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На последно си заседание 
членовете на Общинския ко 
митет на Съюза на комунис 
тите в Босилеград бяха 
ведомени с хронологията на 
досегашните разговори, кои 
то общинското ръководство 
е имало с представители на 
ВЕЦ „Власина” от Сурдули 
ца във връзка с изграждане 
то на язовир в Горна Лиси- 
на.

Членовете на ОК на СКС 
дадоха положителна оценка 
и дадоха пълна подкрепа на 
общинското ръководство, ко 
ето с голяма отговорност се 
е отнасяло в тези разговори, 
при което изцяло е зачитало 
заключенията на общинския 
събор. Както е известно, на 
тоя най-важен обществено- 
политически договор в об
щината е заключено да се 
позволи взимане на водите, 
с оглед на широките потреби, 
които те имат за комуната.

След обстойни разисква
ния членовете на ОК на СКС 
взеха извод, с който предла- 

на Общинското ръковод 
ство да прекъсне по-нататъ
шните преговори с ВЕЦ 
„Власина”. Защото при поло 
жение ако се вземат водите 
изцяло се затварят перспек
тивите за стопанско разви
тие на комуната.

На заседанието също та
ка се прецени, че са неоправ 
дани досегашните натисци 
на ВЕЦ „Власина” водите да 
се вземат на всяка цена, до 
ри и по админастративен 
път.

ръководствата на Босилегра 
дската и Сурдулишка об
щина и
„Власина”. Но и тоя 
не е постигнато споразуме
ние. Вместо това — прелета 
вителите на Босилеградска 
община са предложили да 
се намери квалифицирана 
организация, която да напра 
ви „разходка” по проекта за 
изграждане на язовира в Г. 
Лисина, соглед на редица 
съществуващи противоречия, 
Това обаче още не е завър
шено.

Членовете на ОК на СКС 
място

управата на ВЕЦ 
” Но и тоя пътОбщинският ос- гат

комитет на СК 
в Босилеград предлага:

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ПРЕГОВОРИТЕ 

С ВЕЦ „ВЛАСИНА“
изтъканаха, че няма 
за отстъпки пред
ВЕЦ „Власина”. Ако се на
ложи да се вземе някое ад
министративно решение, ще 
се потърси защита от кон
ституционния съд.

натиска на
Административно, тоя въ

прос е в ръцета на Републи 
канския секретариат по гра 
доустройство и комунални 
дейности. По инициатива на 
тоя орган неотдавна са били 
устроени разговори между В. В.

Вря-тстВо
Заседание на ЦК на СКС

Предстоящите избори 
по значението си 
надминават 
партийните рамки• вестник на българската народност а сфр Югославия *
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Актуално Заседание, на изпълнителните тела на обществено 
-политическите организации в Димитровград

БЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НЯМА ДЕЙНОСТ Успехите порицават ония, които са 

само пасивни набюдатепи или врагове 

на самоуправитолното ни развитие
Резолюцията на Девети конгрес за развитието 

Съюза на комунистите в основата си търси по-нататъшно 
демократизиране на Съюза като авангард на самоупра- 
вителното общество. Това същевременно значи и по-от
говорно отношение към историческите задачи, не само 
в генералната линия но и в конкретната ежедневна идео- 
лошкополитическа дейност. При това особено е важно 
към партията да се принадлежи изключително от идей
ни начала. С други думи казано онзи който е в партия
та зарад някакви си лични цели и търси отделни обла
ги, такъв партиец е на погрешно място и в същност само 
нанася вреда на партийната дейност.

Задачите които понастоящем решава нашето са- 
моуправително социалистическо общество налагат про
верка на това дали и колко всеки член на партията и 
по-нататък е неразривно свързан с нея, нейната идеоло
гия и нейните цели. Такъв въпрос, струва ни се, час по- 
скоро трябва да се постави и в някои партиини органи
зации в Димитровградско.

Защо? Защото на неотдавна състоялото се съвеща
ние в ОК, секретаря на Комитета Райко Зарков каза, че 

партияни организации не се събират докато не ги 
свика Общинския комитет. Той също така каза, че ко- 
мунистите в общинската управа още не са намерили аа 
схолно да си попогледат работата въз основа на заклю
чената 14 заседание на ЦК СКС и Общинската кон
ференция. А тия заключения са в сила поисч® е*| 
година Недко Божков от Трънски Одоровци каза в ра
зискванията си, че тяхната организация с^а родина не 

събрание. Драгомир Киров от Желюша гово- 
и членове на партията ка

на

Миналата седмица изпъл
нителните тела на обществе 
но-политическит,е организа 
ции в Димитровград — Об
щинската конференция на 
СКС, Общинската комфереи 
ция па ССРН, синдиката, 
младежта и Съюза на бой
ците разгледаха икономиче- 
с к о-пол и т и чес к ото поло ж с- 
ние в комуната. Всъщност 
това заседание идва след 
редица конфликтни положе 
мия в политическия живот 
на комуната, които водят 
началото си от изборите за 
председател на Общинския 
съд.

— Заседанието прие заключение оценката за 
икономическо 
да разглеждат клоновете и местните организа 
ции на СК —

политическото положение

пната борба по време на из 
борите за председател на 

Общинския съд имаше всич 
ки признаци ма груповщи- 
на. Общинският комитет по 
рмца тези явления и методи 
и изтъкна 
ог борба носителите на съ
щата. В тези разисквания се

явяват хора, между които, 
за съжаление, има и члено
ве на СК, които се противо
поставят на политиката на 
Съюза ма комунистите, пред 
приемат се нападения сре
щу Общинския комитет, ка

НЯКОИ

необходимостта

(На 3 стр.)

В работата на заседанието 
участвуваха секретарят на 
Междуобщинската. конфере
нция на СКС Матея Игия- 
тович.

Във встъпителното си сло 
во за политическото поло
жение в Общината секрета
рят на Общинския комитет 
на СКС Райко Зарков под
черта, че на фронта на иде
ологическата и политическа 
борба се срещаме с полити
чески и идеологически кон- 
цепти с аитисоциалистичес- 
ко и
съдържание. Тези 
макар че се явяваха и по-ра 
но, особено е проявиха по 
време на изборите за пред
седател на Общинския съд 
в Димитровград. Разглежда
йки кадровата политика в 
Общината ОК на СКС посочи 
някои явления па педемокра 
тически и несамоуправигсл- 
ни постъпки извън основни
те носители па самоуправи- 
телни отношения. Безнринци

е провела
?Гче ™“ГсаИГтиваииЯзХ>тоси осъществил„ цещ,-

такц^ш.и поАоб,ш обла^ д факта, че има членове 
на Съюза на комунистите, които на Р30"™“1* ^„оизр-правят нарушения, които са накцзуеми а не са от-гоиар
яли пред закона нито пред партията тогава наистина тр

ЯбВа Си™ееТчГсща когато се подготвят избори»» 
нови партиини ръководства най-енерпгч,ш ще се пред
приемат конкретни мерки не само з' всички за-
ганизациите, но и за по-щатеден прегледа всички 
щото бремето което носи партийната организация 
митровградско не е леко и онези ш ДСЙ1Ште, ко-
носят по-добре е да не преча г па
ито нс ся малко. [П пничнитс орга-

С последователно отношение на ™Р%%И™Съ„за 
иизации към всички, които"« “ *чи,ш или пак пя
на комунистите по една или друга Р аз.
мат интерес за партийна дейност, дейност в ба-
драви положението. Ьс*™*3"3 * Р ' помощта на 
зата иа партията не ще да даде резу ай
Огоцинския комитет коиито във всеки случ 

трябва да развива дейност

аптнеамоуправително 
явления,

много НО 
си в първичните ор-

А. Л.
активно 
ганизацин.
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българските вестници ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ— Същевременно българ 
ските официални прсдста 
питсли твърдят, че искат 
добросъседски отношенияМАКЕДОНИЯ—ЕДИН ОТ IСътрудничество СССР — СФРЮ

„ИЗВОРИТЕ НА 

БЪЛГАРСКИЯ ДУХ“
I

КРЕДИТИ ЗА 

ТЕРМОЦЕНТРААИ
Тези саистсфански бляно- 

во па бащата и сина от семе 
йстпото Марковски за „ве
лика България”, както и на 
някои техни тукашни съми
шленици, 
никаква 
обаче, че такива материали 
с нсскрити аспирации 
суверенна Югославия 
още намират издатели в Бъл 
гарня. Трябва да отбележим, 
чо това, след по-дълго вре
ме, един след друг нравят 
два софийски вестника. То
ва е в пряка противополо
жност с постоянно изтъква
ните официални уверявания, 
между които и най-новите. 
Именно, преди няколко дни, 
в Обединените нации, бъл
гарският представител го
вори за желанията на свое
то правителство за подобря 
ване на добросъседските от 
ношения.

ш
аИС представлява 

новина. Изненадвадо Самуил и си. Климент”, 
който е надарил българите 
с вяра, за да, след всичко 
това, градът и езсрото„всн- 
чае е историята” и запее ле 
генда за безсмъртието 
българския народ.

Доколкото могат да се 
нравят догадки около това 
какво мисли Марковски ко- 
гато казва, чс езерото „се е 
свило като невяста, която 
напуска своите огнище” и 
някои други метафори, той, 
обаче ис оставя никакво съ
мнение в това, чс, според ис 
го, Охрид, неговото езеро и 
историята са едни от „изво
рите на българския дух”, ка 
кто и планините Пирин и 
Бузлуджа в България .

Софийският вестник „Литс 
ни”, който излиза като ссд 
мичник за политика и кул
тура, помества в последния 
си брой поемата иа Мнле 
Марковски под заглавие 
„Пия от извора па твоя дух, 
Българийо”! Подобно, както 
неотдавна в „Литературен 
фронт”, баща му Венко Мар 
ковскн, сега н син му Мнле. 
(и двамата емигранти от Ю- 
гославия) хвърля своя „пое
тичен поглед” към Македо
ния. Младият Марковски в 
своята доста дълга поема се 
„разхожда от Пирин и връх 
Бузлуджа до Охрид и него
вите езера, Бнляшшнте из
вори и Черни Дрнм, до ох
ридските светци н фрески,

1КЪМ
ВСС I

Както съобщава Ташог от Москва тези дии Д. 
Милкович, генералния директор на югославската 
инвестиционна банка, разговарял в Държавния ко- 

икономически отношения на съветското

1111

митст за
правителство по въпросите за разширяване на ико
номическото сътрудничество между Югославия и 
Съветския съюз. Било договорено Съветския Съюз5

I 1972/73 година да даде на Югославия кредитпрез
за изграждане на една термоцентрала с мощност 
от 210 мегавата.

Е
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Също така е постигнато съгласие по конкретни 
въпроси отнасящи се до сътрудничеството в черна
та и цветна металургия. В разговорите било догово 

се испитат възможности

Е
I I

1ворено в скоро време да 
СССР да кредитира разширяването на мощноститеIВойни упражнения на частите от 

нишка армейска област
на онези промишлени обекти за производството на
които е заинтересовано и съветското стопанство.I !

Iстрелби с пехотно, артилери 
йско и друго оръжие. Поч
ти на всички тези стрелби 
са постигнати отлични и 
много добри резултати, кое
то говори за качеството на 
обучението. В подготовките 
и сегашните упражнения осо 
бено внимание е посветено 
на бронеизтребителната и 
противовъздушна отбрана.

Участвуващите в упражне 
нието части, които продъл
жават традициите на проле-

На 19 октомври т.г. части 
те от нишката армейска об
ласт започнаха бойни упраж 
пения. В упражненията уча
ствуват и повече територия- 
лни части, както и части от 
взъдушните войски. Целта 
на упражненията, които се 
провеждат в широкия ра
йон на Топлица и Жупа, е 
да се провери организация
та и изпълнение на мобили
зацията на частите, както и 
способността на мобилисани

тиженията си в досегашни
те военни обучения и по та
къв, своеобразен, начин ще 
чествуват трндесетогодиш- 
нината на Народната револю 
ция. От тая гледна точка на
стоящите бойни упражнения 
в Топлица н Жупа имат осо 
бено значение, защото се 
провеждат във въстаннчес- 
ка Топлица, народа на коя
то през време на миналата 
война показа своя героизъм 
и любовтта към свободата.

Югославско — Румънски отношения
Представителите на югославските и румънски 

банки тези дни в Букурещ потписаха споразумение = 
за създаване на банков конзорциум.

Това е четвърти банков конзорциум, които Ю- 
гославия е основала със социалистическите
До сега са подписани конвенции за подобни бай- _
кови институции в Унгария; България и Чехосло- 2 
вакия. Тези дни в Белград ще продължат 
рите за създаване на такъв орган с Полша, 
кват се разговори със същата 
славия и ГРД.

==
страни.

разгово- Ц 
а оча- Ш 

цел и между Юго- Е
те и мирновременни части в 
подготовката и провеждане
то на различни военни дей
ствия. Това ведно е провер
ка и на практика на кон
цепцията на общонародната НОБ, ще демонстрират дос-
отбрана. ---- —•

Тия бойни упражнения 
всъщност представляват про

|ЕЕ™во1°нГ^Ел„п1 [Към 30-годишнината от въстанието
сти, с цел особено да се уса- 
вършенствува взаимодейст-
вието на различни военни [ ^« - ,—, — ____
части в рамките на сдруже- I \ / Г 1 Г Л О Т ^ I >1 "Т" I Л I I \
ни подделения, както и с V Л/ к V 1^,7 И, 1 €А I КЛ
частите от териториалната Л I ■ ■ I I I %,Л
отбрана.

Е
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1Iтарските ударни части от |=А. Л. I .... 1,111,11... ... Ч1111Н11111111И.... пшшшшшш =
1тШШШ!|1ШП1МШ!Ш =

фронтове предприемаше ре
шителна офанзива, 
гаики и най-свирепи и най-
ден^1 репресии над насе- Аението, за да нанесе

то. В

прила-

съкру
Удар на въстание- 
~16

година заповед за 
потушаване на въоръжено
то въстание и за въвежда
не на ред и мир. „Доверя
вам на началника на Верма 
хта за югоизток генералфелд 
маршал Лист да сломи бун 
товническото

Преди сегашните бойни В първите месеци иа въо- окупаторската 
здаваше .се нова свободна 
територия, която започваше 
да функционира нова наро
дна власт.

