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В Новата

С ШИРОК ЗАМАХ
От древните времена на предтечите ни още е оста

нал обичаят в първия ден на Новата година да си чести
тим новото лото и да си пожелаем щастие, здраве, бла-
годенствне — всичко най-хубаво.

И в първия ден на настъпващата 1972 година няма
да изоставим този обичай — да си честитим.

Но това ще са открай времешни формалности. Чо
вечеството винаги е имало проблеми, конто ежедневно е
трябвало да решава, да се бори — и все в името на по-
добър живот.

Няма какво да се залъгваме. В новата година ни
безбройни трудни, но разрешими проблеми, акочакат

проявим повече упоритост, воля и съзнание.
Неотдавнашното XXI заседание на Президиума на

СЮК и последвалите го заседания, конференции и съ
вещания на различни равнища в страната и в нашите 
комуни ни начертаха пътя и възложиха задачите, които 
трябва да се изпълнят в името на добрия живот.

Предстои ни да удушим всички лоши прояви от 
естеството на националистическите, да се разплатим с

даантисоциалнстнческо, което тегли назад, и 
напрегнем сили и разум да сс справим най-сетне с нко-

голяма степен са резул-
всичко

комическите неудачи, конто в
стопанско безсилие на страната или комуните

които носяттат не на
пи, по на субективни слабости н простъпки, 
разстройство в стопанския живот на предприятията и
посредствено на цялата икономика.

Затова и деня на Новата година да си пожелаем 
благоденствие и дълго*не формалното „здраве, щастие, 

лотис“, но реално необходимото — със широк замах да
на всички прооле-прнстъппм към системно разчистване 

ми, от конто зависи благоденствието на 
Ла заиършпм «о^римеР А*

интеграция на предприятията в 
отдавна осъзната, но

човек.нашия

комуните ни, да
тръгнем решително към 
някои нанш комуни, които там е 
неосъществена необходимост и повеля. -

Да си пожелаем п годината, които ще дойде след да ен пожелаел „Свършихме е електрифнка-
Сега с широк замах1972, да можем да кажем: 

циита, с пътищата, с 'интеграциите 
нови мероприятия в името на доброто нада тръгнем къ,ч

човека“.



събитията в Югославия, и 
отдава нсобходи-непримирима борбателна и 

срещу окупатора, намира по 
одобрение на Коми 
Към края на август 

тя осъжда опи- 
свой

започва да 
мото признание към непри
миримата борба на

народи срещу фашис- 
завоеватели. Многоро 

йни са примерите на 
открити признания

Българската работни 
партия (комунисти), а 

особено нейните изтъкнати 
ръководители и непримири
ми борци срещу фашисткия 
агресор, Димитров и Кола
ров, искрено подкрепят бор 
бата, която се води в Юго
славия, а специално в Сър
бия. Това най-добре може 

илюстрира декемврий 
на БРП (к),

БОГОЛЮБ ИЛИЕВ дкрепа и 
нтерната. 
1941 година 
тите на

югослав
ските

СТАНОВИЩАТА НА БРП (к) 

ЗА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 1941 

В ЮГОСЛАВИЯ

ткитеБРП (к) под
сложи партийна- 

в Македония
така 

и възхи-контрол да 
та организация 
като изтъква, че сега „се во
ди борба срещу германски- 

игалианските окупато- 
агенти. Главно 

на борбата се- 
движе-

щение.
ческа

те и
ри и техните 
то средство 
га е партизанското 
ние. Това движение сега се 
развива на югославска тери
тория и под ръководството 

Югославия, се казва в 
на Изпълнителна да ни

ското възвание 
в което между другото 
казва: „В сегашното положе 

Балканите, свободна

решението
комитет на Коминтернания

та. Това е било пълно приз- 
ЮКП, която успя- 

поробена Европа

сева свое възвание под загла- 
„Македонски ’ народе, 

бъди нащрек!“, в което ня
ма нитО една дума македон
ският народ да се позовава 
на борба, а в което ясно про 
личава
та линия на БРП (к) по въ
проса на войната срещу фа
шисткия агресор. Неговата 
директива, с която се изис
ква

война реакционното прави
телство на Кьосеинов насто-

Въстанието на народите в 
Югославия, по национално- 
освободителните си цели, по 
масовността си и решител
ността на неговите участни
ци, по военната и политиче
ската организираност, пред
ставлява събитие от истори
ческо значение. Въоръжена 
борба, организирана и воде- * стите осигуряват болшинст- 
на върху революционната вото в новото Народно съб- 
платформа на Партията, по рание. Фашистки настроено 
формата си освободителна, то правителство на Богдан 
по съдържание народна и Филов предприема редица 
революционна, започната реакционни мерки 

при изключително сложени ся закон „За защита на дър 
условия, може би е единст- жавата“ и закон за граждан 
вена в историята на човече ската мобилизация, а на пъ- 
ството. рви март 1941 година подпи

сва във Виена споразумение 
за пристъпване на България 
към силите на Оста. Наско
ро в България влизат герма 
иск-и части, откъдето ще на
правят ескалация срещу Ю- 
гославия и Гърция. В тези 
съдбовни събития БРП (к) 
не е заела курс на решител 
на борба срещу фашисткия 
завоевател, своята дейност 
значително ограничава. И 
свежда на полулегален аги
тационно - пропагандитска 
работа.

вие нание наява напълно да се свърже с 
Германия. В тази насока, в 
началото на 1940 година, се 
разпуска Народното събра
ние и в условията на жесток 
терор и натиск се провеж
дат избори, на които фаши-

ние на
Македония главно зависи от 

македон-
ва първа в 
да организира всенардна и 
освободителна борба срещу 

по-иадмощен не-
дейно участие на 
ския народ в героичната ос 
вободителна борба на сръб
ския, хърватския, черногор
ския, словенския, гръцкия, 

югославското воен- , българския и останалите ба 
лкански народи, която во
дят срещу германските, ита
лианските и българските по 
робители и окупатори 
чужди страни и народи. Сръ 
бският народ днес зае чел
но място и дава пример на 
всички народи, поробени от 
Хитлер . ..“ От всичко това

десет пъти 
приятел. Под влияние на съ 
битията, които са се случ-

опортюнистнческа-

вали на
натиск на Ко-.но поле и подда не сеокупаторът 

„предизвика“, че кадърът 
трябва да се запази, а съб
раното оръжие да се пре
даде ма окупатора. Вместо 
решителна борба да се при
стъпи към иепредаване на 
никакви стоки на германци 
те и българите, такова дър
жание и контрареволюцион 
на дейност на Шаторов на-

БРП (комунис-минтерната 
ти) е присилена да измени 
своите становища. Към края 

вагуст ЦК на БРП (к) въз 
на Ко-

на
доиа-

н а
основа на решение 
минтерната изпраща 
до ЦК на ЮКП, в което ме 
жду другото се казва: „Ние 
безрезервно се 
с решението на КИ. Предла
гаме на македонските 
гари безусловно придъжане.

писмо
В момент на тотално веои 

но-политическо надмощие на 
най-агреевни и най-мрачни 
сили на тогавашния свят, 
когато земята била окупира 
на и разкъсана, воено и по
литически напълно разбита, 
югославските народи, пред
вождани от своя авангард 
— ЮКП, в тези съдобвни и 
решителни моменти, всички 
като един, се дигат на въ
станието в борба за освобо
ждаване.

Обаче, като част на суро
вата историческа действите
лност, към въстанието на 
сто пъти са заемани, а зае
мат се и днес, погрешни ста 
новища, било е предмет на 
различни преценки и оцен
ки. Спектърът на тези ста
новища и преценки диамет
рално се различават и са се 
движели от отдаване на 
най-дълбоки признания и у- 
важение, определяно такова 
каквото в същнсотта си е 
било въстанието, па с изразя 
ване на недоверие и съхчие- 
ние в неговата целесъобраз
ност, все до неговото отри
чане.

становищатасе вижда, че 
на БРП (к) спряхмо събития
та в Югославия от 1941 го-

съгласявамехмира остро осъждане от 
страна на ЦК на ЮКП. С 
решение на ЦК на ЮКП от 
25 юли 1941 година Шаторов 
е смен-ен от длъжността се
кретар на ПК на ЮКП за неотложно възстановяване 
Македония и изключен от 
Партията. Правилността на 
революционната линия, коя
то провежда ЮКП, изхожда 
ща от платфорхчата на реши

АРУ- дина варират в широк диа
пазон и представляват едно 
разнообразие, като резултат 
на различни вътрешни и въ 
ншни фактори с идейно-по
литически и, социално - ико- 
номически характер.

на връзки с Югославия и 
дейно провеждане под ръко 
водстйото на Нгославия“. Ка 
кто и да е БРП (к) постепе
нно хченят становищата към

Макар че БРП (к) на VII 
си пленум, състоял се през 
януари 1941 година, заема 
становище на решителна бо 
рба срещу въвличането на 
България в Ихчпериалистиче- 
ската война, било на стра
ната на силите на Оста или 
на страната на английския 
МхМпериализъхМ, тя по-късно, 
през първата половина на 
1941 година по отношение 
на борбата срещу войната, 
а спряхмо фашистка Гер.ма- 
ния, главно ще зае;не стано
вище на изчакване.

Интервю на компетентен

„Нашите проблеми вече са 

разбрани в Републиката, можем 

да се надяваме на помощ“

РАЙНО
ЗАРКОВ:

Такова държание ще има 
отражение безспорно и при 
заемането 
спрямо подготовките, които 
са правени'под ръководство 
то на ЮКП от страна на ю- 
гославските народи за борба 
срещу фашисткия окупатор, 
а оообено спрямо усилията 
такива подготовки да се на
правят в Македония и в 
таналите части на Югосла
вия, заети от българските 
окупационни части.

В разговора на най-усиле- 
ните подготовки за въоръже 
но въстание, които се про
веждат въз основа на 
струкциите на ЦК на ЮКП, 
тогавашният секретар на 
Покраинския комитет на 
КЖП за Македония, Мето
ди Шаторов,— Шарло, отка 
ЗВатт? пРове>кда решенията 
на ЦК на ЮКП и хчакедон- 
ската партийна организация 
своеволна приключва към

_П (к)- Опогава Шарло ще 
действува по директивите на 
ь . като приема напъл
но становищата по въпроси
те на въоръжената борба 
срещу фашизма.

Вместо в

Със секретаря на Общинския 
на СК в Димитровград — Райко Зар' 

ков беседвахме за проблемите, които 
ще се разрешават в новата година. Бе
седата ни беше

съм уоеден, че нашите про
блеми по електрификацията 
И пътищата вече са до
статъчно разбрани и при- 

републикански- 
те компетентни органи и вя 
рвам, че скоро ще послед
ват съответни решения от 
тяхна страна.

— Предстои Пленум на 
ЦК на СКС, който трябва 
да обсъжда въпроси на наро 
дностите в Сърбия, 
вахч се, че именно това 
допринесе за по-бързото ра 
зрешаване на тези и други 
проблеми на нашата 
ност и комуна.

коми
тет

Ако искаме да на становищададем
този кратък обзор преценка 
на становищата на Българ
ската работническа партия 
(комунисти) за събитията в 
Югославия от 1941 
то за тяхното правилно раз 
биране и бясиенме, 
се да проследим развиваща
та сс политическа линия на 
БРП (к) от 1939 до 1941 го
дина, която пряко или кос
вено има отражение 
формирането 
на същите.

