откъс 
на от Египет. Оттогава събити

В
— 22 декември 1961т година:

правителството на Езат ел Но 
сен пада и се формира трети 
сецесконнстически кабинет на 
чело с шеик Мару Фом ел Да
ва либн. Правителството 
Давалиби

намерението 
да отмени и закона 
на реформа.

— 4 октомври 1961 
правителството изгонва 
Египтяни

Това
се

година: 
всички

от Сирия и конфис
кува тяхното имущество. В стра 
ната избухват големи 
рацни.

все повечена мннистър-председа- на Ел
изгонва сирийските 

селяни от техните села 'и от 
ново вг>ъща „компанията на пе 
тте (Ал Кумасея) на нейните 
собственици. Сирийският каби 

ооявява декрет за прогон
ване на всички сирийски граж
дани. които не се покоряват на
НЛР'Д“4атгл'

ята се редяха със светкавична 
бързина.

— 28 септември 1961 година: 
сецеснонистическите войска тръ 
гват от лагера Катан — под ко 
мандването на Абдел Карим ал 
Нахвари, Мувфак Асасе, Абдел

демонст-

5 октомври 1961 година: 
президентът Насър заявява че 
отхвърля гражданската 
за укрепване на единството. О 
нова, което

нет

война

преокупира моя ум,



3
БРАТСТВО

Общественият илан на Босилеьрадска комунаПОЛЕЗЕН ДОГОВОРСлед семинара

СТО ПА НСТВО СИ ОСТАВА 

НОМИНИРАЩ ОТРАСЪЛ^ И ПРЕЗ 1963. ГОДИНА

е Звонци СЕЛСКОТО
Тридневният семинар със се

кретарите на първичните орга
низации на СКС и председате
лите и секретари на местните о 
рганизации на Социалистичес
кия съюз, който се състоя в 
Звонска баня от 9 до 12 март, о 
ще веднъж потвърди нуждата 
от по-чести договори и разисква 
ния на обществено-полигически 
те дейци от околията и комуната 
с ръководителите на тези орга
низации.

Една от най-изчерпателните 
консултации беше тази за обра
за на комуниста в днешните ус 
ловия. Многобройните деформа
ции, на които указа другарят 
Тито в речта си в Сплит посте- 
пено и сигурно се изкореняват.

И след Ш и IV пленум на ЦК 
на СКЮ в редовете на първич
ните организации се допускат 
известни грешки. Борбата про
тив подобни грешки ще бъде е- 
дна от главните задачи на пър 
вичните организации занапред.

Особено място в беседите и 
разискванията бе отделено на 
подобрението и увеличението 
на селскостопанското производ 
стео у нас като се дойде до из
вода, че в този район същертву 
ват още много неизползвани въ 
зможности за това. Тук преди 
всичко ще се обърне сериозно 
внимание на животновъдството 
и полевъдството.

Оказа се, че една от главните 
спънки за по-квалифицирано 
действуване на членовете на ггь 
рвичните организации на СКС 
е било низкото идеологическо-по 
литическо равнище на членство 
то на село. Затова занапред ще 
се обърна нужното внимание на 
периодическия и дневен печат, 
по-често ще бъдат устройвани 
подобни семинари и подобно.

В тридневните плодни разиск
вания се дойде но заключение 
че методите на работа в първи
чните организации на СКС и 
местните организации и подруж- 
ници на Социалистическия съ
юз не са били добри, което че
сто довеждало до оскъдно съдр 
жание в работата им.

стопанство (805 мидио- 
съобщенпята (1о0 

тях другите
скотоСигурно докатс минните нзедед 

вання не прекдюачт и не се за 
почне с редовен рудодобив в 
бъдешмте. мини край Долна Лп 
сина, Мусул п Караманица.

Обсъжданията на обществе
ния стопански план на Босиле- 
градската комуна вече са при
ключени В общестевно-политн- 
ческнте организации и на съ
бранията па гражданите се об 
съдиха основните положения на 
плана и местните стопански 
проблеми к 'задачи, и планът е 
пред общинския отбор.

В основата си планът предви 
жда иззвестно увелиечнме на

на), след него 
милиона) и след 
стопански отрасли, както след- 

гърговипта, гостилиичарст- 
занаятчийството и накраява:

в ото,
промишлеността, която участву 

съвкупния продукт само с
М А.

ЗАБАВЕН РАЗВОЙ ПРЕЗ 1962 г.
ва в
10 милиона динара.Сигурно е, че между причини 

те за скромното планиране на- 
стопанското развитие на комуна 
та през тази година са в резул

И Звонскн рейон 

тържествено от
празнува 8 м е рт

Счита се, че при средно бла- 
гоприятни условия селското сто 
панство ще обезпечи на комуна 
та 4 милиона кг. пшеница 
ръж; 4,5 милиона кг. картофи, 
3,5 милиона кг. овощия; 1,6 кг.

към 140 хиляди кг. ца-

и
-ОЙ 4*

Международният ден на же
ната — 8 март търежетвено е 
чествуван в целия Звонски ра
йон. В навечерието на празни-

месо и 
ревица.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И 
СТРОЕЖИНГГГ»ка в салона на основното учи- 

лище в Звонци бе устрое пред- I 
ставленке г~ робре подготове- 
на художествена програма. Най 
голямо

сто-Капиталовложенията за 
ианствого и културно-битовите 
потребности възлизат на 215 мк_. 
лиона динара. С тези средства 
ще бъдат извършени редипа но 
ви мероприятия в селското сто 
панство, съобщенията, минното 
дело и ще се построят няколко 
обекта за културно-битови пот-»- 
реби. На първо място 100 мили ^ 
она динара ще бъдат вложени 
за минни изследвания на фос
фатните руди при Долна Ли
сица, и оловно-цинковите руди 
при Мусул и Караманица. Ос
таналите "срества ще се употреб
ят за залесяваме иа 260 хектара 
с борови акациеви и тополо
ви гори, за мелиорации и повди 
гане на орехови насаждения, за 
увеличаване на транспортйя 
парк на „Беспа Кобила” е два 
нови автобуса и два камиона, 
за построяване на кланица в 
града,'зз довършвне на основ
ното училище в Босилеград п 
за построяване на едно жилиш, 
на здание.

Към това трябва да се прибав 
ят и планираните обекти: мос
тове на река Драговищице в 
града, водопровод, пълно елек
трифициране на селата Райчи- 
ловци и Радичевцк, които ще се( 
извършат със средства от мест 
ното самооблагане.

Все пак основен отрасъл с 
най-голямо участие в образу
ването на материалните блага 
на общината си остава и през 
1963 година селското стопанст
во, в което работят над 75% от 
населението. Затова в плана се 
предвиждат нови мероприятия 
за подобряване на животновъд
ството и овощарството които» 
да увеличат производството в 
близките години.

*" ' Iучастие в програмата 
взеха жените, подпомогнати от

у

I Д 1учителския колектив в селото 
и членовете на Съюза па югос
лавската младеж.

Художествената програма се 
Ц1ред

делба”, народни хора, песни к 
естрадни мелодии. Цялата прог 
рама постигна извънреден ус
пех при зрителите, които много 
кратно възнаграждаваха изпъл 
нигелнте с ръкопляскания. Сл 
ед програмата бе устроена бо
гата лотария, а след това общо 
увеесление.

- състоеше от пиесата

В продавницата „Напред ък” в Босилеград

които са постигнатипроизводството по всички сто
пански отрасли, обаче заради 
забавения индустриален раз
вой, комуната и занапред ще но» 
г„и белага на изразително сел
скостопанска комуна. До кога?

татите,
през миналата година, когато 
икономическото развитие е би 
ло по-бавно, отколкото през 
1961 година. Заради миналого
дишната суша, земеделското 
производство е било по-ниско 
от планираното с 20%, и това, 
като се има пред вид, че този 
отрасъл е най-важният в кому
ната, е допринесло да не се осъ 
ществи планираната стойност 

съвкупното производство 
Истина, резултатите в другите 
отрасли показват незначително 
преизпълнение на плана (с о- 
коло 36 милиона динара), но то 
ва не е достатъчно да покрие 
неизпълнението в селското сто 
панство и да изравни планира 
ното с осъщественото.

М. Андреевнч

(

Села без младежки активи на
Не но-добро е положението 

в Млекоминци
Тук, на събранието на изби

рателите имаше само двама^, 
трима, младежи. Нямаше нито 
една девойка (?). Изглежда^ 
че патриархалните схващания 
все още имат дълбок корен. 
1 ова потвърждава и фактът, 
че един опит на Общинския

Повод за настоящата бележ | културно забавния младежки 
ка дадоха събранията..на .из- живот. ла дейността и активно 
бирателите в селата Гложие и 
Млекоминцир Между посетите 
лите се намираха и няколко' 

младежи и девойки. Съ

стта на ръководството на мла 
дежите (защото бяхме убеде 
ни, че ^младежите не _от няка 
ква си „божа угодничавост” 
са дошли на хорото ,а че ис
кат да се развеселят). Но оста 
нахме поразени 
не съществува младежки ак
тив (?!). Няма ръководство, 
няма организация, а младежи 
те са препуснати сами на себе 
си. От друга страна — младе 
жите са винаги първи в изпъл 
пението на местното самооб
лагане, доброволни трудови 
акции и пр. Какво значи това?

Това значи, че помощта (по 
-точно — иепомощта) на Об
щинския комитет на Съюза на 
младежите в Босилеград се 
равнява на нула. Това показ
ва колко небрежие и пасивно
ст проявява Общинският коми 
тет в оказването на помощ и 
активирането на младежите 
па територията.

Един друг факт още по-убе- 
дително потвърждава тези ду 
ми: Социалистическият съюз 
вместо да се ползва от помощ 
та ма Съюза на младежите 
той е приел в своите редове 
11 младежи и 19 девойки от 
Гложие. Изтъкна сс, че още 
десетина до петнадесет младе 
жи не членуват в никаква ор
ганизация. •1

групи
веем естествено к нормално. 
И младите се интересуват за 
обществения план на Ьосилег- 
радската комуна в настояща
та година, за проблемите на

СКРОМНИ УВЕЛИЧЕНИЯ
Според плана за 1963 година 

стойността на съвкупния обще
ствен продукт в комуната тряб 
ва да достигне 1 милиард и_162_ 
милиона динара Тпрез 1962 г. 1 
милиард), оощественият 
дукт — 801 милион динара и на 
пионалнИЯт доход — 730 мнлио _ 
милиона). Най-голямо участие 
във формирането на тези пропя 
водствеми

в Гложие комитет да свика младежко 
събрание пропаднал. Причина 
та?