Първият опит на 
ра с разни маневри да уни-

снетема, съ- щожи въстаническите 
още в самото им начало — 
останаха без успех. На 
патора не оставаше

СИЛИупражнения били проведени ръженото въстание народо- 
над 2.500 различни бойни освободителното движение

завоюва крупни военни и 
политически победи и бър
зо внесе съмения в стабил-

оку
нищо

друго освен със своите сили 
в страната,

БРАТСТВО 
ВВСГНИК нл .българска
та НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излкм вееш пвтъя 

Урежда рвдявцво]
Директор,

гяавои и еглчжореи радяятор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава .Братство* — Наш 
09. Пдлговнч 72, телефон 

25-444 я 25-420.
Годишен абонамент 25 а по
лугодишен 12,50 и. динара
Тел сметна 225-5-72 Сяумва 

квхгоазоделво 
Нар. Ваша Ншя

.Вун КД&АЯЖЕГЧ~

движение в 
югоизточните простори”. Из 
пълняването на Хитлерова-

окупато подкрепени с 
още нови части от другите

ността иа „новия европей
ски порядък”. Докато фаши 
стката военна машина неу- 
държиме напредваше в Ук
райна и към Москва, разчи
тайки че до осъществяване
то на главната й цел не е 
нужно много време, затова 
пък същата „непобедима со 
лдатска” иа югославското 
бойно поле от ден на ден 
претърпяваше сериозни по
ражения. Само в продълже
ние на няколко месеца бя
ха създадени партизански 
въстанически укрепления по 

навред из страната. В 
много краища бе разбита

колегия

Ч:г- ,'Г"жм •
V ш . I

чти

„Кървавият марш”
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Заседание на ЦК на СКС

Успехите порицават ония, които са 

само пасивни наблюдатели или врагове 

на самоуправителното ни развитие
Предстоящите 

избори по значе
нието си надми
нават партийните 

рамки

(От 1 стр.) ха нажежена атхмосфера от 
Срещата и същата трябваше 

родните представители и ця- да бъде прекъсната, 
лото политическо ръковод
ство, не само сегашното, и 
от по-раншните години. На 
срещата с комунистите - от- 
борници от 5 юни тази го
дина се чуха и мнения за не 
способността на политичес
ките ръководства в тази об 
щина през изтеклия 20-годи- 
шен период и че този край 
за 20 години не е доживял 
никакъв напредък. Неприе
мливи са настояванията це
лият 20-годишен период на 
следвоенното развитие на 
този край да се представя 
като неуспех.

те органи на управлението 
и службите на Скупщината 
във връзка с раздаването на 
строителни площи, разни ло 
кацни, издаване на раани у- 
достоверения, конкурси, за 
приемане на работа в орга
на, неправилностите в рабо 
тата на инспекционните слу 
жби, лошите вътрешни отно 
шения, тогава положението 
е ясно. Факт е, че органите 
на управлението по разни 
начини от обясняването на 
една и съща работа по раз
лични начини често пъти до 
веждаха в недоумение и ра 
зединение между отборници 
те. Има примери около раз
даването на строителни пло 
щи от отделни служби да 
се дават различни тълкува
ния дори и гражданите се 
подлагат на ненужни матери 
ални разходи. Типичен при
мер е намесата на инспек
ционните служби в работа
та на детската градина. По 
точно, инспекторът по труда 
и завеждащият просвета из 
вършват контрол, вземат ре 
шение, а началникът на се- 
кретарита за обществени 
служби след като преценя
ва, че не е компетентен не 
иска същото да подпише. 
Защо различните служби на 
органа предварително не уя 
снят становищата по даден 
въпрос и по този начин из
бегнат различните тълкува
ния на един и същ въпрос 
Има и редица примери, кои 
то говорят за настояванията 
обществено-политическите ор 
ганизации тотално да се изо 
лират в разрешаването на 
многобройни проблеми. Оче 
видно е, че тези настоява- 
ния се реализират на първо 
място чрез органа на управ
лението на Общинската ску 
пщина.

Проблемите със заемане
то на работна ръка не са са 
мо проблеми на Димитров
град но и на нядата страна 
Ние съзнавахме трудностите 
в тази област. Обаче служе 
йки с демагогия в нападки
те срещу политическото ръ
ководство някои другари ка 
та председателя на Общин
ския съд . в Димитровград, 
.макар че съзнават този про 
блем, порочно са говорили 
на отделни отборници как ' 
партията не се грижи за тях 
и техните деца, какъвто е 
случаят със заемането на де 
ца на отборници от Драго- 
вита и Барйе.

За отбелязване е, че на 
заседанието на Общинската 
скупщина когато на дневен 
ред беше избирането на пре 
дседател на Общинския съд 
присъствуваха и разни осъ
дени лица, които имаха за 
задача да създават сумато
ха и да ръкопляскат.

ОПИТ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИ
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 
НА ОБЩИНАТА

Когато става духма за кад 
ровата политика в Община
та ясно се настоява- общест 
вено-политическите органи
зации тотално да се изоли
рат и да бъдат без каквото 
и да е влияние върху съща
та. В полза на това говори 
и сахмият факт, че за твърде 
важни и отговорни функции 
в Общината, с изключение 
на кадровата комисия при 
Общинската скупщина, на 
други места, през последно 
време изобщо не се е разис-. 
квало. Прекъсната е по-ран 
шната практика покрай дру 
гите 'за важните функции 
в обществото да разисква 
и Социалистическия съюз. 
Ролята и задачите на СК и 
на останалите обществено- 
политически организации в 
реализацията на кадровата 
политика в общината се от
рича.

■ Четвъртата конференция на СКС ще се проведе 
в началото на идващата година —

На 18 октомври т.г. в Бел
град се състоя заседание на 
ЦК на СКС. Под председате
лство на Марко Никезич, 
Централният комитет прове
де разисквания по предстоя
щите избори в организаци
ите на Съюза на комунисти
те. Освен това ЦК взе реше
ние четвъртата конференция 
на СКС да се проведе в на
чалото на идващата година. 
Конференцията ще разисква 
за общественото и икономи
ческо положение на работни 
ческата класа в Република-

на Централния комитет. За 
значението на тези избори 
говори и председателя на 
ЦК, Марко Никезич.

Бе подчертано, че изборите 
по значението си надмина
ват партийните рамки. Те се 
провеждат по време на сло
жни обществено — икономи 
че ски и политически усло
вия и при наличие на усиле
на дейност за по-нататъшно 
демократизиране на общест
вото с цел да се осъществят 
промени в политическата си
стема и същевременно да се 
стабилизира стопанството. 
Тъкмо затова през предстоя
щите избори организациите 
на СК имат задължение да 
анализират досегашното про 
веждане на задачите по пре
образуване на Съюза на ко
мунистите и по-ясно да опре 
делят линията 
и политическо действие в 
бъдеще.

ВСЕКИ ПЕТИ ЖИТЕЛ В 
НАШАТА ОБЩИНА — 

ЗАЕТ

Може ли да се твърди, че 
в развитието на този край 
не е нищо постигнато, про
дължи Райко Зарков, 
се знае, че през 1958 година 
съвкупният обществен бруто 
продукт в общината възли
заше на 255.918.000 стари ди
нара, а само след 12 години 
същият достига цифрата от
13.732.700.000 стари динара, 
ако през същата 1958 година 
националният доход в тази 
Община
86.322.000 стари динара, а 
през 1970 година 4.203.600.000 
динара, ако през 1958 година 
бях заети само 395 работни
ци, а през 1970 година над 
2.200 работници. Сигурно е

такива из-

ако

Чуват се и мнения за ня
каква специална „гумарска 
политика" дори и за нейно
то влияние върху работата 
на Общинския комитет. Ня 
кои дори и изтъкваха и то
ва, че нямат нищо против 
кохмитета, но са против не
говите становища сахмо за
това че в него има членове,

та.
навъзлизаше

Изборите, които ще се про 
ведат от ноември до февру
ари, бяха главната точка на 
дневния ред на заседанието. 
Встъпително слово за значе
нието на изборите даде пред 
седателят на Комисията 
развитие на СК, Блажо Ра- 
донич. В разискванията взе
ха участие десетина членове

че не може, че 
явления, които се чуват от 
отделни лица на официални дова организация. Ние като 
и неофициални места са уми обществено-политически ор 
иглени, тенденциозни и с на ганизации не можем да поз 
мерение да предизвикат не- волим отделни лица да пре 
доверие и да разбият единс- дприемат фронтални напад- 
твото не само в Съюза на ки срещу политиката «а та 
комунистите, но и по-ишро- зи трудова организация. Те

забравят, че същия този 
комбинат днес има 975 зае
ти работници, че до края на 
годината трябва да осъществи 
бруто-продукт от около 6 
милиарда стари данара. Ако 
това е факт тогава е съвсем 
разбираемо и необходимо 
присъствието на тази тру
дова организация в общест 
вено-политическия и стопан
ски живот на комуната. И 
което е най-важно — поли-

представители на тази тру-
за

на идейното

ко.
тъкне, че целия сръбски на- 

се счита за съучаст-та заповед трябваше да ста 
не в духа на „началата" на 
немското Върховно команд
ване фелдмаршал Кайтел, 
според които човешкия жи
вот в окупираните страни 
„често пъта не струва нищо 
и че само с необходимата 
строгост могат да се поста- 

ефек
ти". За истински изпълнител 
на поставените задачи в Сър 
бия фюрерът бе определил 
Беме, считайки че той със 
своя менталитет и безком- 

най-подход-

За оценката на сегашното 
положение в 

внима-
род ще 
ник“. Но с тези напътствия 
не са били доволни начал- 

Беме и то доба-

политическо 
Общината особено 
ние заслужава въпроса за 
единството. Чуват се мне
ния, че в Димитровградска 
община няма единство, дори 
и между ръководните хора. 
Такива мнения -не са случа
йни и те имат свое основа
ние. Сектаиската дейност о- 
коло избирането на прелее

ла Общинския съд 
иовръхиостта

ниците на 
вили: „Заплашаването е оез 

Само действуване“.целно.
На 10 окто.мври 1941 комай 
дващия генерал в Сърбия 
Бехче в заповедта си под 

„Потушаванегнат застрашителни назаглавие 
комунистическото движе
ние“, изнел основните моти 
ви за прилагане на масови 
разстрели, които трябвало 
да станат в Мачка, Крале- 
во, Крагуевац и други мес
та. За постигането на поста
вената цел средства и мето- 

избирани. Трябвало

тиката на тази трудова орга 
низация по ншцо не се раз 
личава от политиката на 
СКС и нашата обща югосла 
века политика.

дател
изхвърли на
много въпроси. Стига се до 
противопоставяне 
вшцето на Общинския коми 
тет ло настояване за очеви- От голямо значение и влн 
лна изолация на общество- янис върху политическото
но-политическите организа- положение и настроението в 
дни и тяхното влияние вър- общината са и органите на пр 
XV кадровата и останала по авораздаването — съда, про 
литика в Общината. Същи- куратурата, правозащита, ка 
те тези хора, които в досе- «то и органите на управле- 
гашното развитие на общи нието на Общинската скуп- 
пата виждат всичко черно, Щина. Хе имат голяма роля
на споменатата среща с от в системата на защитата и

безопасността. Обаче нали
це е тяхната бавност, дори 
и неправилност в работата 
на отделни органи. Има слу

ка стаио-промисност са 
ящи за „наказателна експе
диция" безогледни мерки тр 
ябва да бъдат застращите- 
лен пример, което за кратко 
време ще 
Сърбия”, пишеше в заповед 
та на Беме, издадена в една 
га след идването му в Сър
бия. Напътствията и инстру 
кщште се издаваха 
ден, а подчинените коменда 
нти и офицери бяха пре до

за изпълняване 
дела".

ди не са 
е най-напред да се извършат 

арести без да се во 
ди сметка дали това ще

само комунисти и тех- 
национа-

се изучи в цяла
масови бъ
дат
ни съмишленици, 
листачески и демократично 

жители“, привър-

всеки

борниците-комунисти наре
коха същата открита агита
ционна среща, а становище
то на Общинския

настроени 
женици на

пределени
НОБ, мъже, же- 

или старцй, които
НАЦИОНАЛНИЯТ МОМЕНТ 
НИКОГА НЕ Е ВЛЯЕЛ ВЪР
ХУ ПОЛИТИКАТА НА ЗАЕ
МАНЕТО

на тези ,/пламенни 
просто се надпреварваха кой 

постъпва с
комитет
Общиис- чай, в които отделни пред

мети години наред не се 
решават от страна на съдеб

ни, деца 
е трябвало да бъдат разстре 

при наказателните де- 
Бсзе определя и раз- 

всеки убит нем
или „фолкедой- 

бъдат разстреляни1 
“ Обаче някои 

немските вой

на заседанието на
скупщина хатешериф.

ио-свирепо ще 
населението. В разработения 
си план за борба срещу пар

ляни
йспгвия.

ската
Когато на срещата бяха спо 

заключенията на ЦК
Накрая когато става ду

ма за политическото поло
жение в Общината трябва 
да се изтъкне и едно ново 
явление, а това са разните 
дискусии за национализма, 
шовинизма нти. Макар че 
този въпрос пито в един мо

(На 4 стр.)

ните органи.
За лошото политическо по 

ложение в общината до 
голяма степен допринасят и 
неправилностите в работата 
на органите на Общинската 
скупщина. Ако вземем само 
разните неправилност, кои 
то предизвикаха съответнт-

на мерите за 
ски войник 
чер“ 1 
100 пленници.

комендантът менати
на СКС по кадровата 
тика и бе поискано същите- 
да бъдат прочетени членове 

СК Ажура Маркович,

тизаните 
717 наказателна дивизия Хо 
фман е набележил и следно 
то: От сега целия сръбски

поли-

коменданти «а
Западна Сърбия над- 

със зверствата си

до-иарод ще почувствува 
край
мощ“... При повтаряне на 
саботаж и тем подобно тря
бва да се заплаши с дракои 
ски мерки, трябва да се из-

те па
Иван Тошев и още 
скочиха дсмостративио не 
позволявайки заключенията 
да бъдат прочетени, създало

някоииемска ски в 
минали 
своите началници.

великата

Боголюб Илиев
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в редовете щ СК Общинска 
та оргапиз&ния с длъжна да 
се огради от такива хора с 
изключване".