в

ети в
по-широка — обхвана 

и политическия живот в комуната. Всъ 
щност това бяха въпроси, на които 
кахме отговор от

година,
ис-

налага компетентен.
ос-

Пътшцата и електрифи 
кацията в Димитров
градско са 
проблем за комуната. 
Протакат се 
Какви са 
новата година — може 
ли да се разреши по
не нещо?

Огорчени сме — общес 
твено-политическите г 
зации и общинската скупщи 
на — от поведението на Път 

предприятие в Ниш 
къхч нашата комуна. В свои 
те планове за строене на 
тища до 1977 година 
е предвидяло нито един 
нар за пътни строежи в Ди 
митровградско. Огорчени 
сме, защото такова отноше
ние е политичечеки несъсто 
ятелно. Но именно този фа 
кт^ни обнадеждва, че в ре- 
пуоликанските компетент
ни органи, и в самото 
предприятие, ще

Надя-органивърху
и заехчаието

ключов пцс

с години, 
изгледите в

ното
В навечерието на избухва 

на Втората световна
народин-

нето пъ-
то не 

ди- Двадесет и първото засе
дание на Президиума на 
СКЖ

— Те ще си бъдат осно
вен проблем и нататък, дока 
то не се разрешат оконча
телно. Електрифицирането е 
започнало с ускорен темп 
при ангажиране на чисто 
собствени

БРА ГСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРС
КАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

раздвижи с реше- 
цялата страна.нията си 

Как то бе прието и оцене
Излиза веекл петък 

Урежда ре/а.сционд 
И. Д. Директор, 

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ 

Издава „Брттствп“ — Ниш 
Ст. Пауновнч 7г, телефон 

25-444 и 25-480 
Годиш, щ абонамент 25 
лугодишен 12,51) м. динара. 
Тек. с,четка 625-3-78 Служба 

друштвено ‘СНИГОЕОДСТВО 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Лук Караджнч" 
Ст. Пауновнч 72 —

но в комуната?
колегия сили и 

— на селяните и 
Ние очаквахме - 
публиката, обаче

средства
— Решениятапътно 

ни разбе
рат и ще се направят коре
кции. Мога да съобщя на чи 
тателите следното: Има из 
гледи в идващата нова 
дина да се започне 
пътищата. Имам 
строене на някои

комуната, 
помощ от ре 

досега не 
ни е оказана. Причината е 

Мпкрлпъ - третирането на нашата об
пристъпи към разпгм*тпян^а Имали сме сРавнител
ване на възвание?^оР ° ВИСОК наВДонален доходПК го.тлп ниетото на на глава от населението я
й до „Тд™™ Юг°о??а ГеАСТВИе ™ ™ваТхТ°Фон"

вня по повод нападението на преде ш вТр^ъоб^3®™6 
фашистка Германия срещу „п™ Р
първата страна па социатиз- за пътни,п 'сУ средства 
ма. с което го поканва в ре- хГято пък не ЛеКТРИфИЦИра' 
шнтелна борба срещу о«,- законГза 

патора и домашните преда-' 
тели, Шарло разпространя-

и становища 
та на заседанитео тук бяха 
приети с голяхмо въодушевле 

бъдатI! ние и решимост да
го- провеждни докрай. Особено

пред вад ™ВВ ВЗЖИ за На дру
комунал- р 1ито — уводната и за- 

ма™страли. Нашите на- ключителната. В паотийни
гаТ„Вр™ О^ак^уXX « "„Го“ "РВ
ши собствени сили и оредст Аанието °Ще ние разгледах- 
ва за целта. А тогава и Фон ме политическото положе- 
ДЪТ, и пътното предприятие ние в к°муната. Тези наши 

пострани. оценки и Двадесет и първо- 
защото лично

нещо
а по-

ни
не мо-

се приема от
о?к>. КОЙТО^сГф™” 
ра със

Ниш
няма да останат 
Говоря така,средства от Фонда.
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Богдан Николов: ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР, XIV В.
(акварел)

УтгетВо
~~ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНОСТ 
В ЮГОСЛАВИЯ 
НИШ, Станко Паунович 72
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НАШИТЕ СТОЛИЦИ

БЕЛГРАД
Кой не е пътувал с радост 

към него. Кой не го е напу
скал с тъга? Кой е тоя юго- 
славян, когато не свързва не 
що с него, нащата столица 
— Белгард? Много хора каз
ват за Белград, че се чувст
вуват „като у дома”. И това 
е вярно. Белград не само е 
столица на югославската фе 
дерация, и не само с това 
плени. Той плени и със сво- , 
ето историческо минало, с 
географическото положение, 
със свободолюбивото и инте 
рнационалистнческо стано
вище. Затова в него, човек 
се чувствува свой. Тук за 
един ден може да се срещ
неш с хора от много нацио
налности, с хора от Гевгелн 
до Триглав, от Суботица до 
Димитровград. Всички за не 
го поравно милеят, всички за

ва в нападението на Белград 
и е ранен.. . Турците покор
яват Белград окончателно 
1521.

Настъпва период на тур
ското робство, в което Бел
град запада икономически. 
Но белградчани не мируват. 
Започва подготовка на въс
тание. В тези подготовки уча 
ствуват много изтъкнати хо
ра заедно с Карагеорги Пс- 
трович. Турците се опитват 
да изпреварят въстанието и 
правят известната „сеч на 
князете”. Но това само пов
дига духа на въстаниците. 
Въстанието започва, а на 30 
ноември 1806 година въста
ниците освобождават града. 
На 8 януари 1807 година те 
превземат и белградската 
крепост.

Калсмегданти. Тук ое провежда генерал 
на стачка (през 1919), на об 
щинските избори 1920 годи
на комунистите в Белград 
получават най-много гласо
ве. Белградчани героически 
се противопоставят на дик
татурата па Петър Живко- 
вич. Тук се създава такова 
антифашистичко разположе
ние, което се чувствува в ця 
лата страна. Правителството 
на Стоядинов! 14—Чветкович 
търпи най-голямото пораже
ние именно в Белград.

Идват нови събития, кон
то говорят за Белград. Дати, 
които се помият, които въз
буждат радост и вълнение. 
27 март 1941 година когато

Идва и най-светлата дата 
за Белград — 20 октомври 
1944. Белград е освободен от 
фашизма. Той става столица 
на нова Югославия.

И това историческо мина
ло, и успехите в социалисти
ческото строителство, нови
те фабрики, повити магистра 
ли, които правят Белград съ
временен и модерен 
правят града приятен и жи
вописен.

Във всички тези събития.

животите си за неговото ос
вобождение. Спомням си за 
едно писмо на Циле. Той в 
отговор на баща си 1941 го
дина пише, че знае това, че 
в Димитровград, ако се за
върне може да бъде 
рей, но той не може да на
пусне Белград в най-трудни
те му моменти. И той като 
член на местния комитет на 
КШ даде живота си за сво
бодата- на тоя град. Белград
чани верни на традициите се 
отдължиха може би, повече 
от родния му град, повдиг
наха паметник на тоя герой 
в предприятието, където е 
работил на Беле воде, а в 
историята на Белград посве
тиха повече от една страни-

по-ми-

град,

в история на града са дали 
своя дял всички народи и на 
родпости на страната. Може 
би затова Белград така е мил 
и драг на всички нас. А Бел-патриоти чното

ние па Белградчани идва до град умее да се издължи за 
кулминация. „Бол>е гроб не
го роб”... Фашистите търпят

разположе-

това повече от всички. На
шият Васил Иванов Циле от 
Димитровград и Славко Ди- 
пов от Босилеград като уча-

ца.
Затова ние с радост пъту

ваме в Белград, а винаги го
първото поражение в сери
озна съпротива. Геройството 
на Белградчани се чувству 
ва в цяла поробена Европа 

В поробения Белград, бел 
градчачни се чувствуват не 
покорени. Те кичат стълбо 
веге на Теразие, но живи не 
се предават. „Постарайте се 
повече сърби да бъдат арес
тувани и убити” ... съобща
ва Рибснтроп на своя пълно 
мощиик в Белград Бснцлср... 
Но това нищо не помага. „Чу 
вствувам се, като че ли съм 
попаднал в неприятелско гпе 
здо.. . Става твърде горещо 
лято в този град в южна Ев 
ропа” — пише един немски 
майор на домашните

стипци в младежкото Движе 
ние в Белград бяха обикна
ли Белград и затова дадоха

напускаме с желание отново 
да дойдем в него.Народна скупщина 

нашият Бел-
Б. Николов

Идва времето на Милош, 
нови успехи и падения. През 
19 в. Белград икономически 
закрепва. Явяват се индустри 
ални предприятия — фабри
ка за бира (1839), първа мел 
ница (1863), след това фабри 
ка за захар и тютюн. За пръв 
път навлиза чуждестранен 
капитал. През 1908 година 
Белград е имал вече 63 пре
дприятия с 4.000 работника. 
А след това се нижат нови, 
за Белград исторически да
ти са: повързване с първата 
железопътна линия (1884), 
във водите на Дунав край 
Белград плува пръв параход 
„Дслиград”, открива се пър- 

банка (1884).
В тези години експлоати

раните работници белградча 
ни приемат идеите на Свето 
зар Маркович, първия сръб 
ски 
своя

г.ао казват 
•за д.
Кой тук не се е любувал на 

устието на Сава и Дунав, на 
хубавия Калемегдан, на по
гледа към Нови Белград, за
леза на слънцето и угасване- 
то на последните му лъчи 
във водите на Дунав. С въз
хищение човек гледа новите, 
хубави многоетажни сгради 
към Топчидерско бърдо, Ра- 
ковица, Сурчин и Нови Бел-

По-важни дати от исто
рията на Белград

1521 — Белград и цялата територия на Сърбия па
дат под турска власт.

1688 — Австрийската войска превземе. Белград.
1808 — Откриване на Великата школа в Белград.
1862 — Бомбардиране на Белград и преселване на 

турското население.

190Л — Открива се първа южнославянска изложба 
в Белград.

1905 — Белградската Велика школа получава ранг 
на Университет.

1910 — В Белград сс провежда балканска социали
стическа конференция, на която Д. Туцо- 
нпч изтъкна, че „сюза и общност на свобо
дните балкански народи трябва да бъде цел 
на всички ония, които с днешното състоя

ние са недоволни“.

1939 (141 декември) — В Белград се провеждат го
леми студентски демонстрации.

1941 (6 април) — Белград е бомбардиран от страна 
на германския военновъздушен флот.

1941 (4 юли) — В Белград (Ботнчева улица) ЦК на 
ЮКП взима решение за въоръжено въста
ние.

1941 (10 август) — В Белград излиза първия брой 
Бнлтеиа на Главния щаб на Народноос- 

вободитолната войска.
1944 (20 октомври) Белград е освободен от фашиз

ма.

град.
В всеки кът от този велик 

град поражда в човека емо
ции на нещо велико, за ми
налото, което тук е остави
ло свой отпечатък. Тук още 
в най-далечното минало има 
ло селище, което било едно 
от най-старите в Европа. Син 
гидунум, Ьелиград, Алба гре 
ца и със славянското си име 
БЕЛГРАД е отстоявал веко
ве на различни завоеватели. 
Още в предисторичсския пе
риод, за което говорят архе 
логическите изследвания на 
територията на Бслграл, с съ 
ществувала цивилизация. Кс 
лти, Скордийци, Римляни ос 

своите следи. Славян
ските племена изграждат 
свой град и му дават име 
— Белград. Неговото име за 

път бива отбележело

Германия.