съвремеността.
Но в Гложие не може да Не е ли Общинският коми

тет станал само каицеларийс- 
ки ръководител, издигнат в 
замъка на „ръководене отго_ 

. ре”? И не потвърждава ли то 
ва убедителният факт, че Об
щинският комитет на младеж

не понесете,, впечатлението, че 
младежите бяха дошли само 

общетвения 
план. Не. Тази неделя в село
то имаше верски обреди пра
зник — „Тодорица”. И младе
жите идваха на хорото. Разби 
ра се не всички, защото голя
мо число се намираше на съб
ранието на иззбирателите. Но 
имаше и такива, които в пъст

про-от интерес за

та не може да даде никакви 
точни данни за характера и 
структурата иа младежта на 
територията?

Изобщо

М. Н. НЕЙКОВше има сел-

Ва шема: МОСТОВЕ
недостатъчна, не 

отговорна и нескстематичиа 
работа.

Налага се в най-къс срок да 
се закрепят младежките реди
ци, да се създадат здрави орга 
низации, което ше бъде гаран
ция за по-нататъшни успехи. 
Вппочем би могло (макар че 
пеоЛнчкалмо н досега) да се 
потърси помощта иа Социали

ри народни носии, кли модни. 
кокетни фризури отминаваха 
събранието и отиваха на хоро 
то...

НЯКОИ“ ГО НЯМА91
Заинтересувахме се за ра

ботата на младежкия актив, за Бедно и планинско село е Трнско Одоровци, с малко песч-
члшзи ниви и ливади и с повече печаловници, които по двама по 
трима от къща работят из вътрешността на страната или в Дими
тровград и хранят ония, които остават край нивиците 
ната река Ерма.

Та зя Еома и нейните мостове...
Надойде ли, носи всичко. Дори и мостовете, които ежегодно 

никнат след нейния набег и живеят до нейното второ идване А 
солото е разделено наполовина от реката и мостове му са нуж
ни. Но правим ги, като че за сезони, и страдаме, докато след ид- 
Еаието на Ерма не построим нови. Някъде и не се строи онова ко 
ето е отнесено. А поправките са такива, че заплашват 
на хооата.

и каприз-нлекото
В ДИМИТРОВГРАД 

ЩЕ СЕ СТРОИ МОТЕЛ етическия съюз на комунисти
те А пипваме, че те охотно ще 
дадат нужната подкрепа и по- 
мош.За нуждите на нашия тури

зъм наскоро в Димитровград 
край пазарището ше започне

който
Стефан Николов

живота
строежът на мотел, за 
•ще бъдат изразходвани 89.770. 
790 динара. Половината от сре 
дствата за изграждането на 
(мотела дава Секретариатът зз 
търговия иа Народна републи
ка» Сърбия, а останалата част 
— Фондът за неразвити облас
ти в Белград и Общинският 
народен отбор в Димитровг
рад.

Железният мост на теснолинейната служи и за пешоходци 
и свързва част от селото» с училището, и другата част с гарата И 
кооперативния магазин. Преди седем или осем години още е бил 
отнесен от пороите на Ерма, не съвсем. И хората го поправили 
на бърза ръка. Сложили нови релси за влакчето, между тях дъ
ски за пешооходците, и работата била готова. Но спукана е гщбо 
тата на оня, който ще се опита да мине през него нощно време и 
ли сега в поледиците. Може да се подхълъзне 
във водите на Ерма. Хората протестират, 
но мостът упорито си остава 
ващите.

Чесшвуване ма 8 марш в Босилеград
На цялата територия на Боси 

леградската комуна 8-ми март 
— международният празник ма 
жената — беше посрещнат с 
особено тържество.

В навечерието па Осми март 
почти във всичкк селища на ко 
муната се проведоха тържестве 
ни събрания с разнообразни про 
грами.

На 8-ми март вечерта в Боси 
леград, Дружеството на жените 
и учениците от средното икоио 
мнческо училище предтеавиха 
успешна съвместна програма. 
Програмата се състоеше от пи 
еската „Свиня” от Б. Нушич, 
лотария и танцова; Присъст
вието на гражданите беше из

вънредно.
Също така културно-просвет 

гото дружество ^Христо Бо
тев” в Д. Любата настъпи пред 
гражданите с пиесата „Белият 
кичур'' от Жаджиминчев. На 
пиесата присъствуваха над 200 
граждани,, което число е ре
кордно за броя на посетителите 
в Аюбага.

Тазгодишното успешно и тър 
жествено посрещане на Праз
ника на жената се дължи глав 
но на всестраното залагане на 
изпълнителите на програмите и 
небивалия интерес на гражда 
ннге.

и да се намери 
искат да

половинчат и несигурен за
се поправи, 

мина-
Проектосметната документа 

пия за построяването на този 
ъажен туристически обект ве
че с изпаботена и представена 
па одобрение в Югославската 
инвестиционна банка. Инвести
тор на строежа ще бъде гости 
лничарското предприятие „Бал
кан” в Димитровград.
' Мотелът ще тпябва да бъде 
завършен в срок от десет ме
сеца

Имд и друг мост — оня, който край училището срързва 
двете половини на селото.. Той е винаги нов, и винаги несигурен^ 
Всяка година го носи Ерма, всяка година никне нов, несигурен 
преход на същото място, и пак за една или две години, до идва
нето на налудничавата, бърза река. Ето и тази година го няма. И 
хората, и учениците обикалят по няколко километра да минат 
ггр^з железния мост, заледен и с прогнили тесни дъски. Родите
лите превеждат децата си, когато отиват на училище и чакат ги 
да се врнат. И това не вижда никой. И не чува предложенията 
на хората - да дадат пари, да дадат работна ръка, но да се нати 
рвят сигурни мостове, не за една година.

Някой трябва да предприеме нещо за да се реши въпро
сът. Но този «някой»» го няма, или не го интересува. А хората о- 
бикалят километри и се мъчат.

—до идния туристическ*
сезон.

Ст. Н.М. А
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Защо „Труд“ иска интег 

рация с комбината за 

гумени изделия
0Лш ЖР ©н И КА1щ^к . 'Шруашшшиамж
^ ' “‘МП

НЕЖЕЛАНИ ИКОНОМИИ Комбинатът ие би могъл да приеме ,,Труд"— В сегашните уеловия
защото той е още в изгражданеЙЧвВМЙ»'*“1-... „■ •«*•*««?*

— Докторе, амде изписуй моетога рабаджию 
цуту... — строго упрпвлснчески нареждаше на 6 март, т. г. 
пс телефона управителят на земеделската кооперация в село 
Борово. И, разбира се, лекарят се намери в неудобно положе
ние. Какво да отговори на управителя на кооперацията, кой
то така категорически нарежда да се отпусне болният Милчо 
Димов (по-рано — майстор по преработването на кашкавала, 
а в последно време рабаджия), лекуващ се от една трудно из- 
лечима кожна болест .. .

И дектерът също лакснически му отговорил:
— Приятелю, не се безпокой! Щом като оздравее — ве

днага ще го пусна. Аз не го държа тук насила .. .
Очевидно и. въпростшт управител на кооперацията в 

село Борово следи разпоредбите па закснп.. . Неотдавна бе 
обнародвано постановление, че ако болният проведе повече от 
7 дни на лекуване или отпуск по болест — разходите запла
ща предприятието или стопанската организация, в която е 
заето това лице.

Затова и
Вместо другарят управител да попита за здравето на 

своя работник, той дава нареждане за незабавното му отпуска
не из болницата.

И акс лекарят беше послушал нареждането на управи
теля и след шестия проведен ден пусне болния — тогава ни- 

Вредата би била двойна. Йнто Димов би

из болни-
кооперацяята „Труд“— Грешка, коя го скъшо коства

Работническият съвет на о- 
бущарската кооперация „Труд" 
в Димитровград на заседание
ТО СИ ОТ
рошил да се обърне към Сто
пански!! съвет при ОМО в Ди
митровград н Комбината за 
гумени технически стоки „Ди 
мптропград" с 
за интеграция. Повод за 
грация е незавидно финансово 
състояние па кооперацията до 
което се е дошло но редица при 
чини.

ровград" и Стопанския 
при Общинския отбор за инте 
грцране па кооперацята и Ко 
мбмпата.

ие забеля- съветпропуск две години
компетентните органи в 

Димитровград и Пирот!
Слабото познаване па пазара 

е друга причина. Едва когато

залп

14. XII. 1962 година с
Дали това искане с оправда 

но, трудно може да се отгово
ри в настоящия момент. Оба
че, все пак Комибнат „Димит
ровград" те даде отговор 
ли съществуват

дапредложение 
иите- възможности 

за това. Фактически, това не 
Ок била същинска интеграция.
а прключваие на коперацията 
км Комбината. Обаче в Комби 
ната „Димитровград" владее 
известен скептицизъм по този 
въпрос, защото кооперацията 
носи
милиона динара... В този слу- 
май може би ще се явят непре 
Двидеии .затруднения в рабо
тата и на самия Комбинат, 
тъй като и той все оше се на
мира в изграждане и засега — 
една такава акция повече ще 
му навреди, отколкото да му 
помогне в овладяването на 
произведенията, с които изле- 
йе па пазара.

това „твърдо нареждаме”. ;
СКЪПА ГРЕШКА....

със себе си дългове от 3Въпреки че производствени, 
ят план за 1962 година обуща- 

,Труд" ереката кооперация 
изпълнила с 89,74и/<>, тя се на
мира в безизходно положение. 
Причините за това състояние 
са многобройнп:

що не е направено, 
бил работноспособен, нпто — излекуван.

Този пример за бай Крум Соколов, управител на земе
делската кооперация в Борово не бихме привеждали, ако още 
миналата година не бе се изтъкнал с някои свои „открития".

село През 1960 година главният 
счетоводител на кооперацията 
пропуснал да внесе в заключи
телната смегка съюзните даиъ 
чии облаги на кооперацията 
чкято стойност възлиза на 
Й00.000 динара. Този пропуск 
»_■ довел кооперацията презз 
1962 година в дълг от 1.670,364 
динара. А сега тази сума е — 
около 3.000.000 динара.

За отбелязване е, че този

Именно, на едно заседание на кооперативния съвет в 
Борово, без да се стеснява, заявил: „Другари, на нас не ни
трябват селскостопански специалисти! (ставал о дума за отпу
скане на стипендии за селскостопански техници). Къде ще се 
даваме ние, ако тях ги изучим?!...

На различни събрания и конференции в Димитровград, 
той не говори така. Тогава той говори за „нуждата” от сел
скостопански специалисти, за подобрение на селскостоппнско-

Освен това, още не е разре- 
).чен проблемът с интеграци
ята на гумарската индустрия 
па триторията на околията. 
Изглежда, че се е побързало с 
Предложението.