Във вързка 
ците, изнесени по адрес на 
печата, секретарят на Меж- 
дуоб/цииската конференция 
заяви, че зарад пропуски на 
редакцията по отделни въп
роси в никакъв случай 
трябва да сс позволи затва
ряне пред печата. Напротив, 
трябва да се създават възмо 
жнос'/' всички неща да се 
решават пред очите на ооще 
ствеиостта, каза накрая Ма- 
•гея Игиятович.

Заседанието на изпълните 
ца обществено-

борба трябва до бъ-тъшпата 
де насочена към ония лица, 
които пускат свои стрели 
извън само управителните от 

Мисля, че е неоо-
Успехите порицават ония, които са 

само пасивни наблюдатели или вра 

гове на самоуправителното ни развитие

със забележ-
ношепия. 
ходимо да се постави въпро
са за отговорността на всеки 

неговото работкомунист на
място, за провеждането 

на договорената 
защбго само но този начин 
можем да задържим епите
та авангард на роботпицес- 
ката класа. Лко това не успе 
см, тогава е ясно, че ще из 
плават па повръхиостта дру 
ги сили. Въпреки многото 

специфичности тази оо 
щииска организация 
ли но най-рационален начин 
да изкорени всички отрица
телни явления. Обаче

по политика не

иешпа. Иоефикаспостта в ра 
ботата ни пречи мишо. Във 
връзка с изборите за оредее 
дател на Общинския 
пие споменахме много хора, 
обаче техните партийни ор
ганизации нищо пс предпри 
сха против тях. Твърде теж
ко е че в партийния живот 
ис знаем какво мислят от
делни комунисти, защото и* 
зобщо не взимат участие в 
разискванията по важни въ
проси.

Вера Миланова сс спря 
върху положението в органа 
на управление па Общинска 
та скупщина като заяви, чс 
отношенията в колектива не 
са добри. Личната отговор
ност в органа па управление 
е па твърде низко равнище. 
Гражданите-страни, които 
идват в Общинската скупщи 
па са в неравноправно поло 
женпс. Един, ползващи сс 
с привилегии завършват ра 
ботите си за един час, а дру 
ги се изпращат дори и при 
второстепенни органи.

Никола Цветков обстойно 
обясни положението в Здра 
впия дом като отхвърли вси 
чкн нападки срещу колек
тива във връзка със съдеб
ното дело, възбудено от ст
рана на бившия управител 
на Здравния дом Иван Ла
заров, който на последното 
събрание на клона на парти 
ината организация е изклю
чен от СК.

Особено внимание заслу
жават дискусиите на члено 
вете на изпълнителните те
ла от село — Недко Божков, 
Митко Маноилов, Драгомир 
Киров н Костадин Станков, 
които вината за лошото по 
.литическо положение в об-

група, която упорито се ста 
рае да дискредитира поли
тическото ръководство, ак
тивистите в комуната. Мис
ля, че ексцесите в настоящ
ия момент надминават толе 
раицията н търпението, кое
то СК има към тях. Сега три 
бва да се предприемат! ефи
касни мерки за да не позво
лим група хора да въвлича 
трудещите со в интриги и 
да ги отклонява от основни
те им задължения — борба 
та за увеличение па произ
водството и по-нататъшния 
възход па комуната.

Що се касае до разпрост
раненото от група хора мис 
пие за някаква’особена „гу- 
марска политика” считам, 
че най-добър отговор даде 
нашата партийна организа
ция, която заключи, че това 
е опит да се.спре активност 
та на партийната организа
ция на нашия комбинат н 
опит за омаловажаване па 
отделни хора от комбината.

Димитър Славов подкрепи 
мнението на участвуващите в 
разискванията, конто изтък
наха, че през последното вре 

дейността на обществено- 
политическите организации 
изобщо не се чувствува. За
това критики не могат да 
бъдат отправени към събра 
нията на избирателите, за
щото изобщо ме се и орга
низират. Същото се отнася 
до конференциите на ССРН, 
събранията на местите орга 
низации СК, на пратийните 
клонове итн. Огнищата на 
ексцесите в органа на упра 
влението на Общинската р- 
купщина. Органът на управ
ление довежда отборниците 
в такива положение, че не 
знаят за какво да гласуват. 
От шестима правници чува
ме 12 различни мнения. Не
доволство създават много не

(От 3 ст.)
на ед-и питомепт

но събрание не се е 
нифестирал, през последно 
време се чуват гласове, че 
заемането на територията на 
Димитровградска община, 
покрай другото, е свързано 
н с националния елемент.

• Такива дискусии са свърза
ни особено с последното при 
еманена работна ръка в ком 
бннат „Димитровград”. По 
тези н подобни въпроси ра- 
сиква и организацията на 
Съюза на комунистите на 
тази трудова организация ка 
то прецени, че такива изми 
СЛ1ЩП нямат никакво оправ 
дани е н най-енергнчно пори 
ца такива становища в по
ведението на отделни лица. 
Националният момент мито 
досега, нито в бъдеще не е 
влияел нито ще- влияе върху 
политиката на заемането на 
работна ръка. За нас е ва
жен човекът, неговите трудо 
вн и други способности, ка- 
за накрая секретарят на Об 
щннекия комитет Райко Зар 
ков.

своима- съд има си
дните тела 
политическите организации 
заключи подготвената инфо 

за икономическо-по- 
положение в

наи- 
коистатации, рмация 

литическото 
обидилата да бъде разгледа
на от всички партийни кло- 

и местни организации

важното е от 
заключения и преценки — 
да се тръгне напред. Нелоги 
41 ю е да сс говори за отде
лни лица и за техните песа 
моуирапитслии постъпки, а 
те да продължават да бъдат

нове 
на СК. Д. Йотов

Проблеми на учебното дело в Дими
тровградско

ПРЕДСТОИ СЪКРАЩАВАНЕ 

НА ОЩЕ УЧИЛИЩА
в тези училища ще бъде още 
по-лошо.

Ще се касае до кадровия 
въпрос той е добре разре
шен. особено в долните кла 
сове. В съществуващите 35 
отделения преподават квали 
фицирани учители. В горни
те класове обаче все още 
работят много неквалифици 
рани преподаватели, 
лата година от 60 преподава 
тели само 43 са квалифици
рани, докато тази година от 
61 преподавател — 46 са ква 
ли фицирани. Селските учи
лища имат по 7 преподава
тели: от тях в Смиловци 6 
са квалифицирани, Трънско 
Одоровци — 5, Каменица и 
Д. Невля — по 4, а в Пога- 
ново само — 1.

Положението в гимназия
та е .много по-добро. В гим
назията има 328 ученика . в 
12 паралелки. Тук работят 
21 преподавател с виеше об 
разование. Гимназията е до
бре обзаведена с нагледни 
средства. Съществуват каби 
нега по всички предмети.

През следващите години 
се налага да се закрият ня
кои училища. Много просве 
тни работници, които тук 
работят и по 20 години, гце 
останат без работа, а в мно 
го райони на общината мо
же да дойде до появяване 
на. нови неграмотни.

годиниПРЕЗ последните 
следствие не миграцията на 
населението дойде до 
мяна на ученическия състав 

Така

про-

в основните училища.
1961 до 1971 гонапример от 

дина. броят на учениците се 
намали от 2 867 на 1720 или 
с 40°/о. Числото на паралел
ките с 27°/о. Това предизви
ка и намаляване на просвет
ните работници от 122 на 
97 или с 25°/о. Съкращаване
то на училищната мрежа за 
това е нужност. Обаче в Ди 
митровградско е такова гео- 
графическото положение и 
състоянието на пътищата и 
това задължава общинската 
скупщина да спре със съкра 
щаването на училищата. Ня 
кои училища остават с мно
го малко ученици а матери
алните разноски за училища - 
та нарастват.

Полемпзирайки с ония, ко 
ито порицават успехите на 
тази комуна през следвоен
ния 20-годишен период, пре
дседателят на Общинската 
конференция на ССРН Илия 
Петров изнесе данни, които 
илюстрират създадената ма
териална база. В Димитров 
градско, каза той, сега има 
182 пътнически автомобили, 
4 частни товарни возила, 3 
трактора, 1 100 телевизора, 
263 новопостроени апартаме 
нти в обществена собстве
ност итн. Това не значи, че 
не е имало пропуски и че 
всичко е постигнато. Пътна
та мрежа и. електрификаци
ята на селата са все още не 
разрешени въпроси. Обаче в 
сравнение с близките кому
ни Бабушница, Бела палан
ка, Босилеград, Димитров
град е в много по-благопри
ятно положение.

Димитър Манов изрази 
мнение, че въз основа на 
ексцесите не може да се 
съди, че политическото по
ложение в комуната е в за 
дънена улица. Причините 
за появата на ексцеси той 
вижда в бързото развитие 
на нашата община. Обаче 
след ясните становища на 
Общинският комитет по те
зи въпроси, които по-късно 
бяха приети и от Общинска 
та конференция и от оста
налите обществено-политиче 
ски организации не бяха ра 
зглеждани на събранията на 
клоновете и местните орга- 
низаци на СК. По този на
чин носителите на ексцеси
те останаха . ненаказани и 
още повече се охрабриха. 
Ако и този път не успеем да 
пресечем корените 
явления трудностите в поли
тическия живот на комуна
та ще бъдат още по-големи 
с оглед на предстоящите из 
бори в СК. Димитър Манов 
сущо говори за успехите на 
комуната през изтеклия пе
риод като подчерта, че са
мо през тази година в само- 
управителните фондове са 
събрани 256 милиона 
ра, а това е целият бюджет 
на Димитровградска общи
на от преди няколко години. 
От 1963 до 1969 година тем
път на увеличение на нацио 
надвия доход възлиза на 
19,8%, което не е забележи
ла нито една община. Мис
ля, че това е отговор на оная

ме

Мина-

щината виждат в пасивиза- 
цията на членството на СК, 
в слабата активност на пар
тийните клонове и местните 
организации събранията на 
избирателите итн. Те бяха 
единодушни в мнението, че 
липсата на организирани ак 
ции създава простор за дей 
ствне на несамоуправителни 
те и неформални групи. Не
дко Божков заяви, че като 
член на СК цяла година не 
присъствувал на партийно 
събрание в своето село. Дра 
гомир Киров подчерта, че 
има две причини за паенви- 
зацията на партийното чле
нство. Едната е в това, че 
отделни хора чрез партията 
са се изборнли за своите пра 
ва и няма какво повече да 
очакват, а други са недово 
лни защото не им са разре
шени някои жизнени въпро 
сй. И едните

В сравнение с миналата 
година сега числото на уче
ниците не намалява толко
ва. Тая година числото на 
учениците е по-малко само 
с 36 ученика във впепште 
класове и 35 в ниЖнте. Най- 
критично е положението в 
Поганово с 37 и в Камени
ца с 46 ученика във висши
те класове, а подобно е по
ложението и в Долна Невля. 
Статистическите показатели 
говорят, че през следващата 
учебна година положението

разрешени въпроси още от 
миналите години. Незавър
шеният градоустройствен 
план (неговата детайлна раз 
работка) създава много про 
блеми и е източник, на кри 
зи дори и в политическия 
живот. Съветите и комисии 
те са принудени да вземат 
решения, които често са не
последователни. По мое мие 
ние най-важното е че не сме 
ефикасни в работата. Ние 
често обменяме мнения, но 
без В. Г.решения.

Бойка Виденова заяви, че 
дискусиите показват 
актуален е въпроса за политн 
ческото положение в Общи
ната. Считам, че информаци 
ята за икономическо-полити 
ческото положение в Общи 
мата трябва да бъде разгле 
дама във всички партийни ор 
ганизации за да може всяка 
организация да аиилизира 
собствената си работа и со
бственото си положение. Ня 
кои проблеми изнесени 
формацията могат да нам е 
рят място на събранията на 
Социалистическия съюз. Ние 
имаме явление хората да не 
посещават, особено през по 
следно, време нито събрания 
та на избирателите, нито ко 
нференциите на Социалисти 
ческия съюз. Мисля, че по
сещението зависи от избора 
на темите. Много въпроси от 
информацията могат да за
интересуват хората. Защо на 

на конференциите 
на Социалистическия

колко

II другите са 
влезли в партията с опреде
лена сметка. А на такива мя 
стото не е в нашите редове! 
Дискутантите от селата об
виниха също 
те при предприятията и уч
режденията, в чиито 
се намира заемането на нова 
работна ръка за много не
последователни решения.

В разискванията участву
ва и - секретарят на Между- 
общииската конференция на 
СКС Матея Игиятович, кой
то между другото каза:

„Това заедание на изпъл
нителните тела на обществе 
и о-политическите

така комиси-
на тези

в ин ръце

шждина- шУ 1организа
ции считам като изходна ос 
нова всички заедно да тръг
нем в акция, която води към 
по-качествено състояние. По 
стигнатите резултати в тази 
комуна са дело на себеотри 
цанието на трудещите се от

пример
съюз

не е поставен въпроса за по 
литиката на заемане на ра
ботна ръка. Мисля че така-

л•••>:
■у- ■7

' г
ва конференция би била ус- този край и затова по-ната-
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Разширено заседание на
ОК на СК в Босилеград

нията се ориентират към тър 
говия, която е лишена от ор
ганизираност, добър асорти
мент на стоки и др. При то
ва са изоставени много важ 
ни видове на изкуп. Напри
мер на ябълки, ракия и дру
ги земеделски произведения. 
Парадоксално е, казаха ня
кои, че преди петнадеоет го
дини изкупвахме ябълки и 
имахме свой магазин в цен
търа на Белград, както и ма
газин за продажба на месо, 
а сега не сме в състояние да 
изкупим нито килограм.

Става ясно, че съществува
щата търговия в комуната е 
еднообразна и като такава 
не задоволява потребите на 
населението.

Отделно много бе акценту
вана необходимостта от де
лово сътрудничество и свър 
зване с други производител
ни организации вън от кому 
иата.

търси колективите да се из
ясняват. Сега е невъзможно 
да се търси политическа от
говорност от стопанските 
ръководители и самоуправи- 
телните органи.

Значи, трябва да се мени 
досегашния подход към тоя 
важен въпрос. Изткна се, че 

. е абсурдно и занапред да 
се провеждат политически 
събрания за интеграция без 
конкретни мерки. Всъщност, 
досега е било така и това е 
била погрешна практика.

На заседанието се заклю
чи, че въпроса с интеграци
ята не може да бъде снет от

дневен ред, все докато не се 
разреши. Затова върху него 
и. занапред ще се работи, но 
по друг начин и с по-голяма 
сериозност.