пи

социалист, които 
вестник „Раделик” 

по преди сто години започва 
борба за освобождение 
работническата класа. В Бел 
град сс развява червеното 
знаме на Баса Пелагич. Из
никват работнически друже
ства, чествува се Първи май 
като празник па работници
те, стават първите стачки иа 
Чукарица (1907). В Белград 
се провежда първата Балка
нска социалдемократическа 
конференция. Белград става 
разсадник на идеите на со
циализма.

След завършване иа пър
вата световна война Белград 
става па 1 декември 1918 го
дина столица па югославска
та държава. В новата държа 
ва Белград става и център 

револяциошюто движе- 
което между двете вой

със
точ

на

та вят

пръв
878 година... В края на 13. 
столетие Белград идва под 
сръбска власт и 
най-много в своето развитие 

Стеваи Лазарсвич (1403 
—-1427). Тогава за пръв път 

столица иа Сърбия... 
През юли 1456 године турци 
те пристигат 
на Белград и през поща 
21 и 22 юли 1456 турците ми 
иават в нападение. Султан 
Мехмед втори лично участву

получава

при на
става

пред стените
иа

на
Авала — паметникът на 

незнайния войн
пие,
ни бележи крупни резулта*
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В Восилеградската общинана ОС в БосилеградНовогодишно интервю на председателя
Здравните амбулатори 

започнаха да работатОЧАКВА СЕ ПО-ГОЛЯМ СТОПАНСКИ ПОДЕМ 

ПРЕЗ 1972 ГОДИНА
да се осъществи в настъпва
щата година?В стопанско отношение бо 

община е ед-силеградската 
на от най-изостаналите в ре
публика Сърбия. Тя има се
дем, но дребни и слабодохо 
дни стопански организации.

Възможностите за инвести 
ции на общината са също ог 
раничени. Недостигат сред
ства дори и за финансиране 
на основни обществени дей
ности и потреби.

Националният доход на гла 
ва от населението едвам над 
минава 1.000 динара и е меж 
ду най-низките в Република-*

на— Първо изграждане 
пътна мрежа, която по-успе 
шно да свърже 
търа на комуната, 
цел с общински средства 
скоро ще прибавим булдо
зер и компресор.

В областта на учебното де 
ло ще настоим да построим 

в Босиле-

еелата с цен 
За тази

на

училищна сграда 
град, в която да формираме 
средношколски център, 
що така ще построим учи
лищни сгради в Долно Тлъ
мино, Караманица и горн-о- 
любатската махала „Колчи- 
на". За нуждите на култура 
та предприемаме мерки 
изграждане 
дом, разширяване на библи 
отеките и развитие на кул
турната самодейност.

В кратък срок предвижда 
ме да завършим здравстве- 
ната станция в Долно Тлъ-

Съ-

I а.
Отговорните в общината 

обаче не чакат със скръсте
ни ръце .С помощта на об
ществото те упорито търсят 
изход от това положение. Та 
ка е било и в изминатата го 
дина. Наистина постигнато
то е скромно, но от голямо 
значение.

Перспективното, развитие 
на комуната и занапред се 
основава 
дело. Защото изследваните 
досега рудни залежи в боси- 
леградския край обещават 
много.

БОСИЛЕГРАД

да се ползват 
медицински

невъзможно 
необходимите 
помагала.

Колективът се готви амбу
латориите в по-кратък срок 
да оспособи за такава рабо
та, каквато изискват специ
фичните нужди в комуната 
и валидните законопредписа 
ний в здравеопазването, 
пасящи се до устройството 
на тоя вид здравни СА)1жб}1. 
За тази цел сега съществу
ват по-добри условия. От Ре
публиканския фонд за разви 
тие на -недостатъчно разви 
тите краища Здравния дом е 
получил 400.000 динара — за 
инвестиции. От тях полови
ната са предназначени за до 
довършване и обзавеждане 
на здравната станция в Дол
но Тлъмино. Тук считат, че 
тоя здравен обект ще бъде 
окончателно готов и спосо
бен за работа през първата 
половина на 1972 година. Съ
щевременно в тоя период ще 
се огпочне с изграждането 
на здравните амбулатории 
в Горна Лисина, Долна Лю-. 
бата и Торна Ляобата. За за
почване на изграждането им, 
поотделно за всяка от тях са 
осигурени по 80.000 динара.

неиз-След продължителна 
вестност, от преди една сед- 

Босилеградската об-
за

културенна
мица в
щина започнаха редовно да 
работят районите здравни ам 
булатории. Услугите на Зд
равния дом в Босилеград се 
га допират и до най-отдале- 
чените села в комуната.

В амбулаториите редовно 
отиват лекари и медицински 
сестри. В Долио Тлъмино тя 
работи всяка сряда, в Горна 
Аюбата всеки четвъртък и 
в Горна Лисина всеки поне-

миннотовърху мино и да построим здрав
ни амбулатории в Горна Ли 
сина, Долна и Горна Люба-

Председателят на ОС — 
др. Владимир Стоичков

от-

та.
В предстоящата година оба 

че най-много ще работим за 
електрификацията на села
та От тридесет и седем се
ла в Босилеградската кому
на до сега са електрифици
рани само три. Това е пора 
знтелен пакт, _който говори, 
че без материална интервен 
ция от страна на общество
то ние в комуната сме без
помощни да решим гоя жи 
знен въпрос.

развитие на недостатъчно 
развитие краища. По-спсциа 
лно за откриването иа тоя 
обект обстойно преговарях
ме и намерихме пълно раз
биране в сдруженото белгра 
дско пластмасово предпри
ятие „Ингерплас”.

Надяваме се, че през 1972 
година успешно ще приклю
чим тази акция.

Какви конкретни възможно
сти в настъпващата 1972 го
дина съществуват в тази об
ласт бе първия ни въпрос, ко 
йто отправихме до председа
теля на Общинската скупщи 
на в Босилеград, другаря Вла 
димир Стоичков.

— И в настъпващата годи
на комуната полага най-го- 
леми надежди в активизира 
ненето на фосфатовите зале 
жи в Долна Лисина и на оло 
вно-цинковите в Карамани-

деЛник.
Факт е обаче, че амбулато

риите работят при много тру 
дни условия, поради което 
не са в състояние да оказват 
по-качествени здравни услу
ги. Това е известно на коле
ктива в Здравния дом. Тук 
изтъкват, че условията за ра 
бота че трудни както и пре
ди. Основно е, че няма съот
ветни помещения. За това е

Кажете ни какво е плани
рано в извънстопанските от 
расли, което Вене ВЕЛИНОВреално може

ца.
В Лисина се вече установе 

ни запаси От 50 милиона то- Вене ВелиновСреши и разгеаори
на, които стигат съответна
та мина да работи най-малко 
седемнадесет години. С руд
ния басейн ,,Бор”, който е 
изследвал и е заинтересован 
за тези руди, ние непрекъсна 
то контактираме. В момента 
тоя промишлен гигант готви 
анализ, който да покаже ка 
ква икономическа цена ще 
се получи при експлоатация 
иа фосфатите в Лисина, кои 
то са единствено находите в 
Европа. От тоя анализ ще за

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ТРУДОВИЯ
СИ ПОСТ В Здравния дом са на мне

ние, че в тази обемна и ва
жна акция изцяло ще се ус
пее и поради заинтересова
ността на населението. Мест 
ните общности в споменати
те села предприемат акции 
през местното самооблагане 
и събиране на парична по
мощ да помогнат амбулато
риите по-бързо да се завър
шат. Това е гаранция, че 
през идущата година ще се 
успее изцяло да се реши въп 
роса с районната 
служба в комуната.

работа и сложени задачи. В 
това време след него са оста 
нали много нощи. Или както 
ка затой по дваесет и чети
ри часа не е ставал от сто
лицата си. Но настояванйя- 
та му. да се открият пощи в 
районните центрове са успе
ли. И това са неговите най- 
радостни моменти в живота 
му.

черието на Втората светов
на война постъпил и пощата 
в Божица. Кратко време след 
това служил и в сурдулишка 
та поща. И от преди 24 го
дини непрекъснато работи 
като началник в босилеград 
ската поща.

Това бе повод за разговор, 
който водихме с него.

Попитахме го как се чувс
твува сега, когато е напъл
нил четири десетилетия не
прекъсната и успешна рабо
та. И какво за него означава 
работата?

— Наистина съм щастлив 
— каза той, че успях да из- 
пълна своя 
дълг и да дам свой скромен 
допринос в изграждането на 
нашето социалистическо об
щество.

В това нещо всеки 
же да успее ако се заложи 
и работи.

Според мен -т- продължи 
чичо Антанас — само рабо
тата крепи човека, а той 
нея намира смисъла и съдър
жанието на живота си. Ис
кам да кажа, че своята про
фесия обикнах още от пър
вите дни. А това е много ва
жно за всеки и за всяка про 
фесия.

В първите следвоенни го
дини, когато за първ път е 
огпочнато сериозно да се ра 
боти върху основаването и 
организирането на пощенска 
та служоа в Босилеградско 
чичо Антанас е имал обемна

виси дали и кога ще се от
крие тази мина. Това ще бъ
де изцяло известно през на
стъпващата 1972 година.

Оловно-цинковите руди в 
Караманица са между най- 
богатите в страната ни. За 
сега обаче не са открити до 
статъчно запаси. Именно за
това „Трепча” и занапред ще 
продължи с изследванията 
си. Общината се залага тези 
изследвания да 
във възможно

— В първите дни след ос
вобождението — 
той, съществуваше поща са
мо в Босилеград. В такъв 
случай босилеградските села 
бяха лишени от. редовно по
щенско обслужване. Напри
мер в отделечените села хо
рата получаваха писма и те
леграма със закъснение от по 
цяла седмица.

Ето защо вложихме 
ми усилия, но успяхме за кра 
тко време да решим въпроса 
с откриването на пощите ~ 
Долна Любата, Горна Лиси^ 
иа и Долно Тлъмино. Първо 
начално за тази цел нямах
ме нито помещения, нито пак 
хора, които би могли ведна
га да започнат с работа. Но 
намерихме млади ентусиази 
сти, които за кратко време 
успяха да се оспособят за 
работа.

здравнаразправя

Същевременно в Здравния 
усилия да ре- 

въпроса с кадрите, ко 
крайно необходими за 

работата на амбулаториите. 
По-специално, в 
най-много са необходими два 
ма лекари обща практика и 
няколко медицински сестри. 
За лекари е обявен

дом полагат 
шат и 
ито са

приключат 
най-кратък 

срок и на мястото на експло 
атацията в Караманица да 
се открие рудник с флотацн 
оннен цех.

Готови сме да потърсиме 
ц други предприятия, в слу
чай, че „Бор” и „Трепча” не 
ускорят подготовките и не 
уважават нашите специфич 
им изисквания и предложе
ния във връзка с експлоата
ция на рудите в комуната.

Другарю председател, от
говорете ни какви възмож
ности за развитие в 1972 го 
дина могат да се очакват и 
в някои друга стопански от 
расли?