В Комбината казват, че без 
студиозно разучаване на поло 
жението не може да се пред
приеме никаква мрка Доколко 
това искане на кооперация 
„Труд" е оправдано ше се ви
ди наскоро.

то производство и пр.
Изглежда, че той говори няколко езика ...

А.
натрупат един вид обувки 
по-големо количество, ръково 
дмтелкте
,Труд" проучват пазара, 
това обезателно трябва да до 
бавим и — липсата на комер- 
Пиална служба.

„Умървтнването” на средства 
па машини, които стоят неиз
ползвани. За тези машини са 
даден около 4.000.000 динара, а 
ие се използват. Дори една и 
днес оше не е разпакована!

Тези и оше много други при 
чини доведоха кооперацията 
пред свършен факт. Днес тя 
има нереализирана стока за о 
коло 8.000.000 динара М.аши- 
ннте стоят неизползвани пора 
ди липсата на работа и на 
специалисти, а кооперацията 
ги отплаща. Опитът за прода
жбата им чрез търг не сполу
чи.

в

кооперация 
КъмСъбрание на избирателите и М.ккомишш от

САМООБЛАГАНЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ 

НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА М. А.

Л Iгкултивизиране и заменяне на 
нашата сива буша с монтафон- 
ска раса доходите от животно
въдството са далеч по-големи. 
Разбира се, някои от тях съзна 
ват и търсят нашата помощ. 
Но тяхното число все още не

съзнава най-дебре за ползата от 
залесяване и където най-много 
средства се хвърлят там, има
ме най-вече унищожаване на 
горите?

Отговр на тоя въпрос дадоха 
специалисти от земеделската 
кооперация в Босилеград.

„Когато става дума за зкивот- 
новъдството в Босилеградско 
трябва да кажем, че то е твъР- 
де примитивно. Нашият селя
нин счита, че ако през лятото 
добитъкът не пасе, не може да 
бъде добитък. Той е твърде не 
доверчив и тежко приема съ
временните начини за отглеж
дане на добитък. Не вижда, че 
чрез мелиориция на ливадите 
допринася за няколкократно у- 
величение на приноса, че чрез

На неотдавна състоялото се 
събрание на избирателите в 
Млекоминци, Босилеградско, се 
прие предложението за въвежда 
не на шестдневно местно само
облагане. За разлика от мина
лите години местното самообла
гане тази година ще се отнася 
и за жените и ще бъде използва 
но за регулация на река Драго 
вищица.

Освен регулация (която 
ще се проведе със зидане на 
отбои) предвиждат се тополови 
насаждения и закрепването на 
брега по тоя начин.

В твърде живата дискусия се 
чуха предложения за залесяван,» 
на околните голини за да се осу 
ети бързото оттичане на водата 
и превръщането й в пороища.

Но гражданите на Млекомин 
ци наведоха пример, че за зале
сените местности не се води до
статъчно грижа. Всекидневно 
се пуска добитък на по тези ме 
ста и по тоя начин се унищожа 
ват всички засаждения. Вината 
за това стовариха върху себе 
си, макар че .имаше опити да се 
прехвърли на Горската секци- 
я, която не изпращала достатъ - 
чно горски пазачи да пазят ио 
возаселените площи. Обаче мко 
зинството се изказа, че еъзнапи, 
сто на селяните е съвсем низ
ко. Те приведоха че 1.000 боро
ви и 3.000 акациеви дръвчета, 
са били съзнателно унищожени 
в течение на една година. Нещо 
повече, голям брой граждани о- 
ще при залесяването не прояв
яват нужното съзнание. (Някои ! 
от тези, които залесяват, слагат 
камъни в корена на фиданката | 
и тогава я засаждат.(?!). Ма
кар и отделни, такива примери 
ясно говорят, че съзнанието на 
отделни лица не е достигнало 
равнището на обикновения чо
вешки размисъл, защото не мо
гат да дойдат до заключение, 
че не другиму, а на тях гората 
ще донесе полза.

Също така засадените тополо 
ви дръвчета около бреговете на 
реката безмилостно се унищо
жават.

Общо мнение е. че срещу та 
кила лица наказателните мерки 
трябва да се поощрят възмож
но до най-голяма степен.

Поставя се въпрос: защо и- 
менно в тези места, където се

До кога безредие?
задоволява.

Накрая затова
Вече стана редовно явле

ние в Димитровград, а и по 
селата по време на устройва 
вето на разни представле1- 
ния да стават различни не
желани явления. Така по 
време на осмомартовската 
академия в Димитровград 
всички граждани бяха сви
детели на едно тотално без
редие, чиито главни актьо
ри бяха

Просто не можеше човек 
да разбере нищо от онова, 
което се говореше на сцена
та. Същата картина беше и 
на 7 март в Лукавица в сало 
на на училището, където мно 
гобройпите посетители не мо 
жаха да проследят добре из 
пълнението на техните само
дейци.

Главпите виновници за то
ва безредие са учениците.)?!).

Вместо те да бъдат положи 
телен пример, от който да се 
учат и останалите младежи
— те са носители на недисци 
Плина и безпризорност. По
ставя се въпрос: как да се 
справим с положението! Тук 
са и учителите и родителите
— а тук са и техните възпи 
тагощи — учениците. А ред 
не меже да се установи...

Значи друг път, или тряб
ва да се предприемат по-стро 
еги санкции към нарушители 
те на „реда”, или да им се 
забрани присъствието, което 
сигурпо не ще бъде на мя
сто. Във всеки случай — те 
зи драстични примери на 
невъзпитание ще пи бъдат 
поука занапред.

Ако към това добавим, че 
№зи нарушители предизви
кват често пъти смутцание и 
всред изпълнителните (особе 
но ако те са ученици) — то
гава още повече се налага ну 
ждата от предприемане на 
спешни мерки за отстранява 
не на подобни „инциденти”.

унищожават 
засажданията, а с това създа
ват твърде благоприятни усло
вия за отвличане на плодород
ната почва”.

Освен регулация на реката 
със местно самооблагане граж
даните на Млекоминци предви 
ждат прокопаването на канал 
(вада) за напояване на подвод
ните землища.

Това намери кооперацията 
да мисли и за изход от поло
жението. Работническят съвет 
на кооперация „Труд"без мно 
го да обсъди проблема н да 
потърси друго решение, се о- 
'брна към Комбинат „Димит-

учешщите!
Ст. Н.

Реални възможности за интензивно животновъд
ство в Димитровградско

■

На 28 фебруарн тази година 
в Димитровград се състоя съ
вещание във връзка с засилва 
нето
На съвещанието се разглеж
да възможността за образува
не на оше едно стадо от 20.000

овце.
На съвещанието присъству- 

ваха представители от Фонда 
за неразвити области, Стопан
ската банка на НР Сърбия, О- 
колийската стопанска камара 
в Ниш, Опитната животновъд

станция в Пирот, предста
вители на земеделските коопе 
рации във Висок и Забърдне 
и агрономи — специалисти по 
животновъдството. Присъству 

ваха и всички стопански ръко 
водители в комуната.

Заключението е, 
ват благоприятни 
засилване на животновъдство 
то във Димитровградско и въз 
основа на това възможност за 
по-големо производствено 
трудничество и

на

на животновъдството.

че съществу 
условия за

3<шед-аш на Дауншвого нз гоааше в Босилеград
Утре, 15 март в Босилеград 

ще се състои редовно годишно 
събрание на Общинския отбор 
на Дружеството на гораните. На 

I събранието ще участвуват 
всички бригади 
раните, както и представители 
на останалите масово-политиче
ски и трудови организации на 
територията на общината.

На събранието ще бъде изне
сен доклад, който ше запознае 
присъствуващите за досегашна
та дейност и акции на гораните 
и ще бъдат набелязани предсто 
ящите задачи за провеждане на 
ноеи акции по залесяване. Съ 
що така ще бъдат посочени на 
чините, по които да се активи
рат отделни бригади. Ще бъде 
представен тазгодишния 
за акции, в който е застъпено

запазването на вече създадения 
горски фонд, както и залесява
не на нови повърхнини.

Накрая събранието ще избере 
нов Общински отбор на Друже
ството на гораните.

съ-
интеграция с 

1) кожарско—преработвателните 
предприятия на територията 
на Димитровградска и Пирот- 
ска комуна. От друга 
решително ще повлияе

на го-
страна 
и вър

ху износа на месо и млечни пр 
оизведения в чужбина.Ст. Н.

Поправка на пътя Ззонци-Звонока Баня
Изобилните снеговалежи 

дъждове през тази зима пред
извикаха срутвания и подхълз- 
ване на терена на 5—6 места на 
н-ьтя Звонци — Звонска баня.

Членовете на Социалистиче
ския

и дови бригади, започнаха с поп
равката на пътя на 10 март та 
зи година. В акциите участвува 
ха около 100 звончаик и 150 ясе 
иовчани. Понеже пътят на мес
та напълно е разрушен, предпо 
дата се, че за поправката му са 
необходими повече трудови ак-

съюз в Звонци и Яеснов 
дел, подпомагнати от 
те на местните младежки

план членове 
тру- М.

У
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Власинсканите училища във 
Окръглица и Клисура.

Благодарение на добре органи 
зираната работа здравната 
латория завърши годината с по 
ложителен биланс.

ко-Власинскоокрутлишката
е сравнително малка, а 

са разпръс-# Много селящг тя ШериЛорияШа на БоснлегрндскаЛа комуна имаш 
извънредно благоприятни климатически условия за отглеждане на шюшюна

муна
селата и махалите 
нати. Въпреки тези неблагопри
ятни условия, въпросът за здра 
веопозването добре е решен. 
Здравната амбулатория на Вла- 
синска Округлнца, заедно с ам
булаториите в Клисура, Божица 
и Рид, е в състояние да окаже 
необходимата помощ на 
болен или пък да предприеме 
мерки тежкоболните навреме да 
бъдат закарани в болниците в 
Сурдулица или Враня.

За похвала 
младите лекари през зимните 
месеци, когато дебелият 
не позволяваше коли да изле-

ам-

В обществения план за 1963 
година на Босилеградската ко
муна, се предвижда отглеждане 

растения, 
на първо място, огеждане на тю 
тюн като най-подходящо и най- 
доходно индустриално растение. 
Изтъква се, че добивът, а с 
това и паричният доход ще бъ
дат увеличени за няколко пъ
ти от коя и да било друга кул
тура, защото тютюнът не е взи
скателен към плодородни поч
ви, а напротив, търси постни, 
но слънчеви местности, с които 
Босилеградската комуна изобил

Тютюневата фабрика ще даде 
свои работници, които да пръ
скат разсада и по тоя начин го 
предпазят от болести. Инструк
тор по тютюна постоянно ще) 
обхожда лехите, ще върши над 
зор и контрол, а производители 
те трябва да търсят 
помощ.