В случая съответната об
щинска служба, с помощта 
на стопанската камара от 
Аесковец до края на тази го
дина трябва да изработи 
проект който ще съдържа 
няколко варианти с необхо
дими изчисления за интегра 
ция. След това ще се прило
жи конкретно изясняване в 
трудовите колективи.

Най-сериозно
нъм интеграция

— Стопанските организации пред 

нови затрудения В. в.

Миналата седмица в Босилеград се проведе
разширено заседание на Общинския комитет на Съ
юза на комунистите, в което дейно участвуваха и ди 
ректорите на стоцанските организации, ръководства 
та на общинските обществено-политически органи
зации, народни представители, членове на републи
кански политически организации и др.

Из канцеларията на съдията
Необходими са конкретни
договори

Защо оформената комисия, 
която е била дължна да из
работи проект за интеграции 
не работи — бе поставен въ
прос. Касае се за неотговор- 
ност и на последната коми
сия. Инак, трябва да изтък
нем, че досега по въпроса за 
интеграцията са били форми 
рани няколко комисии. Ни
то една от тях обаче не е за
вършила поставената й зада 
ча. Много от тях са се разту
рили преди да започнат с ра 
бота. Една от тях е започна 
ла да работи, но обратно. Тя 
пресметнала, че двадесет ду
ши ще останат без работа 
ако се проведе интеграция и 
за това престанала да рабо-

за нарушения

Мъж спекулант, 
а жена му врачка

На дневен ред бе поста
вен твърде актуален въпрос: 
анализ на положението на 
стопанските организации в 
комуната и интегрирането 
на същите.

Уводна информация за съ
стоянието на стопанските ор 
ганизации според полугодиш 
ните баланси и в рамките на 
предстоящите мерки, които 
предприема Републиканската 
скупщина за стабилизиране 
на стопанският живот, изне- 

СТОИЧКО АНГЕЛОВ, се
кретар на ОК на СК.

Ангелов изтъкна проблема 
на слабоходността на стопан 
ските организации в ко^гуна- 
та, недостига на оборотни 
средства, изчерпване на фон 
довете за заплати и като по
следица на това 
ността да се осъществява не 
обходимото възпроизводство. 
По-специално, той посочи се 
гашните запаси на стоки, ко
ито възлизат на един мили-

низ ади и. Същевременно те 
се застъпиха или да се про
веде или пак за нея вече да 
не се говори.

Някои разисквания бяха 
твърде убедителни, защото 
бяха обосновани с редица по 
казатели. Така например, Пе 
нко Найденов, директор на 
„Кин стан“ говори за излиш 
ните разходи, които създава 
самостоятелното съществу
ване на дребните организа
ции. Удвояването на ненуж
ните работи донася преки за 
губи — каза той. Съществу
ват седем комерчески служе 
щи, пет нито половината из
ползвани камиони, цяла „рог 
та" изкуггчици и още много 
друго. Това не са дребни не
ща — каза Найденов, защо
то те са главна причина за 
деловия ни неуспех.

Всички стопански органи
зации — се казва в разисква

ЛЮБОМИР ЙОВАНОВИЧ, тръговски спеку
лант от Ниш цяла седмица в Босилеград и околни
те села препродавал стоки, набавени в Италия.

В същото време жена му Мара, ползвайки тър
говията на мъжа си като параван, врачувала по се
лата и измамвала лековерни хора. Така например 
в с. Райчиловци на една жена предложила да й 
„прочете“ съдбата и „съобщи“ какво ще й се случи 
Когато врачарката „доказала", че на лековерната 
жена й се „заканва" опасност от „душмани“ успя
ла да й вземе 200 стари динара. По същия начин 
успяла да „измъкне“ още много пари и на други 
жега! в Босилеград, Добри дол, Млекоминци и дру
ги села. Измамените обаче жени не леко се обаж-

се

ти.
Ето защо отправените кри 

тики към досегашните коми 
сии са оправдани. Защото 
без един обстоен анализ тру 
дно може квалифицирано и 
конкретно да се разисква. 
Без това е невъзможно да се

дат при компетентните органи.
Съдията за нарушения е наказал Любомир с 

200 динара и конфискувал стоките му. Със същото 
решение заедно с жена му са пропъдени от Боси- 
леградска община.

невъзмож-

ард стари динара и прекоме 
рните дългове, които също 
достигат тази цифра. При 
това доминират редица изли 

Въп-
„Дребни работи“ 19 заявления против 

отсъствуващи ученици
шии и големи разходи.

— каза Ангелов —■ как НЯМА БУДКА ЗА 

ВЕСТНИЦИ
рос е
да се намалят тези разходи, 
за да се осъществяват по-за- 
бележителни резултати и да, 
се създадат възможности за 
заемане на повече работни-

От страна на централшгге основни училища до 
съдията за нарушешш в Босилеград до сега са пз- 
пратеш! 19 актове, в конто се търся съответни мер 
ки срещу онези родители, които не позволяват де
цата им да отиват на училище.

За сега такива актове най-много са съставили 
училищните органи в Долна и Горна Любата. За 
разлика от предишните години, тези две училища 
сега навреме са превзели мерки. Обаче при други
те училища все още се изчаква, макар че и при тях 
отсъствуват доста много ученици. Те разчитат, че 
не е късно и такива нссъвсстни родители да запо
чнат да изпращат децата си па училище. Оправда
ние за изчакване обаче няма, тъй като се вече ня
колко годиш! касае за едни и същи родители.

Съдията за нарушения ни уведоми, че ще пред 
приеме остри закошш мерки срещу всички роди
тели, конто не позволяват децата им да отиват на 
училище.

ци.
В рамките иа предстоящи

те мерки, които ще вземе Ре
публиката положението 
стопанските организации 
изтъкна Ангелов — ще се ус 
ложни още повече.

на

положе-Изходът от това 
ние, според Ангелов, е в ин
теграцията. Той припомни 
присъствуващите, че върху 
гази акция досега се разис- 

пег години. Ооачеква равно 
— каза той — към това ре
шаващо начинание формира 
ните досега комисии, общин
ските органи и стопанската 
камара от Аесковец са се от 
несли твърде неотговоряо. 
Оттук и главната причина за 
неуспешното реализираие на 
тази акция.

Колев ие е удобно на
пример да стои и да 
ги продава на едно мя 
сто.

Босилеград няма буд 
ка за вестници.

И има малко иадс- 
получи. 
жди, че наскоро ще я 
получи. Наистина,

не необходими го- 
НО ко-

Наистина, за
Г. ЛюбатаТърси се нов подход към

интеграцията
Ето защо, щом като 

сутрин пристигне авто 
буса с вестниците пред 
пощата настава 
ма тълпа, която създа
ва редица неприятнос
ти. Освен другото 
оставя твърде лошо в- 
иечателеиие да речем 
на онези, които ие жи 

постоянно в Боси

за
нея

Подготовки за електрификацияВ разискванията по въпро
са за състоянието на стопан
ските организации 
теграцията им, участвуваха 
общо петнадесет души. С из 
ключение на директора на 
тлъминската кооперация, ко
йто и тоя път заяви, че него
вия колектив е протий инте- 

— останалите не бя- 
мненис. Напро

леми средства, 
тересоваи да ги даде, 

никой не е заин-
голя-

и за ии- гато
вестниците ще се про Този дни екип от вранското слектрнчно предприя

тие започна да изучава н сшгма терена в Горна Любата 
и Мусул. Със завършването па тази необходима работа то 
иа предприятие ще започне с изработвено на слаборат за 
електрификация на селищата от тоя район.

С това началото на електрификацията в тоя дял 
комуната става по-близко н по-реално. Именно, зато

ва образуваният комитет1 по електрификация предприе- 
иови акции за събирано иа средства от населението.

В. В.

оедават както и до сега: 
гю улуците, по заведе
нията, пред пощата.

Хората никога носа 
сигурни, че ще успеят 
да си вземат вестник.

Асен

грация
ха на такова 
тия мнозина упорито настоя
ваха тази акция успешно да 
се проведе с оглед на реша
ващото й значение за боси- 
леградските стопански орга-

веят 
леград.

на

В. В. маИ на продавача

з
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вода Слнвница-Долна 

Невля вече е завършен
В КРАЯ 

НА ГОДИНАТА
I.

В БАБУШНИЦА V
— От спазването на договора от страна на „Градня 

да ли навреме ще бъдат построени предзависи
видените трафопостовс —

— За 1.6 километра израз тодвани около 2.400 тру
додни — .

Широка политическа акция изразходвани над 
2.400 трудодни и над 100 кг. 
взривни материали.

Обаче въпреки всички тру 
тежкия

сега саСтроежът на далекопрово
да Сливница — Долна Нев
ля с клоновете Верзар — Го 
риа Невля, Скървеница — 
Барйе, чичято предварително 
изчислена стойност възлиза 
на около 83.500.000 стари ди
нара, 16.700.000 динара от ко 
ито досега е отпуснал Фон
дът за електрификация, вече 
е завършен. Както ни осве
доми председателят на Отбо 
ра по електрификация

диости и наистина 
терен, строителите ще завър
шат своята част от работата 
на време. Остава строително 
го предприятие „Градня“ с 
което отбора по електрифи
кация е сключил договор за 
изграждане на пет трафопо- 
ста да завърши поставянето 

до 15 ноември т.г. По вси 
чко личи, че „Градня“ няма 
да бъде в състояние да изпъл 
ни задълженията си. Измина 
вече един месец от подписва 
пето на договора, а „Градня“ 
не е започнала строежа ни- 
то един от предвидените пет

— изтъкна Будшмир Величкович —
вата половина на месеца об 
щнпската конференция ще 
разисква и за дейността на 
комунистите в просветата и 
културата.

Накрая Буднмир Величко 
вич изтъкна, че до края па 
годината Съюза на комуни
стите и другите обществено 
-политически организации 
ще разгърнат още по-широ
ка активност.

синдикатите. Съюза иа мла
дежта, местните общности 
особено когато се касае до 

на обществено- 
политическата система в ко 
муната. Това особено, защо- 
то местните общности в бъг 
дещня общински устав и в 
други общински регулати- 
ви, ще получат специално 
място и роля.

Освен анализа на деветме
сечното състояние на стопа
нството в общината, в пър-

И по време на годишните 
почивки обществено - поли
тическата дейност в Бабуш- 
нншка комуна не спираше., развитието 
Напротив, действуваше се с 
пълна пара върху осъщест
вяването на планираните за 
дачи. Така в чест на 30-го- 
дишннната от революцията 
и годишнината от освобож
дението на Лужннца от фа
шизма в комуната бяха пус- 

действие няколко 
обекти. В Зво-

им
95°/о от стълбовете са поста
вени.

Останала е най-тежката 
част между Верзар и Долна 
Невля. Какви трудности са 
имали строители на далеко
провода показват и израсход 
ваните трудодни за 16-кило- 
метровият далекопровод. До-

трафопоста.нати в 
промишлени 
нцн бе пуснат в действие 
цех за обработка на дърво, 
в „Лужннца“ — нов цех за 
производство на пластични 
нишки, а в града новия во-

Д ЙотовИ. Николов

допровод.
Покрай това — постоянно 

се работеше в провеждане
то на заключенията на Об
щинския комитет на Съюза 
на комунистите по програ
мата на стабилизационните 
мерки и другите мерки на 
Съюзния изпълнителен съвет 
— заяви Величкович.

; -.т •щ
Горнолисински есенни грижи Тт. _йИ' III , , «г ГЧг№ IТРУДНО Е. КОГАТО СЕ 

ИЗЧАКВА
Засилена активност за
напред

Акционната програма на 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите, ко
митета и комисиите, ще бъ
де в известен змисъл, допъл 
нен. Именно, ония въпроси, 
които не са обхванати с 
програмата, в началото на 
годината, а ги наложи пра
ктиката. И те ще бъдат пре 
дмет на разисквания на за
седанията на конференции
те, събранията на комитета 
и другите форуми и органи. 
Зарад актуалността на въп
росите, най-много ще се ра
зисква за по-нататъшната 
дейност на Съюза на кому
нистите и другите обществе 
но-политически . организа

ции в провеждането на ре
шенията, заключенията и по 
становленията на XVII засе 
дание на Председателството 
на Съюза на югославските 
комунисти, Третата конфе
ренция на Съюза на комуни 
стите в Сърбия и общинска
та конференция на Съюза 
иа комунистите в Сърбия и 
общинската конференция и 
общинския комитет. Това 
на първо място се отнася до 
идейно-политическата дей
ност на Съюза на комунис
тите в областта на развити
ето и по-нататъшното усъвъ 
ршенствуване на обществе
но-политическа система във 
връзка с конкретизирането 
на стабилизационните мер
ки в стопанството. На тези 
ключови задачи до края иа 
годината ще се ангажират 
покрай Съюза на комунисти 
те и Социалистическия съюз

Е ’ Е1Г1
II'Ц■’л
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Г. Лисина: центърът
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I# риволичещият
К километров прашлив 

път, след половин час 
ви отвежда в центъра на 
Горна Лисина. Тук се кръ
стосват всички пътеки, кои
то водят във високите пла
нински махали. Оттук про
дължава и нанагорешния 
път към отдалечените сели
ща на Горна и Долна Ръжа 
на.

В магазините, местната ка 
нцелария и пощата, които 
обслужват целия район — 
както и обикновено, има 
много хора. Някои дошли 
за покупки. Други надни
чат през гишето на пощата, 
очаквайки писмо или пари 
от синовете си, които са иа 
„печалба“. Трети, заседнали 
в местната канцелария за 
някое удостоверение.

Щом като завършат рабо- 
тито си, хората със забърза
ни крачки грабят по нанаго 
ршцата за отдалечените и 
разпръснати махали. Някои 
се отбиват в кафенето на 
по „една чашка“.

И в пратките срещи хора- 
за трудностите, с които се 
та стигат да си поприказват 
ежедневно сблъскват. А таки 
ва има много. Някои с годи
ни остават същи. Други се 
премахват. Но идват и нови.

Що се строи лп язовира 
при „Две реки“? Това е въ
прос, който не промъква в 
пито един разговор, в ннто 
една и обикновена среща. За 
сега няма по-актуална тема 
п това село. И няма да я има 
всс докато не се определено 
знае дали ще се строи тоя 
обект.

Според

дву- дс в селото им и за когото 
считат, че е повече осведо
мен търсят да им каже дали 
ще се строи язовира. Всяк 
отговор, че няма да се строи 
ги куражи и те се надяват. 
Но какво ако почне да се 
строи?