Бай Антанас

работническиВсяка професия си 
свои заслужили и ветерани. 
По-точно лица, които почти 
целия си живот са прекара
ли на работа и никога не 
са се оплакали от умора.

Такъв е и Антанас Цвет
ков, дългогодишен пощенски 
работник и началник на по
щата в Босилеград.

Четири десетилетия той е 
непрекъснато на своя тру
дов пост. Все още е крепък, 
но скулите на лицето му го
ворят за много трудни и бур 
но преживени години.

В работата е влагал всич
ко от себе си. И в това ви
наги успявал.

има момента

голе-
конкурс, 

но както и по-рано и сега не 
се е обадил нито 
кар.

ще мо-
в

един ле-

В. В.
в

— Предприемаме най-сери 
ознн мерки за откриване 
на индустриално-промишлен 
ооект в Босилеград. Във 
връзка с това разчитаме на 
по-изгодни 
при ползването на 
сега предлага 
скня фонд за

Откриването на тези по-щи 
_ каза нашия събеседник 
оеше същински празник 
оосилеградското 
ление. То сега 
имаше

за
селско насе 

за първи път 
възможност пощен

ските пратки да получава и 
изпраща в селата

условия, които 
кредити 

Републикан- 
нконо.мическо

Като стронтсл на пътища 
и сгради той започнал да ра
боти от 1933 година. В наве-

Страннца 4 си.
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Райно Зарков: »Нашите проблеми вече 

са разбрани в Републиката, можем 

да се надяваме на помощ«
(ОТ 2 СТР.)

то заседание на Презйдиу- реки 'че те няМат големи ра 
ма на СЮК са ни изходна змери и не бива да тревожат 
база. Вече сме имали Две. за много. Казвам така, защото 
оедаиия' на комитета, във това са прояви на единки от

всичките националности,
без съмишленици и поддръ прави необходимия 
жници. 1

Да обясня по-добре. При
чината за такива явления 
са най-често неразрешени 
лични проблеми, които хора 
та се опитват да отнесат на 
терена на политическото.
Ако например жената на ня 
кой сърбин или българин от 
комуната не се приеме на 
работа по конкурс, ето ти 
веднага изказване, че не би 
ла цриета, защото е сръбки- 
ня, или обратно1 — защото 
е българка. А това приема
не никак не е свързано с 
националната принадлежно
ст на хората. Някои органи 
зации са били много енерги 
чни срещу тези прояви — 
да изтъкна за пример мит
ническата партийна органи
зация, която много енергич 
но и с такт е реагирала сре 
щу подобни изказвания.

Друго има обаче. Нали се 
га е малко модерно да се 

и ето явяват

дими, даже и- много — не 
;амо за нашия жител, но и 
за посетителя. Това го е има 
ло в някои организации, но 
не е добило поддръжници. 
Ще трябва обаче да се на- 

анализ на 
^ нашия развой и да се изле

зе пред организациите и хо 
рата с резултатите и необхо 
димите обяснения. Тогава 
ще се види, че истината не 
може да отрече никой, щом 

1 е налице. .
А за това и за редица дру 

ги въпроси ни се оказва удо 
бен случай за разговори. 
Предстоят ни събрания по 
изборната работа. Там ще 
се приказва не само за това, 
какви хора ще избирахме в 
партийните ръководства, но 
и за проблемите, които, есте 
егвено, ще разглеждахме в 
светлината на XXI заседа
ние на ПрезидиухМа на СЮК.

онализъм и шовинизъм, въп|

всички организации са раз
гледани материалите обстой 
но, а наскоро по партийните 
организации ще уточним 
въпросите за провеждане 
на решенията на XXI засе
дание.

НАЦИОНАЛИЗМЪТ като 
«жтуална отрицателна про 
ява констатира ли се и 
тук, в тази комуна?

— Не бива да се залъгва-- 
ме, че нашият терен е чист. 
И тук има явления на нациРайко Зарков

ВРАНСКОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА - 

ИНТЕРЕСОВАНО

За еликтри- 
фикация на 
Босилегра- 
дските селища

М. Н. Нейковкъв обединен географски ра 
йон би хмогло по-успешно да 
се предприемат акции не са- 
мо по електрификация, но и 
за поддържане на токовите 
мрежи. За сега от близките 
на Враня кю.муни в състав 
на това предприятие не се на 
.мират още Сурдулица и Бо
силеград.

Това предложение, ни ка
за директора Филипович, във 
вид на писхмо ще бъде изпра 
тено на обсъждане и до Об
щинската скупщина в Боси
леград.

ваността и готовността на 
предприятието да се вклю
чи и спомогне в тази благо
родна акция.

Директорът на предприяти 
ето Любомир Филипович ни 
заяви, че са готови да подпо 
магат акциите по електрифи 
кация, в която и да било 
съседна комуна. Същевре.ме- 
нно той изтъкна, че се и.ма 
предложение за обединяване 
на потребителните центрове 
на ток, а в случая приключ
ване и на Босилеградската 
комуна към това предприя
тие. Според него в един та-

Електрическото предпри
ятие от Враня показва инте 
рее за електрификация на 
селищата в Босилеградската 
община. В това направление 
вече съществуват и конкре
тни акции. До сътрудничест 
во и помощ от страна на то
ва предприятие се е стигна
ло при започващата електри 
фикация на селищата на лк> 
батския район. В случая ела 
боратът за далекопровода и 
за трафопоста е готов, а в 
момента предприятието из
работва и елаборат за сел
ската мрежа.

Това показва заинтересо-

критнкува 
се критики и тук. Именно 
има..тенденции да се пори
цае цялата досегашна поли- 

в комуната по общест 
вено икономическия развой. 
Упрекват се ръководства, от 
делни хора, отрича се, 
нещо е направено и подоб
но. Резултатите обаче са ви

тика

че

В. В.

вно училище ученици. Ста
ва въпрос за необективни 
мнения и преценки, които на 
последък се изказват и мно- 
голасно.

Касае се и за неоправдае- 
мо страхуване от страна на 
някои ги.мназиялни учители, 
че това училище се заканва 
след кратко време да закрие 
ги.мназията. За такова стра
хуване — изтъкна Григоров 
няма хмясто. Защото налице 
са възхможностите за същест 
вуване и на двете училища. 
В случай да се намали чис
лото на учениците в едно от 
училищата, не е трудно пре
подавателите да 
часове в другото, 
га иапрНхМер. Не трябва да 
се забрави — каза Григоров, 
че училищата за квалцфицп 
рани работници и.мат отдел
но място и предимство в Ре 
публиката програма за раз
витие на учебното дело.

Става ясно, не компетент
ните за учебното дело в ко
муната трябва да заделят по 
голямо внимание върху рабо 
тата на това училище. Защо
то има възможност училище 
то, което все още работи 
под ведомство на вранското 
след вре.ме да бъде са.мосто- 
ятелно. А това е от голямо

потребите на първи клас е 
офорхмена съответна 
ческо-ученическа работилни
ца. Училището разполага и 
с помагала за отделни про
фесионални предмети. Поме
щенията на учебната сграда, 
в които се работи, също та
ка задоволяват нуждите. Уч 

от втора и трета

Из дейността на учебното дело в Босилеградско техни-

Д2БРИ УСПЕХИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 

КВАЛИФИЦИРАНЕ НА РАБОТНИЦИ епиците 
година практическото си о- 
бучение провеждат в стопан 
ските организации в града. 
И като такива още в учени
ческите си дни се оформя
ват в същински пронзводи-

та на училището са израз- 
' ходвани 160.000 динара\ Те

зи средства, както и онези 
в предишните години, са по 
лучаиаии изключително от

сет ученика и от сурдулиш- 
ка община.

Обучението провеждат три 
V ма постоянно заети препода

ватели, четирима хонорарни 
и осем допълияват часове от

Училището за квалифици
ране на работници в Босиле 
град работи вече четвърта 
година. От миналогодишни
те 31 абитуриенти, половина 
та са продължили образова
нието си във други учебни 
заведения, а останалите са 
на работа.

Това е фактически

тели.
С оглед ма всички тези из 

пълнени условия, в тази уче
бна година училището с ве- 
рпфпцнрапо от страна на Ре 
публикаиския 
за учебно дело.

допълияват 
Както со

мово
училище, за което може да 
сс рече, че е все още във фо 
рмиране. Но въпреки това, 
интересът за неговата рабо
та нараства. „

Какъв „личен паспорт — 
така да се каже има в мо
мента училището и при как 
ви условия работи? За това 

осведоми Гоие Григоров, 
негов ръководител и секре
тар на Общинската образо
вателна общност.

В училището работят 
отделения. В първа 
има две, а във втора и тре- 

едно металообрабогва 
що и едно отделение във вто 
ра година но строителство. 
В тази учебна година то ра 
боти общо с 140 ученика, мре 
димно от селищата на боси- 
леградскага комуна. Има де

секретариат

ЗАЩО УЧИЛИЩЕТО ИМА 
ПРОТИВНИЦИ?

Въпреки досегашната успе 
шна работа, мнозина не ис
кат това училище да крепне 
■и да се развива. Дори сс чу
ват слухове, че то трябва да 
се закрие, че за неговата ра 
бота пя.ма условия и др. Вън 
реки това е известно, че са 
създадени условия за рабо
тата му.

Ето какво за тези произвю 
ли каза другаря Григоров:

— Считам, че о илюзорно 
да се говори за закриването 
па топа училище, >за което 
сс създава все ио-голям инте 
рее сред завършилите оспо-

ни

пет,
година БОСИЛЕГРАД значение, защото то създава 

кадри, . необходими не само 
ма стопанството в комуната, 

и за вън от пея'.

Републиканската образовате
лна общност.

Имайки предвид нуждите, 
както' и конкретните възмо
жности, оборуднеността 
училището задоволява. За

та по гимназията и основното учи 
Според прЪфссионал-лище.

пата подготвеност на прело* 
даватслитс обучението е сра 
епително добро.

За тази година за работа*

по
па В. Велинов
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От заседанието на Общинската конфе-
ренцяя не СКС в Сурдулица

Разформирани партийните 

клонове при местната орга
низация на СК в Клисура

трошевци и Клисура. От АР 
уга страна тезк села имат 
много общи проблеми, кои
то трябва да се разрешават 
г. предстоящия период.

Заседанието разгледа и из 
С орната, активност на тери
торията на Сурдулишка ко 
му на. Констатира се, че се 
повтаряй с старите грешки 
прк избирането н?. членове 
зг. Общинската конферен 

Именно, трудовите ор 
ганизацпь: пак избират гол 
ям брой директори, ?. орга 
низациите по селата учите 
лк за членове на Общинска 
та конференция.

— За делегат на IV кон
ференция на СКС избран

Джока Митич, секретар на 
ОК нг. СКС във Владичин 
Хан —

По предложение на кому 
пистите о* Клисурски рай
он, Общинската конферен
ция на СКС на завчерашно 
то си заседание взе реше
ние да сс расформират пар
тийните клонове при мест
ната организация. Занапред 
за целия район ще съществу 
ва една местна организация 
със седалище в Клисура. То 
ва е направено поради мал
кия брой членове на СК в 
клоновете г. Дргннци, Кос-

ЦИ5*.

Бабушнид. рдзгоВОРИ С НАШИ РАБОТНИЦИ 

НА РАБОТА В ЧУЖБИНАм. В.