стрък средно се получава 7 гра 
ма, или 1 грам повече в сравне 
ние с
„Прилепчанецът” е много по-у
стойчив на болестите, по-лесно 
се класифицира, защото е едно 
цветен.

Тготюновата станция във Вла 
дичин Хан тази година е обез-

Славчо Игнятов я

„Яка”. Същотютюна
индустриалнина Вести от 

Дерекула
всеки

неговата

БРИГАДА ЗА КОМУНАЛНИ 
АКЦИИ И ЗАЛЕСЯВАНЕ В 
ЗВОНСКИ РАЙОН

е залягането на

сняг

Честата нужда от комунална 
дейност и залесяване в Звонски 
я район бяха предмет на събра 
иието на актива на Съюза на 
югославската младеж, състояла 
се на 8. март тази година в 
Звонци.

Инициатива за формирането 
на такива бригади беше даде
на още към края ма миналата 
година в Бабушница на едно за 
седаиие на общинския комитет 
на Съюза на югославската мла
деж.

Досега са формирани брига
ди в Звонци от 46, в Ракита от 
53, Ясенов дел 75 и Нашушко- 
вица от 83 души, а ще бъдат на 
скоро формирани и в Берин 
извор, Вучи дел и Пресека.

селата.зат до амбулаторите и 
Тогава болните бяха прекарва
ни с шейни, придружавани от 
лекар, каквито случаи имаше в 
Клисура. Младите лекари дава
ха и дават всичко от себе си, 

по 10 и повече

ствува.
От друга страна, с отглежда

нето на тютюна до голяма сте
пен ще се разреши проблемът 
за незаетостта, понеже в кому
ната не

пътуват пеша 
километра през снежни виели
ци и преспи, за да окажват по
мощ на всеки болен.

За добре организираната здра

съществув ат крупни
промишлени предприятия, кои
то да погълнат излшлека от ра 
ботна ръка.

В обществения план за 1963 вна защита на населението в 
комуната от значение е и пра
вилното решаване на кадровия 
въпрос- Освен двамата лекари 
в амбулаторията работи една а- 
кушерка и трима болногледачи. 
Понастоящем

година по-нататък се казва, че 
тази година трябва да се засад
ят най-малко 5 милиона тютю
нев разсад, от който ще се по
лучат около 20.000 кг. тютюн, 
чиято стойност (когато средно 
един килограм бъде заплатен 
750 динара) ще възлезе на над 
15 милиона динара.

В разговора, който водихме с 
инструктора за засаждане и от
глеждане на тютюн на територи 
ята на Босилеградско, Божа Сто 
йкович, се изтъкна, че Босиле
градско има 17 селища, които 
имат благоприятни условия за 
отглеждане на тази култура.

Трябва да се отбележи, че 
жителите им не пристъпват към 
масово свързване на договори, 
защото предишните години са 
постигали слаб резултат. За то
ва, преди всичко, вината тряб
ва да се стовари върху миналото 
дишните несполучливи избори 
на вида на тютюна, който е за
саждан. По-рано е засаждан тю 
йонът .,Яка”, който в климати
ческите условия на Босилеград 
ско се оказал твърде нежен и 
леко подлежащ на различни бо 
лести, особено на ръждата. То
ва се отразило отрицателно вър 
ху добивите от тютюна.

Освен това на собствениците 
в миналите години не е доега- 

■ тъчно оказвана нужната елеци 
алистка и техническа помощ.

Тези пропуски и слабости се
га имат значително влияние за 
свързването на договори с про
изводителите, които проявянат 
боязън. Досега са сключени до
говори за около 2 милиона коре 
на тютюнов разсад на повърхни I 
на от 13 хектара. Разбира сече то 
ва не е крайната цифра, защо
то голям брой села не са обхо
дени.

За сега между най-вече свър
зани договори се нареждат села 
та Ресен и Извор.

Тази година ще бъде засаж
дан тютюн от вида „Прилеп”, 
който се оказал като много по- 
качествен и високодобивен за 
климатическите условия на Бо- I 
силеградеката комуна. От един :

И се предпиемат 
мерки за назначаване на по
мощник—лекар и лаборант, а 
двама болногледачи ще бъдат 
изпратени на шестомесечен I 
курс. С приемането на нови ' 
здравни работници ще се подоб 
ри и работата в амбулаторията 
в Божица и Рид.

с. Долна Любата

печила значително повече ма
териални средства, както за за-

IВсичко това дава основание
да се вярва, че миналогодиш
ните грешки и слабости ще бъ
дат премахнати и надделя ни и 
че тютютнът ще стане едно от 
най-важните и на-добивните 
индустриални растения, които 
ще се отглердат на територията 
на Босилеградско

де дадено полиетиленско плат- | Накрая да прибавим 
но за завивка на лехите с раз
сад което производителите ще 
заплатят само 50% при изку
пването на тююна. Също така 
е обезпечено достатъчно число 
поливни канти, бурета и пръс- * 
калки.

ИАШУШКОВИЦА:щита на тютюна от евентуални
те временни несгоди и болести, 
така и за снабдяване с техни
чески средства, които са нужни 
при засяване и отглеждане на 
разсада, а по-късно и на тютю
на. На производителите ще бъ-

НАСКОРО ЩЕ БЪДЕ ПОСТРО
ЕНА ЧЕШМА В УЧИЛИЩНИЯ 
ДВОРПрез миналата година поло

жително бе разрешен и въпро
сът със зъболекар. Неговото по 
стоянно работно място е в амбу 
латорията в Клисура, в която 
идва два пъти седмично. На
скоро ще започне да върши у- 
слуга и в амбулаторията в Бо
жица. За похвала е, че през 
зимния сезон зъболекарят пред
прие систематически преглед и 
лекуване на учениците от основ

Тези днк в село Нашушкови- 
ца се вършат подготовки за 
построяване на чешма в учили
щния двор, защото сега водата 
е отдалечена от училището по
вече от 300 метра.

Материалът е подготвен и 
щом като времето позволи стро 
ежът ще започне. Построяване 
то ще бъде извършено въз осно 
ва на местното самооблагане.

и това,
че при разсаждането на тютю
на производителите 
вземат паричен аванс от 30 на

могат да

сто от предвидената средна 
стойност на тютюна.

I Ст. П.

Успех на земеделската кооперация Напредък“ в Босилеград 1

Към ио-съвре менно ироизводешво 

уейешна делова дейност
?■

РЕВИЗИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИ 
ТЕ СПИСЪЦИ

В седемте 
район е в течение 
поправката на избирателните 
списъци. Ревизията трябва да 
бъде завършена до 31 март

села на Звонския
ревизията и

Миналата година земеделска 
та кооперация „Напредък” 
Босилеград е осъшесвила чист 
приход от 12,5 милиона дина 
ра,. От теиз средсва ще 
бави хладилник за месопрода- 
вницата в Босилеград, ще се 

строи една землянка-хладил
ник за запазване на селскосто 
пански произведения и съвре 
менно ше се оборуди градска
та кланица, чийто строеж е за 
вършей миналата година. В 
случай да остане част от сред 
ствата, кооперацията има пре
двид престрояваме 
хлебопекарница, която ще про 
извежда по-качествен хляб.

Изхождайки ог миналогоди 
шиите приходи, има основа
ние да са вярва, че земедедс 
ка кооперация „Напредък” в 
Босилеград и занапред 
стига добри резултати.

то и прилагането на по-съвре 
Мените начини на технически мерки ще допринев производст се за увеличено производство, 

както
во.

на обществения сектор, 
тг>ка и ма частния.

Това ни показват данние. Ма 
кар п сушпа., с приложени а-
тротех"[1ческн меркц, земедел | За да ублажи последствията 
ската кооперация в миналата Iгодина е постигнала завидни ! °' С'-П1ата и Увеличи сточния 
резултати в областта па зелен 1 5>гшл. който миналата 
някои от тях: домати — 50.000 
чукопроизводство. Да наведем 
кг от хка; чушки — 28.000 кг • .... „ 
от хка; ранно езле — 60.000 кг 1 иа х,:>а,1а' предвижда изкустве.

но осеменяване като

ГЯЯцТ™
Културно-пропагандният

тър от Пирот чрез 
кнпоапаратура представи в учи 
Л]идната зала в с. Звонци фил
мите „Деветия кръг” н „Не се 
обръщай сине”. Представления 
та ояха масово

се на

по
цен- 

подвижнагодина
значително опадна, земеделска 

кооперация набавява кръмта

посетени.от хка.
В областта

половин
ма овощарството сумата заплати тя. Другата по 

земеделската кооперация също I ловила ще заплати самият про 
постигна крупни резултати. Са ‘

Наскоро избори в 
синдикалните 
подружници

От 15 до 25 март в Димитров 
1радско ще бъдат проведени 
избори в синдикалните подру- 
жници. Във връзка с тези из
бори В подружнпците кипи тоя 
екава работа. Всички изпъл 
нптелпн отбори иа подружни! 
шие устройват подготвителни 
събрания, на които обсъждат 
въпроси, свързани с увеличе-
нГтт, г,Р°изв°А1 пелността 

1р\да н изпълнението на 
производствените планове.

па нова

изводмел.

БЕРИН ИЗВОР: те по-

Довършване на 

кооперативния 

дом

Макар че по-голяма част от 
приходите са осъществени от 
изкупуване иа селскостопански 
произведения и добитък, 
продажбата на

ОТ1
индустриални 

коопера- 
осъществи

стоки, земеделската 
ция „Напредък" 
значителна сума от своите пар 
цели, иа които отглежда зелен 
чукови, овощни и други селс
костопански произведения.

Кооепративният дом в село Бе 
рии извор е започнат още през 
1959 година, чийто 
стигнал до покрива и после та
ка оставен. През тази

строеж бе
В Димитровградско 

Ревизия
пролет,

по инициатива иа подружиина 
та на Социалистическия 
ше бъде завършен първият е- 
та^к. а иАната година и вторият.

Жителите на Берин извор 
посрещнат празника на труда 
— Първи май в новия 
кооперативния лом.

Когато говорим за собствено 
производство на избирател

ни ше сПисъци
иа кооперация 

та, веднага трябва да отбеле
жим, че тя ие разполага с го 
леми площи,"върху които 
разгърне най-съвремеино 
работваие.. Напротив,

съюз

дТези днк във всички села на 
Димитровградската комуна се
т- От|с’’га"31“ 1,0 "«"риелни

от ет.^,гредели ,<ош|си"
Л“2пп извършена ревизия 

избирателните спсъци в т, 
А, , Ш Димитровградски ра-
Го А* гС,СЛаТа: Дол.