Колко много при хората е 
присъстващо това страхува
ме! Но пак в центъра се стро 
ят хубави къщи, с простран 
НИ II пълни с цветя балнонн. 
Край тях лишава шумно би
страта рекичка и изчезва в 
прегръдките на скалистата 
котловина...

Нс са само тези

храна, грижи за реколтата, 
поради лошото време и за 
още много друго. Тук са и 
негодуванията срещу местна 
та кооперация и горската се 
кция, които има наплащат 
такси за напасване на доби 
тъка, а не подобряват паси
щата.

Така текат ннжките на жи 
вота на горнолисинчани. С 
трудности, грижи, изчакване 
но и с надежда, че може би 
и в тази прохладна есен ня
кои проблеми ще се решат.

В. Велинов

проекта язовира 
ще „засегне“ сегашната дво- 
километрова котловина до 
първите къщи в центъра на 
селото. Хората се тревожат: 
ияма ли поред другото да за 
губят и своя вековен център 
на селото си. Защото знае сс 
— казват те, и язовирните во 
ди не мируват. Те постепен
но, но сигурно ще потопят и 
нашият хубав център.

Има място на хората да им 
со вярва. Те нещата наблю
дават практично. Само един 
силен пороен валеж, тръг
ващ по долищата от Вильо 
Коло и Плавило за няколко 
часа ще може да натрупа с 
камъни язовира — казват те. 
Тогава водите няма ли да се 
върщат назад, да нахлуват в 
центъра и да го потопят. А 
с центъра и най-хубавите им 
имоти: ливади, градини, ово 
щни градини.

Безпокоят се горнолиеннчв 
ни. Разправят се мсждусоб- 
но и от всекото, който дой-

грижи, ко
ито безпокоят от Горна Ли
сина. И тези с електриката 
в момента не са малки. Те 
имат електрическа мрежа, 
построена със собствени сре 
дства и труд.

В електрическото предпри
ятие в Лесковац обаче 
ват, че тя била „дива“. Защо
то електрическите стълбове 
на отговаряли 
вите технически изисквания. 
И когато 
хората се излагат 
нос ти сами го отстраняват.

Борят се хората и с реди
ца други трудности, които и- 
мат в своето ежедневие. А 
те не са малко: грижи за до
битъка, поради недоимък на

каз-

на най-но-

се случи дефект 
на опас-

Стршшца 6
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Неспокойна
погановска
есен —

у
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Есента дълбоко е навляз
ла в полите на Гребен. От 
Погановски манастир до Бар 
йе й Драговита, от зъберите 
на Гребен до Бански връх и 
Басара всичко е в жълта 
премяна.

Еоен е. Погановчани са об 
рали царевиците, а сега де
нем, тук-таме могат да се ви 
дят берачи «а крушки и я- 
бълки. Берат ги и сами се 
питат: защо? Да ги варят за 
ракия — нямат сметка, да ги 
продават — нямат къДе. Ни
кой не пита. А кооперацията, 
тази тяхна единствена „изба- 
вителка“ и хабер си няма...

Вечер селото е тихо. Няма 
да се чуват песните на ерге
ните, няма бурни седейки и 
хора. Всичко е тихо и някак 
си, тъжно.

Само тук-таме край каза- 
ниците могат да се чуят шум
ни разговори. Погановчани 
си „правят равносметка“ за ре 
колтата, говорят си кой кол 
ко дърва е докарал за зима 
та, за зеленчуците и за но
вините....

Не спират и приказките за 
малините.

Погановски
манастир

дали още през юли, а парите 
още не са получили. На ня
колко пъти кооперацията им 
дава по малко аванс. Но кра 
йната сметка още не. е на
правена.

— Това «е е работа — каз 
ва един. Предадеш малини
те, а после трябва да дежу
риш пред вратата на коопе
рацията и да джанкаш за 
свои пари.

— Ето такава е нашата. 
Взеха малините, па сега ние 
тичаме и ги молим да ни ги 
платят. Нима малко ни взе-

миениессдателя на местната общ
ност Макари Денчев:

— Пак старата песен. Во
дим дълги и безплодни раз
правии с кооперацията. И 
всичко свършва с това.

Защо да речем кооперация
та сега мълчи. Защо не ни по 
могне? Вече сигнализирахме, 
че по малините се появи бо
лест? Защо не намерят сред
ства да ни ги изплатят, но ни 
дават на по малко, та само 
ни залъгват...

И друго нещо: когато на 
нас кооперацията ни дава ми 
нерални торове —тя опреде
ли срок в който трябва да го 
платим, срещу еди-каква си 
лихва. Щом изтече срока, 
знае се, допълнителна лих
ва! ... '

А тя какво прави? Вземе 
ни малините, продаде ги, а 
после си работи с тези пари 
известно време .. Работи ли, 
не работи ли, не знаем точ
но, не плаща производство
то. .. А защо и тя не приеме 
нашите условия: да речем 
производителите да чакат е- 
дин месец след изкупуване
то. След това — кооперация
та да плаща лихва. Да има
ме и ние някаква сметка от 
заработените пари, а не ние 
да търсим пари на заем за 
данъка или за други потре
би, а тя да си прави оборот 
с наши _ пари ...

Това отношение на коопе
рация ни кара да обмисляме 
дали ияма да пи бъде по-из
годно да си формираме отдс 
леи цех на малинопроизводи- 
тели. Дано успеем да наме
рим пазар и ние. От тия 10 
милиона, колкото ни 
кооперацията, сигурно ще мо 
жем да платим на едно лице 
да премерва малините (как- 
то това правеше и коопера
цията лятос),ще разпратим хо 
ра,- които ще намерят пазар 
- а сигурен съм, че ще остане 
някой динар и за пътя.

Поганово е без път. Това е 
също един живототрептящ 
проблем.

Ето какво мисли по 
въпрос Денчев:

— Пак остаиахм-е почти са 
Местно самооблагане за 

само в Пога

Отлетяха хубавите есенни 
дни. Пътя от Поганово до 
Желюша си остана иепопра 
вен.

ние сме на 
си строим пътя до Поганов
ски манастир. Разбира със 
средствата, които ще ни ос
танат от малините и с добро
волен труд. Понеже коопера 
цията не се сеща от парите, 
за малините, да отпусне ня
кой динар и за пътя, а него 
като Главен аргумент го спо 
менава, когато трябва да се 
определя каква сума да ни 
вземе...

— В краен случай, значи, 
ще бъдем принудени да се ор 
ганизираме както в акцията 
по електрификация. Сами. 
Но тогава няма да позволим 
никой да ни изиграва___То
ва, което кооперацията пра
ви с нас е недопустимо ...

сами да

Погановчани ще имат . и 
тази зима трудности със сна 
бдяването. Но тази зима мо
же би ще решат окончател
но въпроса с малините и хгь- 
тя. Ще вземат окончателно 
решение, защото Поганово е 
единствения районен център 
в комуната, в който не при
стигат рейсове.

А без добри съобщения — 
не може.

Тази есен ги завари непод 
готвени. . ",

Но идната, вероятно цяйа 
да бъде така.

ха — оплаква се друг.
Историята с малините се 

повтаря всяка година.
Макар че хората от коопе 

рацията се сърдят, принуде
ни сме и тоя път да им при
помним някои факти.

В кооперацията добре са 
си нагласили сметката. На 
тях са гарантирани 10% без 
оглед на това — каква цена 
ще се постигне. Дали мали
ните ще се продават по 1 и- 
ли, да речем, по 5 динара!

Имено, това сърди произ
водителите. Кооперацията не 
е вложила нищо в произвол 

взела е над 10 ми- 
чиста

М. Андонов

В Босйлеградска комуна
Погановчани не могат да 

се съгласят с поведението на 
земеделската кооперация 

„Сточар“. Малините са пре-

ството, а
лиона стари динара 
пара! Това малко ли е?!

Ето какво чухме от пред- ГОЛЯМО ПРЕДЛАГАНЕ
/

И тази есен много доби- вяват босилеградските стопа 
тък ще се изкупи в Босиле- нски организации от изкупу 
градска комуна. В някои се- ването са сравнително мал- 
лшца в тлъминския район, къ ки. 
дето недостига животновъд
на храна земеделците пред
лагат- масово за продан едър 
и дребен рогат добитък.

В изкупуването сега уча
ствуват повече стопански ор 
гаиизации. При тях е присъ
стваща засилена конкурен
ция': кой най-миого добитък 
ще изкупи. Освен босилегра 
дските стопански организа
ции участвуват и някои от 
други общини. Все повече 
се явяват и частни спекулан
ти, които с преподажбата 
на добитъка осъществяват 
значителни печалби.

Засега най-много добитък 
е изкупило търговското пред 
приятие „Слога“ — цад 1.000 
говеда и 8.000 овце на стой 
ност от 200.000 динара. Изку 
пийте цени, които предлага 
това предприятие са: по ки- в едно от най-трудолюбй-

вите села в Боснлеградско 
се чуетвува нужда от подо
брение на електрическия ток 
в оелото. Токът е слаб пора
ди това, че селото има съв
местна трафопост със съсед
ните села. Тая година селяни 
те решиха този проблем. Съ
браха около милион и шесто 
хиляда динара, направиха до • 
говор с Занаятчийското прЪд' • 
приятие „Услуга“. Работите 

1 започнаха и след известно 
път не сб ползва. С това време и тук ще се подобри 

и печалбите, които осъщест- електрическото осветление.

В. в.

Изкупуване на 
шипков плод

„Търгокооп“ започна да 
изкупува шипков плод във 
висок и Забърдие. Цената 
му е 2 динара по килограм. 
За кратко време бяха изку
пени десетина тона плод.

Само основното учйлище 
в Смиловци продаде 6 тона, 
а основното училище в Ка7 
меница 500 килограма^ На
ко и селяни предадоха й уо 
200 килограма.

I

взема

Ц. Димитров

Радичевци
Строи се 
трафопосттози

лограм живо тегло за гове
да от 5—8, за телата от 10— 
11, за овцете от 5—6 и за аг
нета от 7—8 динара.

ми.
пътя въведохме 
ново, Бански дол и Плани- 
ница. Драговита, Барйе и Же 
люша отказаха... I

Общинската скупщина не 
повиши сумата за пътя тази 
година. Остана си същата 10 
милиона. А какво може да 
се направи с толкова пари 
като се знае, че пътя е в мио 
го лошо състояние.

По-малко количество доби 
тък са изкупили земеделски
те коперации. Трябва да из
тъкнем, че добитъка изцяло 
се изнася в живо състояние.
По традиция кланицата 
тоя__ За да си нямаме повече

разправии при изкупуването 
и а малините зарад пътя —

и октомври %ттЯРАТСТВО



Нямаше кпк, за да го успо 
коим, изпратихме по специа
лен чопск писмо до един из- 
пестен юрист с молби да про 
пори и дп ни съобщи кшепа е 
присъдата на чика Груя. 
След няколко дни се получи 
следният отговор: „Човекът 

нака- е осъден иц смърт чрез раз* 
нзпсстнс стрел и срок от двадесет и 

четири часа веднъж. Вместо 
него, изглежда е разстрелян 
друг, който е имал присъда 
на две години и два месеца, 

гадаем Мълчете сн.зшпото само ако 
дойде прословутото се разбере, присъдата ще бъ 

до изпълнена незабавно“.

НАШ РАЗКАЗ НА ТЕМА: Ученикът в семейството
Знаехме, че чика Груя е 

осъден на дпо години и Лпа 
месеца строг 'тъмничен 
пор. Така знаеше и той. Тия 
дпо години и два месеца из
текоха и изтърпелият 
занисто сй зачака 
за освобождението си. В де-

VII. Пубертетният 

период и ученето
пкп го наричахме всич
ки — Чика Труп. На 
български това ще ре

че чичо Груйо. Той беше сс- 
лпиин ох пнротскпто сола и 
по външност не се различа
ваше от нашите селяни — за 
аадияцй. Като тях носеше гаа 
ечнн дрехи, кафеникава поиз 
трита кожена капа и църву
ли. Беше около шесдесетго
дишен с кръгло добродушно 
и малко спечено лице.

Всички полнзатворшщн в 
Скопскня затвор стопанство-

т зат-

ня, в който се полагаше да 
дойде обаче, то не дойде. Ми 
иа ден, два /три — все също 
то. Започнахме да

на поло-„„„ агь? гяг?глг»25айг
рамо завършва (обикновено от И до 15 години), а Р 
момчетата от около 12 до 16 години.

Детето, особено в началото на този нориол.елре- 
калоно чувствително. Всяко рязко упреквано високо ру- 
таенс ..сонравдателно предупреждение и ЛР-, мо^тла 
му подействуват отрицателно: да го карат к.шI самовм^ 
бяваис, мълчание, отчуждение или безразличие. Тряова 
да сс знае, че в тази фаза на развитие децата с* афе- 
ктивци и нетърпеливи, дори и агресивни. Те обикновено 
мислят, чс никой не ти разбира, че всички ги ненавиж- 
дат и са им неприятели и затова обикновено към всички 

неприятелско, становище. Нарочно децата са раз
дразнителни до появата на първия мензис при момиче
тата и гюлуция (изхвърляне на половите семена) при мо-

кога що 
известно.

ЧИКА
ГРУЯ

Добри
Жотев заемат

мчетата.
Превалената чувствителност 

особено ангажиране, предпазливост, тактичност и разои- 
рателство за природните затруднения, в които се нами- 

подрастващите, както от страна на родителите, така 
страна на околната среда, особено от училището. 
От отношението на тези фактори ще зависи и дет

ското телесно душевно и морално съзряване. Защото «е- 
веднаж се случва родителят, преподавателят или друго 
лице неоправдателно да упрекне или нагруби детето, или 
за дребна работа да му направи забележка, считайки, че 
винаги имат право на това. А когато детето започне да 
бяга от къщата, училището, когато започне да лъже, да 
краде и подобно, тогава възпитателите се питат откъде 
идва това. Нима иеоправдателният упрек не осмива и 
не подценява детето? Нима той не оказва влияние върху 
създаването на комплекс на несъстоятелност?

Всички упреци, особено ако се изразят явно, пред 
други лица, могат да доведат до спъване на правилното 
развитие на децата, както и на тяхното приспособяване 
към обществеността.