низации и на Общинската 
скупщина.

На заседанието на Общин 
ския синдикален съвет бяха 
разгледани и тазгодишните 
резултати от безплатното за 
членяваце на работниците 
в библиотеките. Предвижда 
ее и идната година Общин
ския синдикален съвет да 
отпусне средства за зачелен 
яване на всички работници 
в библиотеките.

гат на почивка за новогоди 
шиите празници ще се про
ведат разговори в местните 
канцеларии във Велико Бо- 
нинце, Стрелац, Стол, Звон 

Любераджа и Бабушни- 
ца от 11 до 16 януари 1972 
година. В разговорите

представители

Завчера в Бабушница се 
проведе заседание на Общин 
ския синдикален съвет на ко 
ето бе изготвена акционна 
програма за посрещане и ра 
зговори с работници от та
зи комуна, които се нахми- 
раг врехменно на работа в 
чужбина. Според последно
то преброяване от тази ко
муна в чужбина се намират 
284 работници. С тези ра
ботници, които вече приети-

Клисура

Електрическото предприя
тие от Лесковац не 

изпълнява задълженията

ци,
■ще

участвуват 
на Завода за зехмане на ра
ботна ръка, на Завода за со 
цилни осигуровки, на обще 
ственс-политическите орга-

В началото на септември ваше да извърши местното 
население са готови. Местна 
т?. общност изпрати писмо 
г Електрическото предприя
тие, с което го осведомява, 
чс. времето позволявг. да про 
дължат работите по изграж 
дането но в отгово
ра си Електрическото 
предприятие отказва да 

направи това, все докато не 
се подобри времето.

Населението се е обърна
ло и към обществено-полити 
ческите фактори в комуна- 
тг< дг. помогнат за спазване 
нг. договора. Такова стано
вища има от преди някол
ко дни и местната партийна 
организация в Клисура..

т.г. Местната общност от 
Клисура сключи договор с 
Електрическото предприя- 
тио от Лесковац за строеж 
на далекопроводи до маха-- 
лите Дебели дел и Пеина. 
Половината финансови сред 
ства осигури Общинската 
скупщина в Сурдулица, а 
половината местното населе
ние с доброволни трудови 
;.кЦии и пари. Всяко дома- 
«цшетво от Дебели дел вне 
се по 1.300 динара, а от Пей 
гг. .ппхала по 2.000 динара.

Далекопроводът, според 
С1слючеш1я договор, трябва
ше да бъде завършен до 10 
декември т.г. Всички пред
видени работи, които тряб- М. В.

Сурдулица

ПРИЕТ ПЕРСПЕКТИВНИЯТ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА КОМУНАТА
Общия събор на Общинс- 

ката скупщина разгледа пер 
спективния план по разви
тие настпанството и обеще 
ствените дейности от 1971— 
—1975 година, 
заседание 
скупщина той бе приет еди- 
ногласно.

нето средно по 8,1%. Обеще 
твеният продукт ще расте 
средно по 12,5%, а произво 
дителността на труда сред- 
™ по 7»/0. Заемазтона ™ви 
раоотници ще растз средно 
по 7°/с годишно, обаче _ 
ки това ще бъдат заети 
мо 10°/с от общия брой 
населението.

За стопанското 
н? комуната се 
инвестиции 
динра и то за 
козни

на недостатъчно развитите 
краища на СР Сърбия, а са
мо 69.000.000 са собствени 
средства.

За строеж на жилищни 
сгради се предвиждат сред- 
ства от 2.000.000 годишно, 
ь Клисура ще се строи жи-
оГ'АаппСппРпАа на ст°йн°с* ОТ 1.500.000 динара, а в Бо-
жица на стойност от 1.700.000 
динара,.

Най-големи инвестиции се
ГАГКАаТ за изграждането на втората фаза на ВЕЦ 
..Власина с чието довърш- 
... „ инсталиРаната сила би 

увеличила от 
57.6 мегавата 
вата.

а на отделно 
на Общинската

въпре
са-

В материалите се конста
тира, че . тази община 

от най-неразвитите 
Сърбия и че

на
е ед- 
в СР

едвам през та
зи година стопанството ус
пя да завърши годината без 
загуои.

Предвижда

на развитие 
предвиждат 

от 334.155.000 
доствка на ос 

сРсдства. Най-големи
развити?"11 “ пРеДви>кдат за развитие на промишленост- 

300.1з4.000 динара, от 
които само за ВЕЦ Власи на" - 254.055.000 динара п0 ™иТО<ЬТ23И сР™сгва 2° 

нт^Р Фонда за развитие

се в предсто
ящите пет години стойност
та на производството обо
рота и услугите да расте 
средно по 13,3% годишно, а 
развитието на здравеопазва-

ване
сегашните 

на 127,3 мега-

Страница в
М. В.
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Новини от Босилеградско

По нашенскоПРИ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД- 
СКАТА ОБЩИНА
Голям интерес за новото 

премерване на земята
»ФОРДАЙНАТА«
САМОПрез 1972 ^година в Босиле — В предишното премерва- 

градската оощи.на ще се про не са направени грешки от 
веде цялостно кадастрово такъв вид, че сега създават 
премерване и бонифициране различно и неоправдано да- 
на имотите. нъчно облагане. По-точно за

Ири премерването от пре- плащаме различни данъци 
ди цетнадеоет години бяха за едни и същи по качество 
направени грешки. имоти.

Ето какво от новото пре- Стефан Митов от с. Долна 
мерване очакват босилегра- Лисина: — Не съм доволен
дските земеделски произво- от начина, на който

„ петнадесет години се прове-
Стаменов от с. Гло- де премерването. На някои 

жие. Повече пъти бях в собственици е написано, че 
контрол при предишното имат повече, отколкото дей- 
премерване. Затова доста до ствително имат имот, а за 
оре ми е известно, че са на- сметка на това на други е 
правени големи грешки. Най намалено. Като основно оча 
много такива има при част- квам, че новото премерване 
ния имот, които не е точно ще премахне тези грешки, 
въведен в поземлените кни- Асен Якимов от с. Горна 
ги. Има много случаи, в ко- Лисина: — Всички парцели
иго на земеделците е припи не бяха правилно измерени,
сан и чужд имот. С някои нито пак бонифицирани спо
съседи опитахме посредством ред същественото им качес-
оощинската кадастарска слу тво.
жба да изправим тези опу
щения.

От новото премерване оча 
квам е, да се премахнат те
зи грешки.

Стойне Спасов от с. Извор:

— Ти на мен не ми разправяй за коли, 
ако. ме гледаш такъв дърт. Тия, сегаш
ните автомобили, са обикновена тене
кия. Минали не минали двайсетина хиля 
ди километра — я врата им се разхло
пат, я буталата им изгорят, я синджири 
те им се скъсат — се нещо ще им стане 
да им береш ядове.

Моят зет има-едно, уж ново, ама през 
ден ходи при механик да го поправя. 
Няма ги вече ония „фордайки", де то бя 
ха по-рано. Се стомана — като почнеш 
от корубината, та до осите. Само коле
лото що има гума, и то пък каква гума 
— чие каучук.. Е, истина, бавно вървя
ха — четирииоет — петдесет в час, ама 
векът им оеше бая дълъг. А сегашните 
„фичкове", „талунуси", „москвета“ — 
се са от един дол дренки. Нп-пр-пр — 
трийсетина хиляди километра и му тр
ябват доктори, ьй тука оня ден, бях по- 
извел овцете къмто изатовски завой, то 
нема какво да пасат, ама да се пораз- 
движат поне. .. Га, казвам ти, чувам 
отдолу пърпори едно „фичкало" — пър- 
-пр-пър-пр, та до завоя. Там се прокаш
ля два-три пъти и взе да върви задне- 
шком. Ония вътре удариха спирачките. 
Излезе един брадат, май на тия „пипи- 
ци" им казват, диже му задника на фи 
чкалото, поопипва му кабелите, бърса 
му едно-друго там... и когато седна да 
го покара, то се позакашля като охти- 
чаво и не мръдна, разгеле идеше камион, 
та го закачиха да го скарат надолу — 
за механик му е зор.

Учуди ме с шофьорските си познания, 
та го питах отде пък той знае толкова 
за автомобила.

— Мен не ме гледай сега с навущага. 
Едно време бях що бях. Във войската 
пръв шофьор бях, а после и своя фор- 
дайка имах, та се бях писал такснст и 
добре заработвах, ама и много бели ми 
минаха през главата. Тогава армейските 
камиони бяха едни груби, с гумени об
ръчи само, а не с помпани гуми. Като 
се врежат в калта — иди ги измъкни, 
ако можеш. А после като си купих фор 
дайката, настаро де, с помпани гуми, със 
скорост 
мерак!

теших-такемет ще ставам и станах, 
Ех, колко път съм изминал с тая коли
чка, що убав свят съм повозил, що 
ядове съм берял, когато ое натънтузеха 
в колата бабички, конто повръщат на 
всеки километър.

В сезоните се метнех па колата и във 
Върици. Баня, богат свят идва, иска да 
се вози до Кралево, до Жичния мана
стир, а кола малко. Там по припечелех 
доста, да се намери за кризисните дни, 
които често ни навестяваха. Та един ден 
съм и а качил във фордайката пет-шсст 
бабички и карам за Жпча. На едни за
вой се минаваше през железопътната 
линия и тъкмо идваше влакът. Тогава

:
преди

ама с тгарбан и с другите там турски 
дрънкалки. Имал син учител близо до 
банята и му тръгнал на гости. Качих 
го на колата отзад, пуснах скорост и си 
свирукам с уста. А пътят се вие над ед
на пропаст нагоре към Гоч — не е чак 
толкова за свирене. По едно време усе
тих — ходжата ме потупна по рамото:

— По-полека, синко, яваш, яваш, ще 
стигнем!

Аз не знам какво ми хрумйа за Ко- 
совската битка, оетих се, че мога да се 
пошегувам с ходжицата, та му: рекох- 
така през глава:

— Не, ходжа, няма бавно каране, 
сега ми е падло да си отмъстя за Косо-

До премерването остава
още малко време. За това 
трябва да се успорят необ
ходимите подготовки преди- 
мио от страна на общината.

Б. В.

Босилеград
ВО.

Оня човек ме заудря по рамото, пре
бледня, па като взе да се моли:

— Амън, синко, та на мен старец 
никакъв и нищо ли да си отмъщаваш за 
Кооово! Амън. синко, моля ти се, син-

ЗА КОМУНАЛНИ ПОТРЕБИ 

БУЛДОЗЕР ко!
Усмихнах се и забавих ход.
Най-интересното беше, когато се 

надбягвахме с едно фабрикантче. До
шъл беше с нова кола — стотака в час 
вдигаше. Перчи се пред ресторанта, 
хвали ое, а мен ме яд, та знае ли се.

— Какво се хвалиш, бе? Тая кола 
ис може ме задмина до Крушсвац до
ри — му рекох.

Той се обиди и работата дойде до 
бас — по хилядарка, и кой стигне пръв 
в Крушсвац — хнлядарката е негова.

7 Даже ми даваше преднина от десетина 
километра.

Тръгнах аз пръв зарад преднината. 
Стигнах до браишцето над Попинска 
река й слязох, та отсекох една голяма 
вършина и я закачих за кардана. После 
се качих в колата и ей" пуснах четирде- 
сет в час.