РевДч План«н«ца. Прача. 
сппг? т ™ гИа избирателните
март 4 Гр бва ла стаие А° 31

да Трактеристше
об-

коопера
цията има съвсем малки пар
цели плодородна и обработва
ема площ.които е превърнала 
в образцово-изпитателни 
ши за различни видове култу
ри С прилагане

салон на мо от около 100 дръвчета 
получила 4.000 кг ябълки.

Частните собственици 
успешното организиране 
купването на плодовете

Обаче 
мсделската

тя е специалнстити 
кооперация се

от зе_
Н3-след 

на из казаха, че 
сипя собственик

кооперирането спло ча
би открило 

и би съ
проя-на агротехни

чески мерки и съвременни на 
чин на производство тя 
га иа селскостопанските 
водители практически да се у- 
бедят в ползата

по-голяма възможност 
вдало по-благоприятни 
вия за още по-добри 
ТИ, за още

вихт интерес за засаждане 
нови ябълкови

нана
дървчета. Това 

по-задълбо 
разясняваме на 
различни агро_

усло-пома- ;
показва, че малкопроиз резулта-чена дейност в по-добър успех.от внедряване значението от

Ст. Н.
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Забележено на събранието на избирателите в Гложне

ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕСлаба дейност на обществените органи
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Кога ще се разреши въпроса 

с весникопродавницата 

в Димитровград

нстатира, че голям брой (ако ис 
и всички) спорни въпроси се ре 
шават пред Околийския съд в 
Босилеград. За „ползата’’ от те 
зи спорове говори фактът, 
тяхната действителна стойност 
няколкократно надминава стой
ността на изгубените дневници, 
заплащане иа такси и присъди. 
От друга страна. неразрешените 
многобройни селски въпроси до 
пеждат до нетърпимост между 
селяните, до кавги и нежелател 
ни случки...

И като трето — избирателите 
посочиха неправилност в из- 
пасването на добитъка на общо 
отвените (общи) пасбища. Те се 
изказваха, че земите, които за- 
купват от земеделската коопе
рация в Босилеград незаконно 
де присвояват от отделни граж 
дани и използват като собстве
ни. В какво се именно състои 
това „присвояване” на общсстве 
ни земи?

жираие за изпълнение на мес
тното самооблагане и провежда 
не на ръщите. Едва след прово 
дените събрания с представите 
ли от Общинските комитети на 
Социалистическия съюз и Съю- 
зд на комунистите работата тръ 
гна напред. Техните редици у- 
крегтнаха и 
кадровски. В най-къс срок тря
бва да бъдат изготвени програ 

работа и 
веднага да се пристъпи към тях

Проблемите, които изнесоха ; 
избирателите на едно свое не
отдавна състояло се събрание 
в с- Гложие, а за чието п ром ах 
в а не все още има големи пре
чки, говорят за недостатъчна 
дейност на обществените орга
низации и органи на самоуправ 
ление. Избирателите бяха за
интересовани за събранието ко
ето потвърждава тяхното число 
— една от учебните стаи беше 
препълнена, мнозина се нами-

че

вестникопродавницата в Димитровград н.е 
Той се протака с години. Напоследък все

неговото разрешение, но нищо конкретно 
предприема. Вестникопродавницата е поместена в кухня 
частна квартира и на гражданите е твърде неудобно да 

Освен това летно време в двора твър 
на близко нами-

Бъпросът сорганизационно и пода-, щ: а ст вчера 
често се говори за
не семи за по-иататъшна та на
влизат в двора на човек.

чувствува неприятната миризмаде силно се 
ращите се клозети.

През Димитровград ежедневно минават много чужденци, 
възможност да купят вестник или слисание, а да 

забележките на граждани от вътрешността, ко- 
дали Димитровград изобщо има

които нямат 
нс говорим за 
ито често сс питат

*
'•ЙФ? вестнико-

прозавница.
Крайно е време Димитрювград да получи съвременна ве- 

стникопродавница.
X. Л. Г., работник 

Димитровград -

Нямаме отношение 

към нещаша
При размервансто 

чаването на земите от 
та за въвеждане на

и разграни 
комисия 
стопата. • • •

мнозина селяни са 
ли”

се „отказа-
от собствешгге земи Свикнали сме на различни събрания и конференции да

а в
като

са казвали, че това са обществе 
ни земи. Тези земи така са 
сяки в плановете 
то. Обаче гражданите

говорим, така трябва да уредим нашия град или иначе, 
действителност не предприемаме нищо. Ако човек мине из гла 
вната улица — остава с твърде лошо впечатление. Витрините 
са крайно неуредени, по тротоарите твърде често с® намират 
стоки за продажба?! Просто

вна
на землище 

и зана
пред ползват тези покеплодо- 
родни площи за изпасване.

Трудова акция
нямаме отношение към не

щата.нота изпълняване. Това показ
ва, че дейност може да има — 
стига само да бъдат силите впре 
гнати равномерно и всестран-

раха в коридора, а голямо число 
остана навън. Това показва, че 
не избирателите, а различните 
организации не съумяват да за 
здравят редовете си и да отпоч- 
нат с разрешението на нарасна 
лите проблеми.

До неотдавна Социалистичес
кият съюз и Съюза на комуни
стите не проявяваха никакъв 
интерес за каквото и да е 
дейност и активност. Тяхната 
функция се свеждаше в анга-

Пред сградата на Народната банка — малки хълмове от 
не оч и стена пръст а градинката пред Дома на културата при
лича на всичко друго — само не на градинка... За уреждане
то на витрините и поправката на оградата и докарване в ред 
паркчето пред Дома на културата не трябват средства. Тук 
трябва инициатива.

Те също така изтъкнаха, че 
е нужно да се направят водопо 
илища, за което земеделската 
кооперация ще одобри средства.

И като извод на техните 
казвания трябва да 
по-организирана и по-задълбо- 
чена дейност на всички органи 
зации, съществуващи в селото.

но.
Но не такъв е случаят с ми

ровия съвет, местния отбор и 
училищния отбор. Те и зана
пред се отнасят пасивно към 
всички проблеми, все още се 
намират в „зимен сън”.

Особена неактивност показва 
мировия съвет. Събранието ко- ,

из-
последЕа

Магазинер келнер 

и касапин■■■Ст. Николов
Магазинерът е кооперативна- | 

та продавница в село Ясенов 
дел в последно време освен, че 
не спазва работното време — и_ 
ДЕа пиян на работа.

И когато в такова „положе
ние” някой от купувачите го по 
пита за нещо, твърде често по
лучава дързък отговор, а нер
ядко и псувня.

Освен това 
продаЕШща му служи за „бю
фет’’, в който той пие с прияте
лите си, въпреки че е забране
на продажбата на спиртни пити 
ета...

Когато времето е хубаво мага 
зинерът отива на лов или отива 
да коле свине на приятелите си 
Акс някой го упрекне за това, 
тей отговаря:

— Мезето е по-важно от вси
чко дрруто... и продължава „ра
ботата си”.

В земеделската кооиерация Клисура
I

Търговията на първо, а ироизводешвошо 

на Последно место Й. М. — Д. А.
Тези дни самоуправнтедии- 

те органи на земеделската ко
операция в Клисура, от една 
страна и кооператорите по се 
лата, направиха анализ на ра
ботата на земеделската коопе
рация през миналата година. 
Обша констатация е, че коопе 
рацията с години върви по е- 
днн и същ път и все още не е 
в състояние да играе решктел 
на роля за социалистическото 
преобразуване на село. С на
правения оборот 173.467.520 ли 
нара от продажба на фабрич
ни стоки се падат 142.257.087 
от изкупуването на селскосто 
пански произведения 26.162.461 

производството от 
хекта 

на 421.123 
дейност на 

кооперацията на произволите 
лнпя сектор се вижда и от фа 
кта, че тя има производстве
но сътрудничество само с 32 
селскостопански производите
ли, но ннто един не е от 1962 
година.

Най-добри успехи коопера
цията постигна в областта на 
мелиорацията на ливади и пас 
бища.

Кооперацията разполага с о- 
кодо 17 хектара овощни гра
дини, някои от които са заса
дени още преди 10 години. Пока 
за се, че тя не държис метка 
за защита иа дръвчетата от за 
йпп така че част от дръвчета

та е унищожена. През изтек 
лата година слаби бяха прихо
дите и от пчелина покрай дру 
тото и затова, защото пчелите 
са поставени иа лошо място и 
нямат добра паша.

перацията не предприе 
Могла е да изнесе 
3—4 вагона ябълки, картофи 
и пр., което очакваха и пред
лагаха селскостопанските про 
пзводители.

кооперативнатанищо. 
най-малко Централна библиотека 

в Димитровград
По инцнатива на ОколийскияМежду неосъществените за 

дачи е некупената вършачка.
По-значителни са 

в изкупването на селскостопа
нски произведения, предимно 
дребен и едър рогат добитък. 
Тя винаги успяваше да намери

цените

През 1963 година да сс обър 
ие сериозно внимание ма про
изводителността, да се увели
чи броя а кооперантите, да се 
подобри изкупуването 
скостопански

съвет за просвета и култура в 
Ниш в Димитровград пребива
ва на 7 март тази година ко
мисия, която обстойно извърши 
анализ на градската библиоте
ка и разгледа 
за попълването

успехите

на сел- 
пронзведеиня, 

да се увеличат имотите на коо 
перацията, да се подобри каче- 
битък и проче.

■А ■—*- > I

възможността
книжния

Фонд на същата с български и 
сръбски авт зри и превръща
нето й в централна библиоте
ка на комуната, която да има 
повече от 15.000 книги

"""“■"Т.. ..................... ............................................ .................. .......... .......................... ......................................
На педаг огически теми

наУ)пазар, но често пъти 
бяха твърде низки. Обаче в из .4 о

купуването иа други селско
стопански произведения коо- Славна Игняговдинара а 

собствени имоти, от 284 
ра, възлиза едвам 
динара. Слабата тествено че наказанието не е 

мястото си. Родителите заб 
равят да се замислят върху 
тпвнте-причини, които 
детето да. бъде такова 
кво в момента, а това е много 
важно, защото всяко живо съ 
щество си има своя природа.