Ако съществува доверие между родителите и де
тето, и училището и детето във връзка с детския живот, 
във фазата на съзряването, ако от семейството и учили
щето нищо не се укрива, ако трудностите децата си из
казват напълно свободно, а родителите и учителите ги 
приемат с необходимата сериозност, авторитет и жела
ние да им помогнат — тогава младите ще се чувствуват 
щастливи, понеже средата ги разбира.

По въпросите на този преходен период обикно
вено майката разправя с дъщерята, а бащата със сина 
си. И ако всички затруднения на децата са известни 
на родителите им, тогава няма да се дойде до никакво 
учудване и недоумяваме ако децата доживеят и неуспех 
в учичлшцето. Неуспехът в училището като естествено 

през пубертета не трябва да обезхрабява възпи
тателите. Напротив, трябва повече да ги ангажира и 
насърчава за по-тясна връзка и разбирателство с млади

на децата, изисква

рат 
и отПисмото ни подсйствува 

като шок. От допълнителни 
разговори разбрахме как е 
станала грешка. Трите име
на иа чика Груя почти съв
падали с трите имена на е- 
дин от неговите съподсъди- 
ми. Когато са извикали осъ
дените иа разстрел, четещия 
списъка о прочел погрешно 
поради близостта иа имена
та името на другия .Тъй ка
то никой от подсъдимите ие 
е можал да чуе ясно, присъ
дата си, извиканият излязъл 
и бил разстрелян.

Потиснахме се. Всеки миг 
можеха да разберат и да у- 
бият чика Груя. Но защо не 
идваше известие за разстрс 
ляния? Той трябваше да бъ
де освободен. Нали негова
та присъда е две години и 
два месеца. Чика Груя навя
рно би могъл да излезе ня
как си под името на другия. 
Минаха много дни, известие 
не дойде. Правехме какви ли 
не догадки, но за нас това 
си остана тайна.

На ссдмия ден чика Груя 
събра неколцина около себе 
си и с вид на обречен каза:

— Момчета, съмнява ме да 
съм осъден на смърт чрез ра 
стрел в срок от двадесет и 
четири часа!

Ако това беше казал всеки 
друг, бихме го приели за ше 
га, макар и неуместна. Но 
той, шссдесетгодншния селя
нин, добре познатия ни чика 
Груя, никога не се шегува. 
Помислихме, че от напреже
нието на тия няколко дни чо 
векът се е разтроил. Но той 
можеше да издържи и е из
държал много по-тежки из
питания. Имахме вид на хо
ра, попаднали изневиделица 
в съвсем непознато място.. 
Приятелят ми Петър стоеше 
насреща ми с някаква кри
ва уелшвка, замързанала на 
лицето му, Панчо от Плов
див поиска да каже нещо, 
но се получи подобие на чо
вешка реч.

Чика Груя, не по-малко о- 
бъркак, свали кожената си 
капа, избърса врата си с го
леми пешкир, който винаги 
носеше в единия си джоп, и 
продължи като на себе си:

— Така ми се счу — смърт 
чрез разстрел. Когато чели 
присъдите на двадесетина по 
дсъдими, в съдебната зала и- 
мало шум. Председателят на 
съда отгоре на това чел на
бързо и неясно. Подсъдимите 
не могли да чуят добре ни 
имената, ни присъдите си. 
Почти след тая процедура из 
викали по списък неколици- 
на измежду тях и ги разстре 
ляли. Чика Груя не бил из
викан за разстрел. Но той 
все пак не можал да се осво 
боди от това, което му се 
било счуло — смърт. Свър
зал го със своя адвокат и го 
помолил да провери как 
стои работата. След два дни 
адвокатът му казал:

„Проверих, бъди спокоен, 
присъдата ти е две години и 
два месеца!"

След като научихме тия по 
дробности, бяхме убедени, че 
чика Груя напразно се стра
хува. Малко ли бюрократи 
има. Намислиме да протес
тираме пред директора на 
затвора но той от своя стра
на да ускори освобождение
то на изстърпелия наказани
ето си. Но чика Груя държе 
шо на своето:

— Не, момчета, така му се 
счу... смърт чрез разстрел. 
Няма ли начин да проверим 
издалеко, пък тогава да про
тестираме.

го обичахме като баща, за
щото, самият той полагаше 
бащински грижи за нас. Бях 
ме по-млади хора, работни
ци, студенти, ученици и той 
се обръщаше към 
със „сине“, „чедо“ 
те“.

всекпго 
или „де-

Всички полптзатворннцн в 
каха в двора, той се отдава
ше на своите бащински за
нимания. В голям котел на
ливаше по цял час вода от 
съвсем анемичното чучурче 
на единствената чешма в за 
твора. Подклаждаше огън н 
поставяше пълния котел 
импровизираното огнище 
нали децата трябва да се по 
операт. Помня го как духа упо 
рито съчките, които не ис
кат да пламнат, а одимени
те му очи слъзят. Огънят най- 
после пламва, но чичо Груя 
е заблязал, че отпраната ми 
подетка хлопа.

— Сине — спира ме той. 
Вади от джоба 'си някакъв 
канап, завързва разхлопана
та подметка и отново се за
лавя с огнището.

Чика Груя не беше попад
нал в затвора като органи
зиран борец срещу фашиз
ма. Неговото „престъпление“ 
се състоеше в следното. Впре 
гнал една заран воловската 
си кола и отишел в гората 
за дърва. Там намерил той 
кой знае от кого картечна 
пушка. Как да я остави да 
ръждясва. — прибрал я. Сто
яла пушката скрита, а Чика 
Груя, както той сам казва
ше, си мислел:

„Това нещо не трябва да 
бездействува в моя плевник. 
То е направено да се върши 
работа с него. Ще дам миг

на

явление

те.
Чика Груя заживя под уг

розата всеки миг да бъде ра 
зкрит н разстрелян, но не па 
диа духом. Поодслабнал и 
измъчен, той продължи сво- 
ит0 бащински занимания. 
Пак пълнеше големия котел 
с вода. Пак подклаждаше ог 
ншцето, за да сгрее вода за 
„децата“. Канапът на моята 
откръпеиа подметка изгии и 
се скъса, но той завърза 
друг. „Чедо“, „сине“ като н

Жълтнлото, главоболието, страхът, болките в гьр- 
оината и кръста, наглото телесно развитие, бързото умо
ряваме, общата възбуда и т.н. — ясно довеждат до за
стои в редовното учене. Това не значи, че децата изобщо 
не могат да учат. Не, тяхната способност 
точават е намалена, а с това намалява 
пълноценно учене на уроците си.

да се съсредо- 
и важността за

Слободан ВАСИЛЕВ

УМРИ. ЕСЕНЕН ВЕТРЕ!ролеза на жандармеристите. 
Но веднага се отказал. Не! 
Не на тях! — Дойдат в село, 
насилват ни да им колем пи
лета, да им месим баници, 
заплашват ни с разстрели. 
Що дам митролеза на парти
заните. Те са добри деца. До 
йдат, пеят ни песни, окура
жават ни, па и запалят, об
щинските тевтери с данъци
те и .сиромасите“.

Така и направил. Още с 
първото идване на партизан
ският отряд в селото им той 
намерил начина и въоръжил 
момчетата с намерения мит- 
ролез. По-късно

преди ие слизаха от успите
му.

Не си ми мил, есенен ветре.
На цветята мириса и листата, 
на пролетта зелените треви, 
като насилник, вземаш ти, 
а с мраз всекиму стягаш главата ...

Пет месеци след тая случ
ка организирахме бякство на 
целия затвор. Чика Груя из
бяга с нас.

И защо веднаж 
пролетният живот да върнеш, 
да върнеш цветята, тревите 
и на въздуха аромата, 
да разстелеш птича песен 
със слънце да огрееш 
на човека душата...

не умреш навеки,

неизвестно 
по какъв начин полицията 
открила деянието му и той 
бил арестуван. За разни дру 
ги антифашистки прегреше
ния по

Умри, есенен ветре, умри! 
Пролетната радост ни върни!същото време били 

арестуват! двадесетина селя 
ни от околните села. Образу
вали от всички тях съдебен 
процес.

Стефан МАНАСИЕВ

Строящ а I
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култура ★ просвета м изкуство * култура * просвефа ★ изкуство
Адам Георгиев:

Очаквам на Конгреса да се определи 

мястото на самодейността
Адам Георгиев, гимназиа

лен преподавател от Димит
ровград е един от тримата 
делегати от Димитровград на 
Конгреса на културната ак
ция в Сърбия, който ще се 
проведе към края на месеца 
е Крагуевац. '

— Конгресът идва в право 
време — казва Георгиев. Тъ
кмо сега в момента на експа 
нзията на телевизията и дру 
ги средства на общуване — 
този въпрос става още по-ак
туален.

Онова художествено каче
ство, което предлага телеви
зията не винаги е достатъч
но на обикновения, нашен
ския консуматор на култура 
та. И аз мисля, че на Конгре 
са ще се даде по-определено 
място на въпроса за самоде
йността.

Мога да заявя, че Димитро 
в град има добри самодейци, 
обаче не са известни. Ето 
толкова години работим, ав 
някои области, фолклора да 
речем, имаме и високо каче 
ство, но все още не сме си 
пробили път. Никак не мо
жем да излезнем от аноним 
ността.

Друг за мене съществен 
въпрос е — развитието^ на 
самодейността — на майчин

език. В това отношение ние 
съвсем малко 
ли досега. Очаквам на Кон
греса да се дадат 
начертания и в тази насока. 
Условия имаше и досега, но
нямаше инициативност__От
нашата среда има твърде та
лантливи самодейци, които на

готви някои композиции за 
сме направи- тях.

— Радва ме, че ще мога да 
участвувам в работата на Ко 
нгреса на културната акция 
и сигурно ще донеса 
нови знания, които ще 
жем да приложим в нашата

известни

оттам
мо-

среда, а на много въпроси — 
ще получим отговори.

М. Андонов

Излезе 17-та книжка на 

списание
ченическата кооперация, обу 
чението в училищната рабо
тилница, радиото и телеви
зията в обучението, филмът 
и диафилмът в обучението, 
обучението в училищната 
градинка и др. Както онази 
част в предходния брой на 
списанието, така и тази мо
гат да бъдат от особена по
лза на учителите за облек
чение и осъвременяване на 
обучението. Д-р Джордже 
Игнятовиц съобщава за ар
хивните материали за бъл
гарската емиграция в Ромъ- 
ния 1869—1871 г., а д-р Ми- 
хайло Николич за „Мирът и 
Антиката“.

Художествените приложе
ния в тази книжка са на 
тема Народноосвободител- 
ната борба на югославските 
народи и народности в изо
бразителното изкуство.

Тези дни излезе от печат 
седемнадесетата книжка на 
списание „Мост“, в която е 
поместен твърде разнообра
зен и интересен материал. В 
трите основни рубрики: пуб 
лицистика, литература и из 
куство и наука списанието 
предлага на читателите сле
дните прило>кения:

ПУБЛИЦИСТИКА: „Об
зор върху стопанското раз
витие на Димитровградско“ 
статия от Димитър Манов, 
в която авторът прави пре
глед на досегашното стопан 
ско развитие на този край. 
Проследявайки хронологи
чески стопанското развитие 
ма Димитровградско, Манов 
констатира, че в миналото, 
поради географското му по
ложение, буржоазните ре
жими не полагали никакви

не Янков; две стихотворе
ния от Любомир Иванов, 
„Щурец и мравка“, едноак- 
товка от Момчило Андрее- 
вич; „За стилните отлики на 
българския символизъм от 
Марин Младенов; „В служ
ба на подрастващото поко
ление“ — рецензия за стихо 
сбирката на Снежана Или- 
ева-Виданович от Властимир 
Вацев; „Думата и времето в 
поезията на Бранко Милько 
вич“ от Любо Станоевич; 
„Български писатели в Мал
ката Просветина енциклопе 
дия“ от Александър Нейман.

Привличат вниманието и 
приложенията от областта 
на науката. Слободаи Васи
лев пише за някои нови фо 
рми в обучението, за които 
съществуват условия за при 
лагане и в нашите краища. 
Касае се за обучението в у-

А. Георгиев

равно могат да се носят до
ри и с професионалните. Ще 
спомена естрадния певец Пе 
тър Гигов, а от неотдавна се 
прояви и четвъртокласника 
Аца Новков. Той с успех у- 
частвува в „Песента на лято 
то“. Компонира естрадни пес 
ни и вече има покана от За- 
гребската телевизия да под-

Новини ох гимназията

Най-добри-литературната 

и географската секции грижи за развитието на ед
на или друга стопанска об
ласт. Обаче след победата 
на социалистическа револю
ция Димитровградско, в ра
мките на социалистическа 
Югославия започва да пра
ви първите сериозни крачки 
в областта на дървообрабо- 
твателната, каучуковата и 
кожарската промишленост, 
докато преди това същсству 
вало дребното занаятчийст
во и селското стопанство. 
Статията на Манов е един
ствената от този вид, публи 
куваиа досега, в която се 
прави цялостен съдържате
лен преглед на стопанство
то в Димитровградско. С 

очакваме и по-нататък

УЧЕНИЧЕСКИТЕ КУХНИ ЗАПОЧНАХА 
С РАБОТА

ВА. На срещата бе приет 
план за работа през тая го
дина, а също така се взе ре
шение да се печата Сборник 
от творби на учениците от
босилеградската гимназия. 

Заслужава внимание и гео- 
секция. Тя ра-

Тези дни в гимназията „И.
БосилеградКараиванов“ в 

бяха формирани секции 
някои предмети. Най-много 
се записаха в литературната 
и географическа секции.

Литературната секция ра- 
всяка година.

по

кръст и фонда за детска за
щита.

Това ще има огромно вли
яние за подобрение на успе
ха, тъй като много ученици 
пътуват до училищата от 5 
и повече километра.

Тези дни във всички учи
лища започнаха да работят 
ученическите кухни, за чия- 
то работа средства са обез
печени от страна па общин- 

скупщина, червения

графическата 
боти добре благодарение 
активността на пР^"°^"аЛ' 
лката Аушаика ТОДОРОВА. 
Тя работи усилено да разши 
ри знанията на учениците по 
география. Секцията показва 
отлични резултати.

боти редовно 
Много са любителите на пое 

прозата и затова тя 
сек-

иа

зията и
е една от най-масовите 
ции. На първата среща < 
брано ново ръководство

Стефан Манасиев, Мил- 
Христова и Стефан Симов. 