Какво да ти кажа. Вършината зад 
мене вдига прах, та нищо сс не види. А 
отсреща пък селяните тръгнали на па
зар — има стотина коли и повече. По 
едно време той ме настигна с колата. 
Чувам го натиска клаксона, дава газ, 
но не мс задминава — не може от тур- 
лото. А селяните, от време на време чуя 
как го благославят на майка кървава, 
че налетял с колата върху воловете им.

И тако до Крушевац карах с вър
шината. Фабрнкантчето зад мене беше 
се отказало вече. Когато стигнах, поръ
чах си бира и зачаках. Доста време ми
на— сто го. От колата прах на браздул- 
кн слиза, а той като воденичен поганец 
—■ целият бял от прахта.

разглежда предложението за 
основаване на ощба служба 
за вътрешни работи за общи 
ните: Враня, Сурдулица, Вла 

.Хан, Буяновац, Пре-

На заседанието на съвета 
по стопанство, обществен 
план и финансии на Общин
ската скупщина в Босилеград 
бе взето решение за реба- 
ланс на бюджета и временно 
финансиране на общинските 
служби.

Също така съвета взе и ре
шение от средствата на фон 
да за резерви и другите не
изразходвани според бюдже
та. средства, за комунални 
потреби на общината да се 
прибави булдозер. За 
необходимо комунално сред
ство Общинската скупщина 
взе решение още преди две 
години.

Съветът за обща

дичин
шево, Търговище и Босилег
рад. По този повод на засе
данието на тоя съвет се взе 
решенйе, с което се препоръ 
чва на Общинската скупщи-

петдесет километра и-и-и-х

на да не приеме предложе- 
Босилеград. Като причина 
за това нещо се изтъква спе- 
нието за интеграция и на слу 
жбата за вътрешни работи в 
цифичността на комуната, 
нейната отдалеченост от дру 
гите съседни комуни и др.

това

В. В.управа

Босилеградски стопански 
инициятиви нямаше рампи и червени сигнали, има

ше ония табелки „Пътнико, спри, огле
дай се, ослушай се и премини, ако не 
иде влак!" Така правеше тогава светът, 
оглеждаше се и минаваше. Та значи ид
ва влакът, а бабичките отзад: „Шофьор, 
иде воз! Шофьор, внимавай, иде воз!“ 

Бях още далече, трийсетина киломс 
тра скорост, спирачки добри, на място 
го заковеш, ако дотрябва. Та обърнах 
шия към тях и през смях им казах: „Не 
сс бойте, ще го пресека като червейче". 
Те пак викнаха. Аз пак сс пошегувах и 
тъкмо натисках вече спирачките, кога
то отзад чух лелек. Бабичките мс 
ли за луд, ис разбрали шегата ми и 
как могла скачала из колата в сидеци- 
тс. Спрях аз, усетих сериозното, та взех 
да ги събирам по канавките, коя ръка( 
счупила, коя се „усадила”. Като ги съб- 

Кралево пред болница-

ЩЕ СЕ ОТКРИЕ ЦЕХ ЗА ПЛАСТМА
СОВО ПРОИЗВОДСТВО

пластмасово производство.
Как да се осигурят прео- 

станалите необходими сред
ства? Ма тоя въпрос ръко
водителите на босилеградска 
та община вече дълго време 
упорито работят. Тези дни 
водиха разговори в Републи 
канския фонд за подтикване 
развитието на недостатъчно 
развитите комуни. По този 
повод е изтъкнато съгласие
то, че съществуват условия 
за изграждането на тоя о- 
бект, да се осигури търсена
та сума за инвестиции.

За средствата от фонда о- 
кончателно решение ще бъ
де взето тези дни.

Подготовките за формира 
не на цех за производство 
на пластмаси в Босилеград 
текат според плана и вече 
се привеждат към края. Ка- 
кто е известно първи разго
вори и подготовки за създа
ване на един такъв произвол 
ствен цех отпбчнаха от пре
ди шест месеца.

Според проекта, който е 
изработен от „Интерпласт' 
— Белград, за цялостно фор 
миранс на посочения цех са 
необходими 20 милиона дина 
ра инвестиции, 
на вече постигнатия договор, 
половината от тези средства 
ще осигури „Интерпласт“ — 
сдружено и най-голямо пред 
приятие в страната ни за

— Видя ли, колега, — му рекох — 
кой е по-бърз?

— А бе, Вацс, за по-бърз аз съм по- 
бърз. Това е нова кола. Ама мен ме на
емете някаква будала: Караше нещо — 
дърва ли бяха, що ли, като вдигнал пра
хта зад себе си, нищо не виждах. Даже 
няколко пъти налетях на воловската ко 
ла, та се отказах от състезанието. Ама 
да ми е да го знам оня хаирсъзин с дър 
вата, мамицлта му разплаквам.

И даде хилядарка, фабрнкантчето. 
То файда не видях от парата — изпих
ме я вечерта с колегите 
смехът — рече, и запсува овцете у „гуж- 
няк“, защото бяха хванали „охранител
ното".

взе-
коя

рах — газ та в 
та. Що бях поприпечелил отиде за ле
куване — съдиха ме бабите.

Е ама от шегата не се отказах. Така 
си карах и по-нататък и на някои им 
беше весело, когато се возеха с мене. 
Ама някои не разбираха нито от шега,

ама остана
Въз основа

нито от кола.
Карах веднаж един ходжа. Босненец, М. Н. Нейков
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ЕКСАС, както се твър- 
1 ли в един пътеводител,
® е част от света, където 

цари несравнима свобода. 
Тук всеки, който иска Аа “ 
наслаждава от нея, тряова 
само да се снабди с револ
вер. И колкото по-рано, тол 
кова по-добре.

Джим беше изключение, 
защото му се налояш на 
напред да се научи Аа хо/Ш, 
а след това да стреля. С Ару 
ги думи, детството му беше 
тъжно. Обречен да играе с 
лък и стрела, докато в съ 
шото време неговите връст- 
ници отдавна имаха краси 
во пробляскващо оръжие, 
той започна почти сериозно 
да страда от комлекс за ма 
лоценност. За щастие баща 
му помогна да избегне кли
никата за душевно болни де 
ца —• на седмия му рожден 
ден постави в ръката му ре-

семействотоН* тема: ученикът в
НАШРАЗКАЗ

XIV. Планова работа 

и през ваканциятаМарти Яарни 

(Финландия)
НА ДНЕВНИЯ

в) НАЕЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕЖИМ

Изготвянето на ^"нГнаучГга организа-
вата крачка към Ус д дсз научен подход
ция на ученическия трУД. А б беЦжкя на подуго- 
де трудно ученикът със-аб ^ овдадяване на

твър

пропуснатия учебен материал.волвер.
След това момчето 

започна да се развива 
нормално и 
вече спокойно да ходи 

всяка неделя в цър
квата, макар че пред- 

барутния

помогне «а своето дете в 
ако де-Родителят трябва да

на плана на дневния режим, 
само да направи 
изчерпва дейността на роди-

можеше изготвяваието 
тето не е в състояние 

с това не се
неговата помощ.

този план.ЖЕСТОКОТО
НАКАЗАНИЕ

Но само 
теля, относнопочиташе 

дим пред миризмата на 
тамян. На осем години 
Джим вече прояви пъ
рвите признаци на зре 
лост: застреля съсед
ското куче, счупи пре
дните фарове на поли
цейски джип, надупчи 
котката на местния ше

По-късно, в процеса на ученето, родителят тря
бва да иадглежда работата на детето, като от вре 
ме на време правн проверки на овладените- 
Доколкото родителят не е в състояние Аа 
необходимата помощ, без оглед от кои 
ния, тогава обезателно трябва да се ангажира спе 
циалист с педагогическо-методическа практика.

Ето как, например, би изглеждал дневният план 
за работа на един ученик, който в края на полуго
дието е показал слаб успех:

риф..,
ТОЙ двапорядъчен човек, 

пъти в годината
долара в благотвори- 
фонд на нашия край. 

И аз не искам да има непри 
ятности заради твоя учител. 
Всичко това аз ще го оправя 

. Имаш ли да се разкай
ваш още за нещо?

— Не.
— Връщай се тогава в къ

щи и се залавяй с уроците. 
Още днес ще поговоря с учи

Веднъж Джим дойде в цър 
необичайно за него жертвува_ От тебе ще стане човек

— с гордост каза бащата.
Но веднъж момчето допус 

на сериозна грешка.
— Джим, отивам в кръч

мата да се видя с приятели
те — каза баща му. — Дай 
ми назаем твоята играчка, 
моята е в ремонт.

— Аз вече нямам револ
вер — смутено отвърна мом 
чето.

— Тоест как така? Ти си 
загубил най-близкия си при
ятел?

— Не.... Смених го за джо 
беи часовник — момчето из 
вади часовника и го подаде 
на баща си. Той с отвраще
ние го погледна и със същия 
гнуслив поглед огледа своя 
любим син.

— Така, казваш, че си сме 
нил пистолета за часовник. 
Добре, ако някой твой прия
тел ти смаже физиономията, 
все пак ще • можеш да уста
новиш кога точно е станало 
това.

След това баща му намръ
щен се отправи в бара.

След Две недели Джим мо
жа да се убеди колко справе 
дливи са били упреците му. 
На връщане от училище той 
участвува в едно сбиване и 
беше здраво набит, 
всичко друго някакво по-го 
лямо момче простреля на две 
места кепето му. Д!им отно
во започна да се терзае от 
чувството за своята малоце
нност и то не премина, дока 
то баща му не му купи нов 
револвер.

Джим продължи редовно 
да посещава църквата. Кръ
стейки се с едната ръка, с 
другата опипваше в джоба 
хладния метал. А в детската 
памет се вряза разнасящата 
се под сводовете на храма 
пасторска проповед: „С бо
жията помощ и със силата 
на оръжието ние ще завою
ваме целия свят“.

квата в 
време. Пазителят на човеш
ките души изведнъж усети, 
че нещо не е в ред. Оказа се 
че Джим е дошъл на изпо
вед. Като го погледна в ли
цето, пасторът произнесе с 
силен глас: „Ти постъпваш 
правилно, детето ми, като си 
решил да се изповядаш, но 
преполагам, че ти знаеш 
за това също се плащат па
ри. Носиш ли?“

по пет 
телния

от основното учи-— Ставане — за учениците 
лшце з осем, а за средношколците в седем часа.

— Четене и учене на учебния материал от 9 до 
10,30 часа.

— Пързаляне или помагане на родителите в къ
щните работи от 10,30 до 12 часа.

— Обяд и почивка при слушане на музика или 
четене на художествена литература от .12 до 14 ча-

*
теля ти.

Джим реши да промени 
живота си. На следното ут
ро той отиде 
Никой не му поиска да пи
ше обяснения защо е отсъс- 
твувал. Пасторът беше се 
грижил за тая дреболия.

На първи срок Джим се 
задълбочи в своите занима
ния. Започна да чисти оръ
жието.

— Джим! Прибери револ
вера в чина — строго му по
двикна учителят. — Пречиш 
на занятията.

Джем се направи, че 
чува. Учителят още по-суро- 
во повтори:

— Ако ти не скриеш неза
бавно тази играчка, ще ка
жа на баща ти. И ще му раз 
кажа, че половин година не 
си идвал на училище.