Значи телесното

вмтие (около трета и четвърта 
девета и десета, дванайсета и 
четиринайсета година). Стро
гото отношение към децата и 
телесните наказания създават 
от децата лъжливци, неискре- 
ни и груби граждани. У таки 
ва деца липсва чувство на лю 
бов към

на
мо„Бояш е ош рая излязъл“ карат 

или ина

Голям брой родители гово
рят за „благоссловената” си
ла на плесника, пръчката 
пр. като вярват в „лечебната” 
мощ на тези „възпитателни“ 
средства. Мнозина от тях

е най-лесното и най-простото 
наказание от всички други въ 

и рпитателпо-поправителни мер
ки. Тук няма премисляме. Взе 
меш и набиеш детето, и гото- 

се ав работа. Казват: най_практи 
чно е това.

наказание 
не е никакво възпитателно ср 
едство, но то предизвиква вре 
дни и неприятни последствия 
за здравето и развоя на дете
то. На чувствителните 
зи наказания създават 
психически кризи и. още пове
че увеличават детската 
вителност. Също така боят 
же да създаде у младия

духовна безчувственост, рав
нодушие и апатия. Такива де 
иа, особено ония, 
следи от боя, имат 
вито чувство 
затварят в себе си и 
дяват особена тежест

другите хора, появя
ват се: лицемерие, дволичност 
и омраза. б

Има обаче други, по-резулт 
наказания: първо, при

нципът на природно последст 
виа( което значи(, ако 
^ разхвърлило вещи по стая 
та да се накара да ги събере 
и да остави всяка на мястото 
й. Ако детето

ръководят от оная народна по 
говорка че „боят е от рая из
лязъл", без да виждат отрица
телното въздействие от прила
гането му. Също така 
примери на прилагане на теле 
сни наказания в родителския 
дом говорят, колко 
влиянието на тези средства за 
правилното възпитание и раз
витие на детето. Факт е, че| 
най-много нъевъзпитани 
има в семействата, в които ро 
дитолите прилагат физически, 
наказания. Защо? Затова за- 
шото децата свикнат с боя, а 
родителите се залъгват, че де
цата им след боя стават „по- 
адирни” и се „поправят"', та 
продължават да се служат с 
това наказание. Защо

атнидеца теИма родители, които 
гат такива наказания, 
да съзнават, че не постигат 
лания

прила- разнимакар 
- же

резултат. Това са глав_ 
избухливи натури, които 

е се сърдят за дребни работи и 
а стоварват сърденията си вър_ 

*у децата. В процеса на възпп 
таиието обаче 
Ъа да мисли какви 
ще приложи и каква ще е тях 

пата педагогическа целесъоб
разност и стойност. Колко пъ- 

'ти сме приложили физичес
ко наказание и на пръв поглед 
(макар това да е привидно) 
сме

детето
много чувст_

моно човек се е изцапало, 
да се накара само да се очис
ти и пр. Второ, непозволяване 
на някои негови задоволства: 
отиване на кино, на театър, раз 
ходка или отказ да му се ку 
гат желаната играчка. Трето, 
прилагане на забележка, пре- 
коряване, което може да бъде 
и такова, да не се говори няко

вредно

които носятродителят тряб 
средства силно раз

на срам. Те седеца
представ 
за пре

подавателите в училището. Че 
сто родитлите искат
им да се държат както 
•ми желаят^ Твърдоглавите и 
раздразнителни деца не 
ресват на родителите. Трябва 
да се знае, че тези черти 
нормално явление в така 
чните критически фази на раз

децата 
те са

лко часа с детето и пр.
Но нито едно' наказазние не 

трябва да бъде по определен’ 
шаблон или схема.

почувствували 
влияние. Това обаче 

1ко време, защото

неговото се хае за крат 
и след нака-родите

лите прилагат физическото на 
казание? Просто затова че то

саазнието детето прави 
грешки. Какво значи това? Ес

същите наре
Св. Василев, педагог
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■ СЛАМАIОТКРИВАНЕТО НА ЮЖНИЯ ПОЛЮС
0ПОДВИГЪТ ИД АМУНДСЕН и скот Сламата, която години стоеше натрупана на вишиш№| 

= от по няколко вършили, отведнъж стана тероишг- на деня ^ 
Една и съща мисъл, едно и съ- = ма вече ХОоата да казват »млати празна слама« или да позволя 
шо страшно смнение се ражда = на КОКошкйте цял ден да ровята по нея а вечер сгопашшъ д 
у всички ни; сърцето ми бие щ я хвърли На бунището. И магаретата вече не поглеждат Р 
сякаш те пукне. Още половин = стопанинина, когато им донесе слама и хвърли пред тях. 
час — Бауерс вижда пред нас = КЛатят дългите си уши, и не поглеждат за друга хра”а- 
черна точка. Нанос от сняг? — ц Сламата през тези зимни дни зае едно друго, по- _____ гти-
иевъзможно, наскоро и сами се щ сто в нашия стопански живот. Затова говорят и сл дните
убеждаваме в това! = казки' „ _ ?__ _ п--—,- тч,лми_ в едно наше домакинство в Сенокос, Звонци, Долно Ть

„Отиваме право към тази точ § ^ селище, все едно, през една нощ влезнали кра
ка, и какво намираме? Черно = ™ стопанинът запалил фЪера, след това излезкал на 
знаме прикрепено за ръчка от = учудване заключил, че крадците му откраднали десетина ов- 
шейна! Близко до него напус- | и някои земеделски оръдия. След малко се завър
нат оивак, следи от шейни и = ^ в стаята Уплашените жени го запитали: 
ботуши, отиват и пак се връ- ц _ Какво е откраднато?!
шат — и ясни следи от кучеш- = __ Нищо, отвърнал той спокойно — сламата е тук...
ки лапи — с това е всичко каза | Ето и вт’орота приказка:
но! Норвежаннте ни претекоха = Една заран хората срещнали един
— Амундсен е пръв на полюса! | ела с шейни и на тях необикновен товар.
Клети мои другари! Всички мъ = ТОВарени с хилядарки. Хората гледали тоя необикновен товар 
ки, ребеотрицаия, тегоби — за = питали селянина, къде отива, но той мълчиво подкарвал кр

- И 5ъРвЪ^Ъа: същият селянин се връщал от Криводол (Долна и-
шейните вместо хилядарки била натова-

I
На 7 март 1912 година от Хо 

барт на Тасмания се получи ве 
стта, че на 15 декември 1911 го 
дина Роалд Амундсен завоювал 
Южният полюс. На 12 ноември 
1912 година една помощна екс
педиция намира труповете на 
^оберт Скот, Уилсън и Бау
ерс на 79 градуса и 15 южна 
широчина и въз основа на тех 
ните дневници утвърждават, че 
нещастните английски съперни 
ци на норвежкия изследовател 
.Също били на полюса на 16 
.януари 1912 година. Така бе о-

век се редят едно след друго а- 
вантюристични пътувация: Гот 
либ фон Белингсхаузен, Джемс 
Рос, поручник Вилккс.

Търсенето на авантюри 
се съединява с научно честолю 
бие.

и не
сега

ПОДВИГЪТ НА АМУНДСЕН- 
ТРАГЕДИЯТА НА СКОТ

Решителни походи ще се о- 
диграят към края на миналото 
и началото на това 
Ларсен, Борхгревник, Дригалс-

столетие:

селянин от долновисочки 
Шейните били на-

у.

И връщане назад. Пред тях-ц

чени. Краят е известен. | ^ бялото иска 300 динара за килограм, а за черното 500
Един месец по-рано Амунд- 1 динара. Гледали хората загадъчно селянина и никак не м

= разберат защо това несъотвестие в цените.
“ ^ _ черното е по-скъпо, разяснил селянинът, защото то за-

повече е изяло един кош слама, а бялото още си
сен записва в девника си:

„Сутринта на 15 декември ни н 
поздрави прекрасно време, вре ц ”°'™а майка'
ме като поръчано за полюса, щ пр 3атоВа"има едно предложение. Народната поговорка 
Несъм сигурен, но вярвам, че = поязна слама« да се отнася само за ония високопродуктивни

оп°о&еГ:у“х 1
коло десет часа ее появи тънък = в определено време, 
воал то облак. . . Хансен още ц 
повече се оглеждаше и извива = 
ше врат. Но пред нас винаги бе й 
същата необгледна равнива.. . =
Кучетата като че не се вълну- Щ 
ваха зарад земната ос.

»Мла-

Богдан Николов

Съветската аркиткческа база ,,Мирни”
кончапо може би последното 
голямо географско приключе
ние.

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДАки, първата експедиция на Ро
берт Скот и първите опити на 
Роалд Амундсен, който по-рано 
е съпровождал Борхгревинк ка 
то кормилар и който открил 
толкова дълго търсения северео 
западен проход.. .

Британската и норвежка ек
спедиция били замислени като 
съпернншки предприятия. Ско- 
товият кораб „Тира Нова” из
плувал от Лондон на 1 юли 1910 
година, а Нова Зеландия напус
нал с 19 коне, пет хиляди ки
лограма храна, 126 заклани ов 
це и говеда, консерви от мляко 
и ..бъбрези, с. 3 . тона. лед,. три 
моторни шейни, 2,5 тона петрол, 
642 тона въглища, 50 тона зоб, 
пет тона трпци и 33 кучета. То 
ва била най-луксозна експеди
ция.

Амундсен тръгнал с парахо
да „Фрам ’, по-малък но по-доб 
ре подреден. Като стар практик 
не се впускал в опити с мотор 
но тегло, тогава още несигурно, 
и с нежни пони, но везл поляр 
ни кучета. На 14 януари 1911 го 
дина стигнал до южната прег
рада (вечния лед), слезнал от 
парахода, иззвършил всички 
подготовки и на 20 октомври 
тръгнали на полюса със шейни.

Скот и Амундсен напредват 
от две посоки: Скот съпровож 
дат незгоди и нещастия, на А- 
мундсен всичко се удава. Ста
ва дума за надмошио планира 
не, но и за щастие. След неопи 
суеми усилия Скот стига да 
Южния поляс: вместо ликуване 
го очаква най-голямо разояаро 
вание. Норвежаните го прети- 
чат Той пише в дневника:

„Вторник, 16 януари 1912 го
дина, лагер 68, височина 2970 
метра. Сполетя ни злокобие, 
най-тежкото нещастие, което 
може да се замисли!

„След два часа ход Бауерс от
крива някакъв вид пътепоказа 
тел: оебзпокоен е, но убеждава 
себе си, че това е нанос от 
сняг. Бепмълвио вървим напред.