С тях ще работи преподава
телката ЖИВКА ТОДОРО-

ската
бе из 

в съ
став „ЛЕТЯЩИТЕ ЧИНИИ“ ОТНОВО НА 

ДНЕВЕН РЕД
ка

Ст. Манасиев право
той да продължи с изучава
нето на отделни стопански 
области.

Твърде интересна е и ста
на академик Михайло 

Апостолски за битката 
Църиоок, станала на 6 май 
1944 година, а която списа
нието помества като прило- 

30-годишнииата

момента когато била футбо
лната среща отведнъж се 
показало летящо тяло с бял 
цвят. След това се показал 
реактивен самолет в посока . 
на летящото тяло. Казват, 
че в тоя момент никой не е 
гледал футболната игра, до
ри и футболистите гледали 
в небето. Всички 
сблъскване на 
летящото тяло. Обаче 
това реактивния самолет ми 
нал под летящото тяло и на 
блюдателите видяли, че тя
лото е огромно по величина. 
От стадиона 
тяло е I 
нути.

Подобни летящи тела са 
забелязани и над Ниш и АРУ 
ги краища в страната.

Необикновени и непозна
ти светящи тела за послед
ните двадесет дни летят над 
нашата страна и предизви
каха страх и подемех. Как
то съобщава кореспондента 
на „Вечерни новини“ от Мо- 
дрич, двама просветни рабо 
тиици видяли над Босанска 
Посавина летящо тяло. Дру
ги случайни наблюдатели, 
които видяли същото тяло 
казват, це било дълго един 
километър и широко 
метър.

Селяните от Кладаи видя
ли необикновено явление. 
Всички хора са съгласни с 
това, че тялото се задържа
ло над Босанска Посавина 
около 15 минути.

Миналата сряда в Шнд, в

Димитровград^ тия та
на

Гимназистите на екскурзия жение към 
на ИОБ в Югославия.

В тази рубрика се намира 
и статията „За една мигра- 

населението от Гор- 
Поиишавие в Банат“ от 

л-р Йован Чирич, а в подру 
бриката ДОКУМЕНТИ е Ре
золюцията за по-ускореното 

изостаналите

лик, Сараево и Белград. 
Втората хрупа екскурзианти 
посетиха СР Македония и 
Автономната покрайнина
сово. Тези ученици пре
караха един дси и край пре
красното Охридско езеро.

Мисля, че тазгодишната ек 
скурзия па гимназията ще бъ 
ле от голяма полза в обу че 
нието и запознаването па V- 
ченицитс с нашето социали- 
етическо отечество.

Учителският съвет при ги
мназията „Йосип Броз Аито 
в Димитровград е взел реше 
ние в началото на учеоната 
година да организира екску
рзия учениците.

очаквали 
самолета и 

следция наКо-
ио

един

и аразвитие 
краища па ЦК па СКС.

В рубриката литература и 
изкуство списанието 
стла: „Последни дни“ раз
каз от Прокопи Попов; де
вет стихотворения от Стой

на две това летящо 
наблюдавано 45 ми-

Те бяха разделени 
групи. В първата група зами 
наха учениците от грети и 
четвърти клас и направиха 
посещение на СР Сърбия, Сг 
Черна Гора и СР Босна и Хс- 
цетовина, а от градовете 
остар, Титоград, Длубров-

ггоме-

П. Л. Тодоров
Стришца I
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Из дейността на младежта в Димитровградско

По-богата активност занапред Победа и поражение на 

днмитровградчани
„А. Балкански" — Железничар — 18:10 (10:6)

интеграция на това предпри 
ятия с „Тигър“ от Пирот — 

. предприемат се крачки за оо 
ща младежка активност и

След провеждането на Мсждуобщинската 
конференция на младежта в Димитровград 
в младежките активи се развива все по-оживе- 
на дейност. В началото на месеца, както е из
вестно, бяха разгледани актуални политически 
въпроси и задачи на младежта.

обмен па опит.
Занапред, както и досега, 

ще се координира дейността.
градската, работническа

та н учащата младеж, като 
при това се развие още по- 
тясно сътрудничество с арме
йците.

Както ни уведоми пролее-' 
ОК па СЮМ Си- 

Костон наскоро в Ди-

16 октомври, игрище на основното училище, време 
дъждовно И студено. Зрители 50. Съдия Душал Ранко-

ИНЧ,АСБалкански" :Н. Г.оров, Петров, Симов, Георгиев, 
Соколовия 10, Д. Ггоров 2, Милев 6. » „ Ст„

Железничар: Таратакович, Б. Аи™ч, М^Антич, Сто- 
пнов, Радеикович, Й.Анжелкович 4, Трифуиович 4, Аи 
тич, Стсфанович 1, Андрич 1- ,

Ссдсмметрови удари („А. Балкански 6 
изполвани). Железничар — .1 ~л „ 
на 2 минута Лиджслкович (Железничар).

па

В скоро време ще се съ
стои и пленум на ОК на Съю 
за на младежта в Димитров
град, на който .ще даде рав
носметка за провеждането 
на заключенията на Републп 
канската конференция на Съ 
юза па младежта, заключени 
ята на мсждуобщинската 
младежка конференция, как 
то н нзвърштат допълнения 
на някои младежки рьковод 
ства.

В младежките активи все 
по-открнто се издига въпро
са, защо определени коми
сии. и органи по предприя
тията приемат на работа по 
стария начин: чрез връзки и 
приятелства и тъкмо прие
мат на работа — най-неактив 
ннте. В Общинския комитет 
на Съюза на младежта са на 
мнение, че няма да означа
ва връщане към старите ме 
тодн ако при приемането 
на млади работници се по
търси и мнението на младе
жките активи. Защото те са 
и най-компетентнн да кажат 
кон младежи трябва да имат 
предимство.

Освен това — младите на 
село, кой знае по кой ггьт, по 
ставят въпроса за помещени
ята. В много села Домовете 
на културата са затворени 
за тях (затворени са и за 
ССРН), а са превърнати в ма 
газини на земеделската ко
операция или търговските 
предприятия.

В момента в множество ак 
тнви се вършат сериозни по
дготовки за празника на Ре
публиката — 29 ноември. 
Деня на армията — 22 декем 
ври и др. държавни и народ 
ни празници. В това отноше 
ние най-напред са отишли 
младежките активи в Гради
ни, Желюша, Поганово и 
Трънско Одоровци.

всичките
ИзключендаТсля на 

меоп
митровград ще сс проведе 
съвместна конференция 
работническата, 
учащата се младеж и пред
ставители на армията на ко
ято ще се приемат конкрет
ни решения във връзка със 
сътрудничеството във всич
ки области занапред.

Що ее обсъди и хода иа съ 
труди и честното па Димитров 
градската младеж със Смс- 
дсрево, Конни, Велика пла
на, Ражап, Битола, Ллскси- 
пац, Сокобаия, Свърлпг и

па
тезаиията да се класират в 
горната част

„МЛАДОСТ” (Куршумлия) - 
„А. Балкански” — 19:13 (10:9)

Дъждовното време и те- 
топка не дадоха въз

градската, иа табелката.жката
можност па хаидбалистите 
пи „Л. Балкански'’ още по- 
убедителпо да порази сла
бия отбор на „Железничар 
от Зайчар. Тази среща 
одиграна вън от предвиде
ния термин, защото това фа 
ктически е мач 
кръг на Сръбска дивизия-из 
ток за хаидбалисти.

Стройният Милев и Соко- 
лович, особено последния, ко 
йто беше и най-добрия гол
майстор, разбиха още в са
мото начало на мача зоната 
на Железничар. Нито един 
момент гостите на успяха 
по-сериозно да угрозят сигу 
рното преимущество на до
машните. Само съдията Раи

. След срещата с Железни
чар играчите на „А. Балкан 
ски" заминаха в Куршум
лия, където се срещнаха с 
отбора на „Младост", която 
е на второ .място. В първата 
част иа играта ханбалистите 
от Димитровград оказаха 
твърде силна съпротива на 
„Младост", за което ясно 
говори и резултата от пър
вото полувреме 10:9. Второ 
то полувреме спечелиха до
машните хаидбалисти, кои
то умело използваха умора 
та на димитровградчани. И 
покрай поражението си, ди 
лштровградчани абсолютно 
могат да бъдат доволни с 
постигнатия резултат.

В неделя в Дилштровград 
гостува отбора на БЕСКО 
от Власотинци. Това ще бъ- 
де още един удобен случай 
димитровградските хандба- 
листи да постигнат още една 
важна победа.

е

В ОК па СЮМ вече сс об
съжда въпроса за укрепване 
на младежкия актив в ком
бинат „Димитровград“,

работа на 
задоволява,

от първи
тъй

като досегашната 
актива там но 
а ‘ при неотдавнашното прие
мане на нова работна сила 
— в това предприятие са 
приети много .младежи и де
войки. След неотдавнашната

др. както и сътрудничество
то с Драгоман, Сливница и 
Годеч в НР България.

М. А.

Младежки тържества в 

Титово Ужице
кович със строго присъдени 
те седемметрови удари в по 
лза на гостите довеждаше 
до отчаяние измокрените 
зрители.

Резултатът от 18:10 не от
говаря на съотношението 
на силите на терена, но все 
пак, тази победа дава голе
ми надежди на ,Д. Балкан
ски" в есенната част на със-

На тържествата по слу територия в нашата стра- 
чай основаването на Сръ- на — присъствува члена 
бския народоосвободите- на Председателството на 
лен младежки съюз в Ти- Съюза на младежта в Сър 
тово Ужице през 1941 го- бия и председател ОК на 
дина в първата свободна СЮМ в Димитровград, Си

меон Костов.
”"™~ ‘ На тези тържества бяха

отчетени постиженията на 
младежта през изтеклите 
тридесет години. Присъс- 
твуваха и преживелите 

На разширеното заседа- членове на СКОЮ. 
ние на Общинския комитет 
на СКС Босилеград някои 
другари упорито решаваха 
кръстословки във вестни
ците. Разбира се, взаимно 
си и спомагаха.

С. КРЪСТИЧ

Димитровградски футболен разилСлучва се... Звучи невероятно, но факт! 
Най-старият спорт в Димит
ровградска община — Фут
болът — се намира пред ра 
зложение. Футболният клуб 
„А. Балкански“, който тоя 
сезон се съзтезава в пирот- 
ския подсъюз зарад неразби 
рането н слабото ръководе
не, по всичко личи, ще бъ
де принуден да се разфор
мира. Вече няколко години 
във футболният клуб не цъв 
тят рози. Сменяваха се хора 
та, конто трябваше да съчи
няват професионалния щаб, 
а с тях идваше и до смяна 
на поколенията, конто вина
ги, по някакво правило, ос
тавяха дълбоки следи на ди
митровградския футбол.

Всичко, което с години се 
утайваше — пукна минала
та събота. В срещата с „Бо- 
рац“ от Барйе чифлик, фут
болистите на „Асен Балкан
ски“ претърпяха поражение

на свой терен. А какво дру
го е п могло да се очаква 
с девет играча? Само един 
ден преди това фугболисти- 
та на ,Д. Балкански" бя
ха в (Народна Република 
България) н виж, чудо: бя
ха се събрали ни малко ни 
много — но 25 футболисти! 
Целият случай красноречиво 
говори за какво се касае.

Група ентусиасти и игра
чи, регистрираха клуба за 
състезания, но колко 
да бъдат похвалени за това, 
толкова пък заслужават и 
осъда, защото че вместо да 
съоират млади и перспекти
вни футболисти — г-- 
ват отбор на старци!

Все пак, не би трябвало 
всичко това да се разбере 
много правични. Необходно 
е извънредно заседание, на 
което да се разрешат набо
лелите въпроси.

Кръстосло- М. А.

вка Бележка
Секретарят на комитета се принуди да ги упрекне. 

Защото на дневен ред на заседанието бяха поставени по- 
важни кръстословки, в чието разрешаване въпросните 
другари трябваше да участвуват много по-дейно. Улица без ток могат

Жителите иа улица „Люба 
Алексова"
често пъти остават в мрак 
и по 24 часа. По неизвестни 
причини, линията, която сна 
бдява с електрически ток 
тази улица остава в дефект, 

между докато останалите части 
града имат ток.

Точно това създава голя
мо недоволство сред хора
та. Те протестират но отго
ворните в електрическото пре 
дприятие се отнасят с край
но небрежие към това явле 
ние, което не става така ря
дко. Те получават лакониче 
ски отговор: предприятието 
няма дежурна служба, коя
то навреме да отстранява де 
фектите. Отговорните не вод 
ят сметка, че и иа тази ули 
ца живеят семейства, работ
ници, които имат нужда от 

второ ток и с небрежността си 
иаправо атакуват жизнено
то равнище иа тези хора.

Крайно време е да се пре 
дприемат мерки, за да се 
оправи положението. Би тр
ябвало й Общинската скуп
щина да защити потребите
лите, защото проблемът не 
е неразрешим.

Същото заседание запо 
чна с половин час закъсне
ние. Нямаше ги повечето ди 
ректори на стопанските ор
ганизации, макар че поради 
значението на заседанието е 
трябвало да дойдат 
първите.

Един другар съобщи, че няколко директора видял 
по заведенията на „Кин стан". Други му направиха за
бележка, че и той закъснял. — Да отвърна той, това 1/л- 
маше да ми се случи, обаче директорите 
държаха.

Най-сетне все пак пристигнаха и толкова очакваните 
директори.

в Димитровград

По те създа-

традиция
С. Кръстич

и мен ме за-

На 24 октомври 1971 
година се навършват две 
години от смъртта на не
забравимия ни съпруг, ба 
Ща и дядоОще нещо 

за дирек
торите

Злите езици разправят, 
че не било лошо да си ди
ректор в някоя босилеград- 
ско предприятие.
Защото като първо „шапка” 
си за всички. Като СТРАТКО ПЕТРОВ 

от Димитровград

Вечно опачалени: съп
руга София, син Тодор, 
дъщери Васка и Лиляна, 
внуци и многобройи род
нини

пътуваш повече 
всички други заедно в пре

дприятието ти. Но, разбира се, винаги имаш „покритие” 
за взетите пътни и дневни. Достатъчно е, например, 
торба да донесеш стоки и да бъдеш „чист” пред колек
тива за получените пътни и дневни, с които си допълня- 
ваш заплатата.