Тези думи толкова разядо 
саха Джим, че той стреля в 
учителя. Куршумът одраска 
ухото му.

— Негодяй — закрещя у- 
чителят. — Веднага ела тук 
и застани пред класа. За на
казание ще напишеш десет 
пъти на дъската:

„Аз съм негоден стрелец“.
Едва ли би могло да се из

мисли по-жестоко наказание 
за Джим. Нали той още не 
знаеше да пише ...

са.
— Да, имам един долар — 

извади от джоба — Занимаване (упражняване) на различни ви
дове спортове или помощ на родителите в къщните 
работи от 14 до 16,30 часа.

— Четене и учене на учебния материал от 16,30 
до 18 часа.

— Вечеря от 18 до 19 часа.

— Отиване на кино, театър, разходка или слу
шане на радио, гледане на телевизия и подобно от 
19 до 21 часа за учениците от основното 
а за средношколците от 19 до 22 часа.

на училище.момчето го 
си и му го подаде. Банкно
тата беше новичка, 
току-що излязла от печатар- 

машина. При ДЖИМ

сякаш
по

тяска
беше дошла от чантата на 
майка му.

— Е, Джим, сега може да 
се покаеш — каза пасторът, 
като прибра банкнотата. — 
Какво ти тежи на душата? 

— Аз съм толкова грешен. училище,
не

— Разказвай какво си на
правил.

— Миналата неделя стре- 
прозореца на шерифа. 

Онзи ден застрелях кобила
та и жребето на фермера Е- 
вънс. След това надупчих за 
дното стъкло на автомобила 
на нашия учител.

— Отиване на спане: учениците от основното 
училище към 21, а средношколците към 22 часа.

Към реализиране на тоя план трябва да се при
стъпи на ден-два след края на полугодието.

Разбира се, че' даденото тук разпределение на 
времето е само една възможност и 
план за

лях в

че дневният 
с възмож- 

и други важни за 
на учене и почивка 

такава, че детето най-бързо

работа трябва да бъде съобразен 
ностите, на ученика, условията 
ученето неща. Организацията 
трябва да бъде 
вакса загубеното. да на*Пасторът махна нетърпели 

ръка и се обърна към Накрая да напомним и това, че не само 
ниците със слаб успех трябва « ^атПре3
ц^ли с успех^™’КОИТО "рАугодието са завър- 
се занимават 'с рГзлишт лТ^ябва сРганизирано да
техният дневен режим на работещ»бъл Например 
щия, както и при цчет,„,„ Щ ° Ае п04™ съ- 
са,ю с та, Р„дика, ,, слаб

ученика, дейно 
надглеждане, 
помогнат в 
през

Освен во с
момчето със следните серио уче-

ваканцизни думи:

— Кога ще свършиш с то
ва излишно изреждане. Пре 
мини към главното. Е, каз
вай основните си грехове.

— Вече половин година не 
ходя на училище.

— А родителите ти знаят да осигу-
условия за нормална работа на

помагат - чрез си :темата на 
контрол и проверка, 

разпределението
което ще изпълнява 

същевременно 
потребности.

ли?

— Не. Вчера баща ми зап 
лашваше да застреля учите
ля, защото не ме е научил 
досега да чета и пиша.

както и да му 
на свободното време, 

полезни за семейство 
и ще задоволява културни

жности, а 
те си

длъ-

— Трябва да предотвра
тим саморазправата — изви 
ка пасторът. — Баща ти е

СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ
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Диалог — честитка с Марин Младенов

ВАДЕСЕТГОДИШНА 

ПЛОДОТВОРНА ДЕЙНОСТ
1п

ТЕЗИ дни се навърши
ха двадесет години от о- 
бявяването на първата ли 
тературна творба на МА
РИН МЛАДЕНОВ. За 
двадесет години литерату 
рна и обществена работа

той допринесе много 
културата на бъЛгарската 
народност. Той е Лауреат 
на »СептемврййЬка награ
да“ за-литература (Димит 
ровград 1967) и на ,,Ок-

за томврийска награда“ на 
Ниш за 1967 година за 
научно - изследователска 
дейност.

По този случай бесед
вахме с Младенов.

♦ Другарю професор, писател, поет и...
— Журналист, преводач, карикатурист, 

научен изследовател, лексикограф... 
впрочем, защо?

♦ Честит юбилей! Колкото помня има 
двадесет години, откакто работиш с 
перото.

— Вярно е. ДваДесет години 
откакто, след познанството с Кара
иванов, започнах да публикувам На
чалото е в „Глас на българите“ през 
1951 година.

♦ Обичаш ли шопския диалект?
—• Много. Пиша на него, а сега го и 

проучвам.
* Пишеш проза и поезия, създаваш ре-

диа-чшщи и учебници, изследваш 
лекта ни, даде магистратура, пишеш 
за вестника, готвиш докторска 
сертация ... остава ли свободно вре
ме?

— Намира се полако, — главно — 
тна ваканция.

По-важни библиографски данни 

за произведенията на 

М. Младенов

ди-минаха,

ля-

* Какво те радва?
— Напредък на хората, на нашата стра

на, на нашия край.
* Какво те ожесточва?
— Некадърници в различни области.
* Любим девиз?
— Този на Джек Лондон: ,дце се мък

на и на колене, но ще успея!“
% Любим писател?
— Любими писатели: Шекспир, Гьоте, 

Толстой, Чехов, Хемигуей, Андрич, 
Давичо, Чосич, Яворов, Гео Милев, 
Багряна и Радичков.

* А учени?
— Аристотел, Платон, Хегел, Маркс ... 

Белич, Арнаудов и други.
* Бъдещи планове?

работя и по-нататък в областта на к>-
— Много. Не зависи всичко от мен. Да 

гославската българистика!
* Неосъществена мечта?
—' Да имам библиотека и работна ста

ичка.
* Про.мени ли се за тия 20 години?
— Порядъчно. Като млад приемах све
та със сърце, сега го приемам повече с

разум?
* Доволен ли си от критиката?
— От нейния тон — да, от нейния обем

* А после в „Свобода“, „Слобода", 
гаде, нали?

— Да. В различни публикации и на два 
езика: сърбохърватски и български.
♦ Твоите пь — ЛИТЕРАТУРНИ ПОРТРЕТИ на Хр. Ботев, 

Любен Каравелов, П. Р. Славейков, Пенчо Славей
ков, Марин Държич» Сръбска народна лирика в 
„Глас на българите“, Белград, период 1951—52.

рви по-сериозни литератур 
ни крачки? ч 

— Разкази в „Глас на българите“, коме 
дия „Тодоракини“ в Димитровград 
през 1952 година.

— КРИТИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ, очерци, разкази 
(„За червената кръв“, „Педагогически разказ“, „Оби 
кновена задача”), стихотворения, злободневки и ка
рикатури, „Глас на българите“, Белград, период 
1951—1954 г.

— Кохчедия „ТОДОРАКИНИ“, представена на 
димитровградска сцена 1952 год.

— „50 КАРИКАТУРИ“ (като втори автор), Бел
град, 1954 година.

— Разкази на сърбохърватски език („Био сам 
ссл>ак“, „Ипак га |е убио“, „Награда за стрпл*ен>е“, 
„Доктор“, „Пропала прича“ и др.) в „Слобода“ — 
Пирот, „Гледишта“ — Ниш, „Риболовац“ — Нови 
Сад.

♦ Като карикатурист?
— Книжката „50 карикатури“ заедно с 

теб, а след това цяла серия в пирот- 
ска „Слобода“.

♦ Учителска кариера?
— Година в Димитровград (български) 

и шест години в Пирот (сръбски).
♦ Кога започна с по-сериозна работа? 

От 1960 когато ме избраха за профе
сор по български език на Висшето 
педагогическо училище в Ниш?

♦ Кои са твоите области на дейност в 
специалността ?

— Благодарение на обстоятелствата твъ 
рде широки, за щастие и за съжале
ние: българска литература, българ
ски език, лексикография, диалектоло 
гия, история на южнославянските е- 
зици и по-специално теория на лите
ратурата.

♦ Това е работа за няколко души?
— Вярно е. Но не съм имал помощни-

— „ДРУЖКА НЕНАГЛЕДНА“ (като първи ав
тор), читанка за I клас. Завод за издаване на учеб
ници, Белград, 1970. (Първо издание през 1962).

— ЧИТАНКА ЗА П КЛАС, (като първи автор). 
Завод за издаване на учебници, Белград, 1966 год.

— УВОД В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУ
РА, гимназиален наръчник, Завод за издаване на 
учебници, Белград, 1966 г.

— БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, КНИГА 1, гим
назиален учебник, Завод за издаване на учебници, 
Белград, 1970 г.

—не.
* Какво ви пречи?
— Че работя в малка среда. Езиковата 

бариера към Белград и политическа
та към София.

* Как гледаш на бъдещия развой на 
нашия край?

— Нашият край трябва да стане тури
стически и животновъден център.

* Имаш "ли политически идеал?
— Дружба на балканските народи в 

духа на Ботев, Каравелов и Светозар 
Маркович.

* Какво мислиш на национализма?
— Голямо зло. 

без оглед на това от къде идва.
* Що мислиш за нашата млада литера 

тура, малцинствената?
— Расте, расте, Нуждае сс от подкрепа 

—и от Белград, и от София.
* Довиждане до следния юбилей!
— Благодаря за вниманието. Приятно 

съм изненадам!

* Доволни ли сте от професията си?
— Съвсем. Завиждам обаче на колегите 

в България, коитоси и в Сърбия и 
са тесни специалисти.

* Ти малко падаш енциклопедист?
— Да. Новото време пък изисква неш- 

то друго.
* Колко заглавия имаш след
— Станаха много. Помня 

по-новите?
* Кой оказа на тебе влияние?
— Най-много моите учители и профе

сори по литература.
* На кой език мина твоето образова-

__ На сърбохърватски и малко на бъл-

— БЪЛГАРСКО-СЪРБОХЪВАТСКИ РЕЧНИК 
„Нолит“, БелграА\, 1967.

— БУГАРСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК, като 
първи автор, „Просветно дело“, Скоще, 1968.

— Л>УБЕН КАРАВЕЛОВ у ерпеко] кгьнжевж^ 
критици, „свеске“ Више педашшке школе у Ншну, 
1964 год.

— 1ЕЛИСАВЕТА БАГР1АНА, поговор уз гьену 
збирку „Мансарди и снови“, нздатье „Багдала“, Кру- 
шевац, 1965 г.

— КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, статия „Мост“, 4, 
„Братство“, 1968 г.

— „НАШЕНЕЦ“, стихосбирка. „Братство“, Ниш,

себе си? 
по-важните,

Негов сам противник

гарски.
*" На кой език днес мислиш?
__ На двата — зависи от случая.

1965 г.Б. НИКОЛОВ
— „ЗЪБАТО СЛЪНЦЕ“, роман, „Братство", Ниш,

1967 г.
— „ЧЕРНИЯТ ВЪЛК“, акщюнен роман, „Брат

ство", 1967 г.
— „МЕЖДУ ЕРМА И СТАРА ПЛАНИНА“, сбор

ник от димитровградски народни песни, „Братство“, 
Ниш, 1969 г,

— „КЪЛЧИЩА и НАЙЛОН“, разкази, „Брат
ство“, Ниш, 1970 г.