„В три часа след обед оттек 
на „Стой" от всичси подкарва = В неделя 10 март на градското 
чи на шейните. Прегледаха уре Н фудбално игрище в Босилеград 
дите и едногласно установиха, = се състоя приятелска футболна

= среща между отборите на сред- 
1 ното икономическо училище и 

_ 3 местния гарнизон. Играта завър
Прославеният герои на Юж_ = ,,т с резултат 5:2 за отбора на

нкя и Северен полюс Амундсен 5 
все пак. сгана жертва на изсле- з ще 
дователска страст: загина през =
1926 година, търсейки въздущ §
пата експедиция на граф Ноби §§
лей. Щ

Но онова, което се случи в 
4 минута пред края на играта 
порази впечатлението от играта 
Именно поради лошо водене на 
играта съдията присъди гол за 
учениците, макар че топката бе 
ше ударила един нападателен 
играч в ръка. Настъпиха обяс
нения и един от армейците вър 
хлетя върху съдията. След то
ва играта беше прекъсната.

Такива и подобни нежелател
ни случки би могло да се избег 
нат ако тези срещи бъдат по- 
добре организирани, ако състе
занията се водят от наистина о 
бек-гивни съдии. Тогава на гра
жданите би се обезпечило още 
едно развлечение...

Накрая да прибавим, че тази 
футбална среща беше открива
не на пролетните физкултурни 
състезания в Босилеградско.

.,ЧАЙ-ЧУДНОВАТА
МАТЕМАТИЧЕСКА ТОЧКА 

, НА ЗЕМЯТА

Южният полюс, със Северния, 
■р най-чудновата математическа 
точка на земята. Човек, стоящ 
рта самия Полюс — ако изобщо 
дооже да сг стои на една точка 
!— обърнат с лице към слънце 
то, ше има пред себе си пладне, 
•дясно вечер, ляво утро, а зад 
/себе си полунощ,- От всички не 
бесни посоки остава само една: 
север. Слънцето излиза три и за 
хожда три месеца; половин го 
.дина владае полярна нощ. До' 
дсато слънцето се намира на хо 
ризоита, то 24 часа обикаля о- 
коло зрителя, оставайки, разби 
ра се, постоянно на север от не

!
че нашите инструменти показ
ват. че сме на полюса!"

средното икономическо учили-

В първото полувреме ученици 
те показаха повече инициатив
ност и по-организирани акции, 
което доведе до резултат 4:1. 
Докато във второто полувреме 
дойде до израз издържливостта 

- — на армейците. Организирала се 
Имаме и по-нови „завоювания” ц бързи и смели контраатаки, ко
ма Южния к Северен полюс, н ето угрозяваше гола на учени- 
Трябва преди всичко да споме = ците. Обаче армейците нямаха 
нем полетите на Ричард Е. = добър реализатор, който да ре- 
Берд. Тези дни радиото и пе- Ц ализира отличните шанси. Съ- 
чатът предадоха вестта за ус = що така отбраната на ученици- 
пеха на една американска екс- й те прояви жилавост и се оказа 
педицкя. Времето на романти- в като твърде гъвкава като спи- 
ката обаче мина. Южният пол- = раше и най-смелите пробиви, 
юс е обележеп с кръг от буре щ 
та с бензин, боядисани с яр- = 
ки цветове, а в къщичките, ня = 
колко метра по-далеч, човек мо 1ГГЦ 
же да се къпе в топла вода. Съ § I

ПОЛЮСИ — БЕЗ РОМАНТИКА =8

го
Тази необикновена и педостъ 

пна точка отвинаги е привлича 
ла авантюристи и учени, писа
тели и мечтатели. Най-много 
привличал Северният полюс, но 
мечтаело се и за Южния. Оше 
старите картографи считали; че 
земното кълбо не може да бъде 
стабилно, ако на северните су
хоземни маси не отговаря ня
кой голям леден (или дори кин 
•|щ) контитент. Митическият 
континент най-напред е търсен 
между Африка и Южна Амерн 
ка: мореплаватели, търговци и 
писатели говорят за „терра ау- 
стралис инкогнита”.

Първите южни ледени брего 
ве изглежда, че са видени през 
1681 година. Джемс Кук, чието 
име не може да се отмине ни- 
то в една история на великите 
■егографски изследвания, пред
приема от 1772 до 1775 една 
експедиция която между 60 и 
70 градуса южна широчина ще 
обиколи около полюса и така 
ше разбие предположението 
за „огромната суша”. През 19

Ст. Н.

Рибар и хоровете на еврейски 
те общини в Белград и Загреб.

:ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
★§ветските, американски и други в 

научни експедиции пребивават Ц 
по цяла год. полярните предели 1 
Упадъкът на интереса за про- н стували в чужбина 262 югос- 
никваие до полюсите не е! = «лавски художествени ансамб-
обусловен само от напредъка 1 ла‘ През 1953 ГОАИНа са гостУ- у 1 й 2 вали в чужбина само 9 ансам
на техниката и намаленото спо I бла, а през 1960 — 55. Най_
ртно значение — тъй като става | много гостувания в чужбина 
дума за подвиг, който е вече | са направили фолклорните ан

самбли (131 пъти), хоровете 
(75 пъти) оркестрите (36), теа

КОГА СА СЕ ЯВИЛИ 
ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ?От 1953 до 1960 година са го

Първите хартиени пари 
се появили в Европа и то 1484 
година. Това е установено пре 
ди няколко години^ когато в 
Хайделбергската

са

библиотека 
е бил открит един ръкопис от 
XV век, в който се 
хартиените парк са дело 
испански капитан, войвода от 
Тендил. По липса 
парк, той 
наемници като им давал бе
лежки, с които нареждал 
притежателя на бележката да 
се заплати определена сума ме 
талии парк. Тези нареждания 
от бележките били приемани 
от търговцте, които ги подмеи 
ялк с метални пари.

казва, чеI ПГ'?;осъществен — на

§ тралните групк и състави (16 
| пъти). Тези ансамбли са посе 
I тили 26 страни и то 16 европей 
| ски, 6 американски, 3 азиатс- 
§ ки и една африканска страна. 
| Извън Европа са гостували 
| Студенското културно-художек 
| ствеио дружество „Иво Лола

на метални 
плащал на своите

на

бай онзи Клопка, но за кого??? ТЕКСТ Н ГИСУНКЖ 
М. ПЕТРОВ

стелрвастАвя* БЪРЗс- се СВлиЧАи',
И А ГГ'ЕАГГЬР.'

[сАМСДвйнУЯТ 
/ ТЕАТЪР 
„ХРБо7%в ТЪАТЪТ ,„гр- Бсп'ее>

п»е'Л<гТ4вя'МотмБезюлю-
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рогата получи заповед 

па помощ и да отмина и
да се притече■гитовците. Боят се разЛ. СтояновКрай огъня седяха трима ду 

разговаряха. През кере 
на сайванта капеше и

блъснеРазказ: оотата изведнъж се 
обградена от двата фл 

партиза-
ши и готви и
мидите
от стрехата се стичаха тънки 
|струйкн от дъжда, който не 
спираше вече цял ден.

Облегнат на тежката сн чан
под-

намери
янга, 
жия 
нша имаха 
ротата
картечници.

безпомощна 
и минохвъргчки, докато 

автоматични оръ- 
само няколко.породер имаше

та, фелдшерът Костакев 
ръшт набъбналия си червени 
кав мустак и през смях под
хвърли на Шигемицу, възра 
стен небръснат войник, с маз 
на фуражка и гъсти, безцвет
ни вежди, сиви риби очи и 
чип, малко крив нос:
__Ти, сигурно, и пръсти режеш,

Едно

'<г.

:Очевидно;, гитовците задър
жаха ''ротата, докато сисвър- 
шат работата с мината. От там 
се чуваха взривове, от които се- 

плаиината. Войниците 
и почнаха бав- 

оттеглят. Ония може-
тресеше 
разбракал 
но да се 
ха да се явят в тил и тогава 

рота да пдне в плен.
огънят утиха и в 

тъмните брес.

това
ще хвърли всичко в мътните 
воли — да го отнесат и да се 
не вили... Че на — затънал е 
в кръв и това е страшно. Кой 
знае дали няма да му се вьр- 
пе...

бабини деветини разправя до
кторът? Шигемицу не вярва в 
такива безсмислици На, и вее 
тините пишат все едно и съ
що; трябва да се уиишожи по
длия враг... Той ли ще знае по
вече от началството?

шувал гоя Лазар убитите тур- 
чуля край Селполу, че пашите 
не оставял на мира. По села
та нападал турски н гръцки 
къщи» заплашвал, убивал, нат
рупал де да сн е жълтици. Ей 
такива, едри турски лири. То 
добре, казваше баща ми, 
има ли хаир от такива пари? 
Свършила се войната, върна
ли се хората дома. Дига Ла
зар къща- чдуят се хората, от- 
де пък тъй забогатя извед
нъж? И тъй и ннък шушкат. Ла 
зар отваря кръчма, дава пари 
под лихва. Голям човек, 
шега, знатен човек, 
то му юнкер в София, дъщеря 
му очи в земеделско училище. 

Но клетвите,

вяра поганска.твойта 
време... 

Шигемицу

пялата
При вечер 

мъглата откъм 
тове на срещния хълм 

глас се провикна:

плахопогледна 
фелдшера и като показа жъл
тите си зъби със сини венци, 
приятелски го потупа по коля
ното:
__ Режа зер .. И глави режа,

и кореми поря. .. Както падне.

един
силен
кна:Шигемицу се спре в нереши 

С нетърпеливия усет 
хмеиа той тръгна към мъж 

погледна 
догаряше

ама _ Войшши! Арестувайте о- 
прк нас! Ние 

вашата свобода!

Облегна се па раницата и се 
загледа към двора.

Не се виждаше нищо.

тел пост.
на и елатефицерите 

се борим за 
Да живее бртството на балка 

народи! Да живее ве- 
Съветски съюз! Смърт

леещия прозорец и 
В огнищетоШигемицу 

се похвали на фелдшера, че е 
успял оттук-оттам да „позавар 
дн” няколко хиляди динари, 
които селяни му давали за раз 
ни услуги, та сега дири да ги 
смени с левове, да прати

Още тогава,

Още в лазарета. вътре.
дебела главня н на пода лежа 
ха лвама души — единия на 

лице. Разора,

Слабият отблесък на жара е 
очертаваше гърба на Коп 

започваше
нскителва

ралята и зал него 
мрака. И зашо му трябваха тия 
глупави играчки? Кога 
ла жена му лисица?

ликия 
па фашизма!

ребро, другия 
че тия хора са жертва на от- 

нали и тук се из-

по
не е 

Момче- е носи-
Тмя думи прозвучаха дръз

ки н неочаквани, като гръмо- 
мъчителна

мъщение — 
биваха едни други и никой не

служи.