отколкото

В. В. м. п.
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ГОРДИЕВ ВЪЗЕЛ Страни, за които се говори
Фригийският цар Чар- 

дий подарил 
на храма на Зевс. Към 
бил вързан волски

— 323 г. пред н.е.). Мла
дият воин влязъл в стария 
храм, вгледал се в просла
вения възел и с един удар 
на меча си го разсякъл.

колесница 
нея

ярем е 
толкова сложен възел от 
дряново лико. че никой
не можел да го развърже. 
Оракулът предсказал, че 
човекът който 
целия свят.

И ето

Сега ние наричаме „гор 
диез възел" 
тена работа или

всяка запле-успее да трудно ра 
зреш им въпрос. Да разре 
шиш „гордиев възел" .значе Александър 

Македонски покорил 
лицата на Фригия (356 —

сто- чи: смело, енергично да 
решиш нещо.

ДАМОКЛИЕВ МЕЧ
Сиракузкият тиран (та

ка в Гърция наричали не
ограничените владетели) 
Дионисий. имал велможа 
на име Дамокл. Той зави 
ждал на господаря си и не 
скривал това. Веднъж вла 
детелят, кото обичал Да
мокл, през време на пир 
заповядал на слугите си 
да доведат любимеца му, 
да го поставят на трона и 
да му окажат царски по
чести. Дамокл бил готов

да подскочи от възторг, 
но като вдигнал очи наго
ре, замрял: точно над гла 
вата му висял на тънък ко 
нски косъм, с острието на 
долу тежък меч. „Ето, Да 
мокле — рекъл владетел
ят, — ти завиждаш' на по 
ложението ми, а сам виж 
даш колко аз съм споко
ен на трона си!"

Оттогава изразът „дамо 
клев меч" ни напомнят на 
двиснала опасност. ДРАН’л'<

ИАВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПИРОТ
ран е държава в Юго
западна Азия, между 

Каспийско море и Пер
сийския залив. Площ 1,648 
млн. км-. Население 20,678 
млн. ж. според преброяване 
то от 1961 година, главно ира 

(50°/о), азърбаджайци

зат в Партия. Стремежът е 
на персийската аристокра
ция да отхвърли властта на 
партите е осъществен от ди
настията на Сасанидите (226 
—651), които създават само
стоятелна 
новоперсийска държава със 
столица Етезифон (226). Раз 
витието на феодалните отно 
шения през V—VI в. е свър 
зано с появата на едри полу 
независими феудални владе-

на на военни действия меж
ду англо-руски и германско- 
турски войски, което се от
разява тежко върху икономи 
ката й. Със 
1919 година англо-иранско съ 
глашение страната изгубва 
националната си независи
мост и попада под протекто
рата на Великобритания. 

Под влияние на Октомврий
ската революция в северни
те области се разгаря насово

сключеното в

РАЗПИСАНИЕ централизирана
нци
(30%), кюрди (около 8°/о), а- 
раби и др. Официален език 
— персийски. Столица — Те
херан. Други по-големи гра
дове: Табриз, Исфахан, Ма- 
шхад, Абадан.

Тръгване от Пйрот
час на тръгването От час на тръгванетоЗа тели и с влошаване положе

нието на народните маси. В 
488—529 в страната се раз- . 1920 е образувана Иранска

та КП. Поради създалата се 
революционна обстановка И-

антиимпериалистическо и ан 
тифеодално движение. В10,00 и 14,15

6,30, 10,15, 13,00, 
13,30, 14,00, 17,20, 

18,20 и 21,00 
14,15 
11,30

7,00, 14,30 и 
15,20

На територията на днешен 
Иран през IV — Ш хилядо
летие преди н.е. .се създава 
значителна древна култура. 
През Ш хилядолетие пр.н.е. 
ка държава Елам с главен 
тук възниква робовладелчес- 
град Суза. През IX—VIII в. 
пр.н.е в ссве-зап. области на 
Иран се формира мидийския 
племенен съюз който покоря
ва персийските племена в 
южната част на Иран. Пер
сийски цар Кир (558—530 пр. 
Н.е.) от рода на Ахемсниди-

БЕАГРАД
5,00, 6,00, 6,45, НИШ

8.30, 10,30, 14,40,
16.30, и 18,30

БЕОГРАД 6,45 и 14,40 
НИШ разява голямо народно дви

жение, възглавено бт 
дак, което е потушено с го
ляма жестокост от шахове
те. В среда на VII в. Сасаии- 
дската държава е завладяла 
от арабите и включена в Ха 
лифата.

Маз-
райското правителство не ра 
тифицира англоиранското съ 
глашение от 1919 година. 
През 1921 година е подписан 
Съветско-ирански договор, 
който създава благоприятни 
условия за укрепване на на
ционалната независимост на 
страната ...

КРАГУЕВАЦ 
СКОПИЕ 

5,45, 7,00 и ЛЕСКОВАЦ 
12,00

КРАГУЕВАЦ 5,00 
СКОПИЕ 
ЛЕСКОВАЦ

7,00

4,30ЗАЙЧАРЗАЙЧАР 13,30 
КНЯЖЕВАЦ 5,40 и 12,004,30 и КНАЖЕВАЦ

13.30
ЗВОНСКА БАНЯ 4,30 и 15,00 ЗВОНСКА БАНЯ 4,30 и 10,45

15.30 ВЕЛИКО БОНИНЦИ 
5,00, 7,00 и 13,10

В края на XIX и начало 
на XX в. Персия изпада в 
полуколоннялна зависимост 
от Великобритания и Русия 
И става обект на домогвання 
на германския и американ
ския империализъм. Под вли 
инне на Руската революция 
1905 — 1907 през 1905—1911 
година в Персия избухва бу 
ржоазна антифеодална и ан 
тиимперналистическа рево
люция, но тя претърпява по
ражение от обединените си
ли на вътрешната контраре- 
волюция и империалистичес
ките държави.

В предвоенните години за
висимостта на страната от 
империалистическите държа
ви още повече се засилва. 
По време на Първата свето
вна война Персия остава не
утрална, но въпреки обяпе- 
нни неутралитет територия
та й е заета от войските на 
воюващите нмпсрналнстичс 
ски държави и тя става аре-

4,45 През 1955 година Иран 
влиза в агресивния Багдат- 
ски пакт а през 1959 година 
Иранското правителство ск- 
лючава двустранно военно 
съглашение със САЩ, насоче 
но срещу националните ин
тереси на иранския народ.

На 15 септември 1962 го
дина правителството на И- 
ран в специална нота заявя
ва на правителството на 
СССР, че не ще допусне съз
даването на чуждестрани ра 
кетни бази на своя терито
рия. На 27 юни 1963 е подли 
сало Съветско-иранско съгла 
шепне за икономическо и 
техническо сътрудничество.

Иран е член на ООН от 
1945 година.

ВЕЛИКО БОНИНЦИ 
КАЛНА 4,30 13,30 и КАЛНА 

15,45 то одхвърля властта на ми- 
завладява цяла Мидия, 

Лидия
дите
Армения, Кападокия, 
и Вавилония и създава голя-

5,45, 6,00, 
9,15, 12,10, 15,00, 

16,50, 17,25, и 18,45
БАБУШНИЦА 4,30, 5,00, БАБУШНИЦА

5,45, 87,00, 10,45,
12,00, 15,30 и 18,00 ма персийска държава, в ко- 

при Камбиз и Дарий I4,3015,45 ДОЛНИ КРИВОДОЛ 
16,00 ДОЙКИНЦИ
14.30 ВЛАСИ

6 30 и ВЕЛИКА ЛУКАНЯ
13.30

ДОЛНИ КРИВОДОЛ
ДОЙКИНЦИ
ВЛАСИ
ВЕЛИКА ЛУКАНЯ

ято
Хистап са включени Египет, 
някои егейски острови, Тра- 

Македония и ссв

4,30
4,30

7,30 и 
15,00

5,10, 6,30, 12,10, 
13,40, .15,00, 21 00 

и 22,20

■зап.кия,
част на Индия. Но силната
и огромна персийска държа 
ва етнически конгломерат от4 30, 6,05, 11-30, БЛАТО

13.10, 14М 20,10,

ДИМИТРОВГРАД 5,00, 6,00 ДИМИТРОВГРАД 5,00 5 30, 
7,00, 8,00 9Д) 10,М) 9Д 10,00, 11,00,

11,00, 12,00, 13/10. 12 00 13;00, 14,10,
14.10, 15,00, 15 30 16,00, 17,00,

19Ж'адо 'и282Дб № 20,00

6,10, 11,00, 14,10 ТЕМСКА 5,00, 7,00, 12,00 
7 и 20,10

М<Уш°я

БЛАТО
много народи, намиращи се 

степен на общена различна 
стаеното развитие, при од-

енласлабване на военната 
на Ахемениднте тя се разпа
да и с разгромена от Алек
сандър Македонски (330 пр. 
н.с.) След неговата смърт Пс 

остава в състава на е-ТЕМСКА рсия
динистическата държава на 
Сслевкидите, а от Ш в.пр.н.е. 

част от земите й вли

11 слсдванщп брой: 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗ 
КУСТВ В ИРАН

КРУЦАЦ
голяма
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Комшийска хроникаНай-високите хора на света
тези места кой знае 

по този начин се пас- 
Гренландия. Интс

лнли па 
кога и 
топили на 
песен и е факта, че дапцнге, 

населявта 
знаели за тези 

а също н се- 
пекове оби

Негостоприемният остров 
п Северния лс- 
е отечество на

Гренландия 
довит океан 
най-високите хора на свет. 
Този факт неотдавна потвър 

които
отдавнакоито

Гренландия 
хора-нсполини, 
кнмоенте, които с 
тават тези земи.

днха мореплаватели, 
посетили тези великани.

Капитанът на едни датски 
презокеански параход Крис- 

Янсеи неотдавна се за
върнал от едно по-продължн 
телпо пътешествие по Север- 

океан и Грей-

Трябва за обяснение да ка
жем, че досега се смятало, 
че най-високите хора па сос 

Патагоиня (Юж 
висо

тиян

Ш1Я ле довит 
лаидия. Той с положителност 
твърди, че в югозападната 
част на Гренландия видял 
най-високи хора на света. 
Цветът на кожата им с как* 
то при останалите червено- 

медиа.

та живеят в
Америка), средната

където е 1,оНна
чина па хората 
до 1,90 м. За исполините от 
Гренландия досега изобщо 
не се знаело.

Разказът па Кристин Яисен 
предизвикал сред учените 

интерес. Не е изклю-
кожи индианци 
Най-ниският човк от това 

племе е висок 
око

голям
чено, след това открито, да 
се предприеме експедиция па 
този остров, със задача да 

' се приближи до тези хора, 
да се запознае с начина на 

и оби-

гренландско
1,70 м, а най-високият — 
ло 3 метра. Край тези гиган
ти той се чувствувал същин
ско джудже.

Те, по думите на капитана, 
говорят на език, който ии- 

може да разбере и 
знаци му обяснили, че 

ураганските бури ги нзхвър

_ Къде беше вчера, комшия?
—. В Социалното за да си взема решението за пенсия...

живо ти препитание 
чанте им в обстановките на 

негостпнемеи осг-кой не големия 
ров Гренландия.' със декасвак од н»и ми каже 

йе све казал и нема ко ве- 
чи:ма да орати. Подзвери се 
я кво да прайим па окнем 
първо мойити правници да 
ми разтълкую кой йе прав 
за тия стан, а кой йе крив. 
Йедъният ми каже 
йс на доктурийети, а други
ят дека йе на „Услугу”. Ви- 
до дека оди н»и нема вайда 

окнем по телевонат йоще

ДВАМАТА АЯКСИ
а вторият — най-храбър Г
след него. Читателите на 'I
„Илиада" винаги ще пом 
нят двамата едноименни
ци, сражавал се рамо до 
рамо под стените на Троя.

Когато наречем двама 
приятели „двамата Аяк- 
си", това значи, че те са 
неразделни.

стават
При обсадата на Троя, 

разказва Омир, най (както
много подвизи извърши
ли двама герои с едно и 
също име: Аякс, син на 
Олей, наричан Малкият, 
и Аякс — Големият, син 
на саламинския цар Тела 
мон. Първият бил най-бър 
зоног след великия Ахил,

па
татри-четворица правници 

они да ми разтълкую. 
четири правника доби осам 
одговора и па не разбра кой 
йе прав и кико може да се 
реши с тия стая:

Од

Урежда Д. Йотов
— Чеке, бре преседниче, 

пресеко'га я, испада дека 
водата, автобусити, леченье- 
то йе нечия бащиния. р-т.и 
1ьил- йе дал тапию они 
да буду газ де, тогова съга 
че юрите.

А, не можемо бая Манчо, 
никому нища. Сви се дър- 
жу за радннНки савет. Ка- 
жу това йе решил раднич- 
йшят съвет н они тува нища 
нс може да меняю. Оче да 
кажу воля народна.

Мислим се неща кико би 
било нийе селяцити да ка- 
жемо нема од ютре да пла- 

* чамо порез — и това йе во- 
л>а народна. ПреНута си то
ва па каза на преседникато-

БАЩИНИЯНаша

лата. Молимо за одговор од- 
ма“.

Жали ми се онядан пресе- 
дникат на общинуту:

— Кажи ми, байе Манчо, 
кво са я да прайим ко пре- 
седник. Сръчкали се некня 
директорат на „Услугу“ и 
доктурийети за йедън стан. 
Дали н>им ключове да окре 
чс празан стан, а они усе- 
лили свойега човека. Оцсут- 
ра дооднм на работу на сто 
лат ме чека абър од докту
рийети. Глсде са кво писую:

„Ако н»и не върнете ста
нат 1шйе че манемо да иде- 
мо да лечимо народ по се-

На ютре дън изока дирек 
торатога на „Услугу" па му 
казуйе.м кво ми писую док- 
турпйети. Е, он ме йеднък 
утеши. Ако они нече, каже 
он, да лече народ по села
та и ако общината реши да 
н»к узне станат нийе вечн- га:
ма нема да вознмо селяци 
до селата, у градат нема да 
пущамо воду, па че видимо 
кой че йе одозгор.

Окну Ьи йош йедън пут да 
се додумамо 
да не прайнмо кавгу, да вьи 
се не смейе народ, арно ама

— Е, па ка йе тека, пресед 
ниче, що иеднуш не накара
те у апсану целият раднич- 
Ьи съвет зайедно с директо- 
ратога па да видиш ко 
се опрай работата.

чекико човеци,

МАНЧА, с.р.
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