на
жена си в село. 
като бърникаше в грамадната 
си раница, за да дири някакво 
удостоверение, Шигемицу 
търва на пода малка кенарлия 
кърпичка, с завързани в нея 
златни пари или пръстени, ко 
ито той бързо натъпка на дъ
ното. После се показа, опашка 
та на скъпа синя лисица, лъс 
кав копринен комбинезон, сре 
бърнен свещник, детски и 
дамски чорапи. .. От погледа 
на Костакев не убегна к вър
ха на женска обувка от змий
ска кожа... Най-после, удосто 
верението се намери и то тряб 
ваше да послужи на Шигеми-

' Спомни сн нахлуването в 
оня градец, как жената стиска 
ше пръстите му пред гардеро
ба и шепнеше бледна и изпла
шена: „Немой, брачо, молим 
,те, немой”. — Спомни си как я 
блъсна и главата й се удари

знаеше кой на когокой като него? 
дето е събирал, една по една 
падат па главата му.

тевица след дълга.
Войниците, залегнали вТой се провря през полуот- 

едннте, и другите.
суша.
сухата и остра трева, слушаха 
и мълчаха. Сърцата им биеха 
тревожно и думите на гласа де 
йствуваха като неутолима упо 
йка.

из-

Фелдшерът змълча и хвър
ли бърз поглед към Шигеми
цу. Огънът тлееше и Копраля- 
та тикна няколко криви дъс
ки от едно счупено буре, кои
то скоро запръщяха и пламъ- 

лииата

Шигемицу използваше тая ме 
като кот-крехиатата врата, 

ждуособица^ като ооирашз и 
помирисала блажно и, от- 

голям сандък с тежък ле
в огледалото... то се счупи, ру
кна кръв... И оная бедна баби 

чий го сандък дигна ко

ка, Само двама души посрещнаIIкът затанцува по 
дрехите. Шигемицу дигна очи 
и погледна Костакев някак не 
хайно и равнодушно, но фелд
шерът прочете ясно въпроса: 
— Е. че какво санким станало 
по-нататък?

порил
марпнен капак, затършува тре 

неспокойно.
ха тия думи с викове и псув- 

Шигемицу. Рот-чка, от
| мбннезона на дъщеря й, дамс

ките чорапи... После, мрачния
нн: ротния к 
пият, почервенял; навъсен, из 

офицерите и подофицери 
те п им даде бързи и решител 
ни заповеди. Войниците дочу
ваха отделни думи — тия мръ.

сакво и
Като не получи отпуск, Шн- 

отиде в бойната рота. викаманастир, чийто игумен с чер- гемицу 
Беше изпълнителен

■брада и тъмни, изтръпнали 
падна прострелян на пло-

зв-

и ловък 1на
— Аа-аа... — прозипа се фел 

дшерът и погледна часовника, 
което значеше, че е време за 
спане. — Такива работи, Шн- 
гемицу.

Шигемицу не се стърпя и, ка 
то помълча един миг, каза с 
неспой глас:

цу да иска отпуск. очи войник и ротният често го хва 
леше пред ротата:чите и сребърния свещник 

ънна сърцераздпрително.
Шигемицу си спомни тоя слу 

чай и изведнаж стана плах и, 
без да погледне фелдшера, ка
за примирително:

— Че ти, докторе, как си ми 
елкш.. . лесно ли е да заколиш 
човек?

Наоколо стоеше натрупано | 
имуществото на нестроевата 
рота и върху сандъците с про 
дукти, върху сеното и хамути- 
те лежаха и хъркаха войшши НИх го и аз 
те, изморени от работа и наги 
знали във вода.

Бай Тошо Копралята, трети
ят край огъня, простиал дълги 
крака и подпрял глава на ла
кътя', изплю залепналата на 
устната му цигара и каза су
рово и сериозно:

За такъв главорез!, като 
тебе, никак не е чудно.
1 Шигемицу улови в тона на 
бай Тошо скрита з\рба и за каза 
това се наведе още по-близко ей тъй, на шега, с тайната ми
до огъня, като затърка, без ну съл да вразуми някак Шпге-
жда ръце; после нзграка с рез мицу, най-жестокня войник в 
ливия си, дрезгав глас: ротата, който изпълняваше вс

безчовечни заповеди на

Ка- сници предатели...
■

— На, Иван Базуков, 
се казва войник на място.

това :ртиннте минаваха една след 
друга и Шигемицу усети, че у- 

съхнат. Защо му

Шигемицу, залегнал зад ав-!
! тематичната пушка, изстреля

послецялата пачка куршуми;стните му 
бяха пък и тия обувки от змий 

кожа? Белким Тена ше ги 
Иванчо-о

Ротата водеше походен жи- 
гонеше Титовите партиза- 

ни к сама бягаше от тях. Пар
тизаните бяха неуловими, яв
яваха се ненадейно и изчез
ваха също тъй невидими. Ши
гемицу се учуди на тия хора 
и остана страшно изненадан, 
че те често освобождаваха 
пленените войници от ротата, 
като казваха, че се бият за о- 
бщо добро и че всички трябва 
да отидат при тях.

Партизаните нападнаха наб
лизо една германска оловна

се изправи внезапно и в нас
ее разнесевот, тънилата тишина 

пресипналия му като на врана 
глас, по-глух и задавен между

ска— После? Какво санким ста 
нало по-нататък?

— По нататък? А, ла. Запом 
тоя Лазар. Момче-

обуе? Ше каже: —
Иванчо! Що ми носиш тия-О,

греове? — Тя е глупава, 
верно, не разбира от хубаво, 

ако е право това, дето каз
ва доктора?

Шигемицу се загледа в тъм 
и тъй остана с полуотво

то е двете му шепи:
— Хоо_хо-о! Няма го майст...
Не довърши. Думите му бя

ха прерязани като с ножица, 
ръката му се отпусна като от 
сечена. После направи няколко 
крачки в окопа и се струполи 
в калта, като че се сля с нея.

Повали го куршума на тито 
веки партнзазпин

то му, юнкера, го повлече кои 
сакато в село. Дъ нок се върна 

щерята стана никаквица и за- 
бегиа с някакъв цирков артн-

ното
рена уста. Ей, Иване, клетви 
те стигат човека, тъй е чувал 
от майка си. Опичай

останеш без жена- и де

ст. Горката му женица пък за 
охтика и тъй ск отиделиня от

за едната хубост. После Лазар 
се пропи, въшляса... си ума,1

да не
Фелдшерът млъкна. Той раз 

тази измислена история, ца.
В тишината скърцаше като 

трион само хъркането на Коп 
ралята и равномерно 
се изцеждаше и тупаше дъж
довна капка. Шигемицу се о- 
бърна и изправи раницата; по 
сле я развърза и почна да ро
ви възбудено. Напипа кърпата 
с пръстените: тука са... Ех, и 
те са еднд беля, тия пръстени, 
но за тях той залага к главата 
си. Как? Ами че това е пара! 
Злато, число злато — така лес 
но ли се намира? Колко страх 
е брал за тях, ношем, след 
сражение или в глухите улнч 
ки на града, когато всичко жи 
во се е притаило и всички вра 
ти са мълчаливо 
Тия думи, тия думи на докто
ра, те звучеха в чшите на Ши 
гемицу като писък на куршу
ми:

някъде

1-гчки
началството — убийства, пале
жи.* Направо не слееше да 
му говори зашото всяка ми
лост к човещина 
то население се емдт^ше 
ротния за предателство, а той 

беше се споечкал с него 
пъти и тпетия път може-

— Чудни хора сте вие, брат 
чета... Като викнали всички:

та главорез. — Тойглаворез, 
погледна косо фелдшера с мал 
Ките си сиви очички, като че 
Искаше помощ от него, и при
бави: — Защо ше убивам хо
рата? Стига да им покажа ей- 
тази крива1 краставица — той 
посочи черния наган на кръс
та си — и застават мирно, да 
ват мило и драго...

към мирпо-
от

вече 
лва
ше да си изпати.

шинелСтана и с наметнат 
тръгна към санитарната кола, 
лето спеше, понесе и чантата 
за каиша. Тошо Капралята се 
г.бъпна с гоъб край огъня и 
скппо захърка.

ТТТигомгшч остана замислен.. 
скръстил крака по турски и за 
гледан в меката бяла пепел вър 

главните. Нощта матираше с 
' "кмнина и дъждът съскаше и по 
кжрива едноообразно и доса- 
'но. Шигемицу усети студ — 
\екн и далечни тръпки, бол
ки във вратните жили. Завър
тя шия и тя заггука; стори му 
се, че в главата му заудря 
брадва и той има жена, син 
и дъщеря? Гена, жена, му е 
такава една мъничка, тихичка 
не е чул от нея противна ду
ма. За всичко пита! „Иванчо, 
къде да сложа тая тесла?’’. 
„Иванчо, кога да прекопя бах 
чата?”. Шигемицу хлъцна, илк 
му се стори, че хлъцна: сега 
пък му стана горещо. Пренесе 
се в село: Дино е вече голям, 
ходи в класното училище, Бо- 

| силка и тя го настига... Какви

Не че съм го правил, де! Тъй 
е лчмата.

Фелдшерът гледаше това ли 
це с тесни очи и дигнати веж 
ди. и се мъчеше да отгатне — 
какви ли мисли го занимава
ха?

залостени...

—Кой ти измисли тоя пре- 
кор „Шигемицу"? — каза той, 
за да промени разговора.

— Ко-т. .. даскала, нали 
знаеш. Кандиларов. Дето съм 
бил мъничък и съм приличал 
на японец....

— Ти си мъничък, ама рани 
пата ти голяма, 
бай Тошо, и тия думи накара 
ха Шигемицу да примига отно

— Ти сигурно к пръсти ре
жеш, твойта вяу1т поганска.

Тогава стана и почна да ро
ви раиицта ,да вади една по 
една разни вещи, като ги на! 
пипваше с ръка, к да ги пъха 
в джобовете. После обиколи 
Копралята и излезе в двора.

Ноща изведнъж го погълна.

го

подхвърли

Не знаеше какво прави. Тия 
проклети дребулик в джобове 
те го пареха като въглени. Ис 
каше да се отърве от тях. Но 
как? Очите му свикнаха с тъм 
ното и той скодо различи низ
ките гърбове на къщите и в 
края на улицата — слабо осве 

прозорец. Може би, 
реката, ще стигне до

во.
Фелдшерът го съжали. Пип 

на провиснал мустак и каза:
— Та думата мк беше за ед

но време, за балканската вой
на. Баша ми е разказвал тази 
История Имли в ротата един 
старши, Лазар Кираджийски, 

хитрец и мародер. Тър-
тен там е 

моста иголям Иван Мештропич Жена край морето