— „О МЕТАФОРИ“, есе], Градина бр. 1, Ниш
1969 г.

— „ГЕНЕЗА МЕТАФОРЕ У СРПСК01 И БУБАР
СКО.! НАРОДНО.! ЛИРИЦИ“, нзлахьс Више педагош 
ко школе у Нншу, 1970 год.

— „СТИЛНИ ОТЛИКИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМ- 
ВОЛИЗЪМ“, „Мост“, 9, 1971.

— „ИНДИВИДУАЛИЗМЪТ В БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА“, „Мост“, 10, 1971.
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МладяЕдян футболист намира мястото ся
изпълнители

Григор Пейчев — надежда 

за пиротски „Раднички“ настояно мени мястото си, та
ка че своите пазачи извлича 
от наказателното поле, създа 
вайки пространство за дей
ствуваме на своите съигра-,

Ако димитровградският фу 
тболен отбор „Асен Балкан
ски" миналата година 
падна от междуподзоновата 
група, едва ли щеше млади
ят‘футболист Григор Пейчев 

„друг цвят” за

V/

не из-

чи.

В— Едва сега започвам да 
себе си. Добре съм 

щаб

да потърси 
своята фанелка. Защото скро 
мен, тих и предан той щеше 
да си остане в Димитров
град. А. така...

Петър Гиговнамирам
приет от техническия 
и играчите. През пролетта 
ще дам много повече 
Пейчев и добави — на тре- 

и ,,технико' 
особена

забавни ме-той повече пееМЛАДИЯТ Димитровград 
изпълнител 

и забавни мело-
— каза

лодии.
В Топола на срещата 

самодейците от република
та прави „прелом“ като за
почва с народен мелос. Ве
че на следващото представя 

заема

ски самодеец —Когато Пейчев пристъпи 
към пиротския второлигаш 
мнозина съмнително покла
щаха глава и с недоверие 
гледаха на перспективата на 
този играч. Чуха ое думи, че 
това е още една „малко обе
щаваща надежда”. Особено, 
че идва от отбор, който изпа 
дна, а при това слабоизвес- 

„Аозн Балкански” — Ди 
митровград.

Обаче в навечерието на 
срещата с чачански „Борац 
техническият щаб на „Рад- 
нички” се намери „в процеп”: 
как и от кон играчи да със
тави отбор, понеже в преди- 

мач срещу Прищина 
тимът на пиротчани бе „про 
реден”. За този деветнадесет 
годишен младеж и тогава ня
маше място в отбора. Тъй ка 
то първото полувреме завър 
ши наравно 0:0, през второ
то полувреме, техническият 
щаб му оказва доверие — 
Пейчев бива въведен в игра

нана народни 
дни — Петър Гигов, наш>с- 

по-забелс-
иьора Митич 
Станкович дължа 
благодарност, първо за дове
рието, а сетне за всичко, ко
ето постигнах през есента. 
Посочиха ми и какво ми не 
достига, а аз се надявам, че

ледък постига все 
жителни успехи на различни 

на самодейците 
г. републиката. Така напри
мер, неотдавна на събора 
на самодейците — изпълни
тели на народни песни в Су 
рдулица Гигов зае първо 
сто.

състезания
не в Александровац 
трето място.

с тяхна помощ и по-нататък Но най-забележителен ус
пех е на последния концерт 
в Сурдулица, където 
първо място. Тук между 
модейцитс 
на народни песни Петър Ги
гов вече е „професионален 
самодеец“ и разбира се ус
пехът е налице.

ще вървя напред, ще преодо
лея слабостите си...

мя заематен:
са-

Новата надежда е родена. 
Последните партии във фла 
нелката на „Раднички” по
твърждават, че се касае за 
талентиран младеж, който с 
упорит и последователен 
труд може още много да да
де на футболния терен.

Слободан Кръстич

Всъщност, певческата си 
„кариера“ Петър Гигрв 
почна от ученическата ска
мейка, като участвуваше по 
чти редовно на всички кон
церти, които организираше 
младежта и учениците в Ди 
митровград. Първото му 
„боево кръщение“ на страна 
стана на фестивала на сту
дентската младеж в Княже- 
вац през 1966 година, къде- 
то стана абсолютен първе
нец и спечели купата на 
„Експрес политика“, под чи 
ето покровителство се про
веждаше студентският фести 
вал.

Вече в следващата година 
той участвува на същия фе
стивал но вече като гост, ко 
тото специално бе поканил 
организаторът на фестивала 
Оттогава певческата му ка
риера върви по възходяща 
линия: 1970 получава грамо
та за участие в концерта на 
белградските културно - ху
дожествени дружества в съ- 

Йовано- 
Дотогава

изпълнители
за-

па
Григор Пейчев

двата крака, добър радиус 
на движене и голяма боево- 
ст. За него няма почивка. Ти 
ча всичките 90 минути, по-

Инак, Петър Гигов прите
жава топъл глас, г. изпълне
нията му са прочувствекя и 
задушевни. От друга страна, 
репертоарът му е твърде бо 
гат. С еднакъв успех изпъл
нява македонски, 
ски, английски, бъ 
други песни и мелодии.

Напоследък към неговите 
изпълнения проявяват инте
рес и някои предприятия за 
издг.ване на грамофони пло
чи, като „Шумадиядиск“ и 
др. ОсЕен това, Гигов полу
чи ласкава покана да се при 
ключк към състава на „Ел- 
дорадо“ от Ниш.

шния

мексикан-
лгарски и

Следващият брой на 

«БРАТСТВО»
излиза на 14 януари 1972

I а.
И тогава, на „бойното кръ 

щение” с един рязък удар от 
два-естина метра Пейчев из
ненада вратаря на „Борац” 
Аврамович, който капитули
ра. По тоя начин младият 
футболист донесе победата 
за своя отбор.

— Бях прекомерно щаст
лив. Не можах и сам да по
вярвам, че съм отбелязал 
първия си гол във втора ли
га — с усмивка на уста си 
припомня Пейчев.

Така започна новата спор 
тна кариера на Пейчев. По
следваха срещи с „Напре
дък в Крушевац, „Слога“ в 
Пирот, където пак постигна 
гол, с „Партизаи” на стади
она на ЮНА. За тази среща 
го свързват особени споме-

Но Гигов все още няма оп 
ре делени планове. Песента 
к пеенето са му един вид 
„хоби“ и засега не вижда по 
-определено бъдещето си в 
тази насока.става на „Жикица 

вич — Шпа.нац“. Ст. Н.

НОВАТА ГОДИНА, която
утре-другиден ще празнува
хме, е отдавнашен празник 
почти на всички народи по 
земната шир. Разбира се, в 
ония далечни времена тя не 
е наричана нова година, пи
то в един и същи ден са я 
празнували всички обитате
ли на Земята. До "преди ня
колко десетилтия и по на
шите краища се празнуваше 
оная, така наречена 
Нова година, падаща 
14 януари, зарад 
в календарите на западната 
и източната църква.

вото възраждане й да го о- 
кове в измислици' за раж
дането на Христос.

Божич, но след четири 
века

то да се установи приблизи
телната дата за легендарно
то му „пришествие“. - 

От четирите евангелия, сти 
гнали до нас на гръцки, са
мо третото, на Лука,

. пс -пълна пасторялно - идили 
чна картина

давани.
От Америка до Индия и 

от Скандинавия до Екватори 
ална Африка от незапомне
ни времена е празнувано ро 
ждеството на Слънцето. Вре 
мето на празненството се па 
дало между 21 декември и 
6 януари, когато Слънцето, 
победило нощта, 
да уголемява деня. Това вре 
ме означавало за тях започ
ването на нов трудов цикъл 

нова оран, нова жъва, вър 
шитба и изобщо ново събуж 
дане на Земята. От

— Просто да не повярваш! 
Преди няколко месеца, още 
докато учех училище в Бел
град, мечтаех веднаж да за
играя на стадиона на ЮНА. 
И ето, след няколко месеци 
само даде ми се възможно
ст с моите другари да се про 
тивопоставим на Пауновнч, 
Радакович, Бйскович... — 
въодушевено разказва Пей
чев.
ФУТБОЛИСТ С ОТЛИЧНИ 
ФИЗИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО 
СТИ

Аа се върнем от началото: 
тозн"тих и скромен младеж, 
футболната азбука научи в 
Димитровград. Сам, без 
ято и да е помощ гонеше топ 
ката с връстниците, за да 
облече днес фанелката с №10 
в пиротския второлигаш.

Както казват, има физиче
ски възможности 
извънреден футболист. Спо
ред конструкцията напомня 
много на Ачимович в „Дър
вена звезда” и затуй твърде 
често на трибуните в Пирот 
се чуят възклиците: Куле 
Куле...

Неговите
— отличен удар н с

за раждането 
на Христос във Витлеем. Но 
този разказ за рождеството 
на Христа никак не е дей
ствителна случка. Напрот] ш 
той е взет като 
източните митове за Слънце
то, където се говори за рож
деството на Дионис, Буда и 
други божества 
те народи;

КОЛЕДА стара 
се на приказка от

разликите
започвало

на древни-И Човечеството е установи
ло този празник в чест 
Слънцето. А

на Простичкият разказ на Ду 
ка за пастирите и полето, ко 
иго напасвали нощем стада
та си, води читателя до ма- 
сълта, че това е ставало т ю 
лет или през есента, а не
?и^глИМата' Край Витлеем зимно време температурата 
пада и под нулата, 
вете валят все 
тогава може 
добитък 
Именно

за празнуване 
са определени ония дни, 
които нощта след като е би
ла най-дълга, започва да 
малява

в това въз
раждане на Слънцето, което 
било всаденоНОВАТА

ГОДИНА
на-

и слънцето все по- 
дълго стой на небосвода. То 
ва били дните, в които спо
ред разбиранията на старите 
земни обитатели. Слънцето

У хората от
дълги наблюдения на приро
дата, са създадени много 
тове за Слънцето, 

билц използвани

мичи-
които по- 

от рели
а дъждо- 

до март. Как 
Аа се напасьа 

и то нощно време, 
затова Църковните 

в°Г АО IV векР са прк 
вили опит да отнесат рожде 
ството

сле
започвало да се възражда. таите.

Чак по-късно, когато се съ Историята например ни гоздали религиите, по народи
те започнало да се вори, че през 

столетия
първите три 

християнската 
лития не е имала 
който да е бил

да стане говори 
или 

е случаят 
Рождество 

християнската религия. Ду
ховенството, без много срам, 
си позволило да 
на старите ни прадеди 
ното празненство на слънче-

за рождеството на този 
онзи бог, какъвто 
с Христовото

ре-
на Христа 

към пролетното 
(през март).

някъде 
равноденег-

празник,
свързан с 

раждането на Христа, т.е. 
не е имало Бож-ич. Даже 
средата на IV

в вие
От кога е приказката за 

Христово рождество? Изми
слица или истина е това ра 
ждане на бога? Нова година 
се празнува навсякъде.

Ето някои 
янното

АО
столетие от

Данни 
преместване

за посто- 
датата

на рождеството на Христос.
В трети век от новата е- 

ра Климент Александрийски

открадне 
тях-

нашата ера неосновни качест- е Имало тттг). 
предание за 

въз основа на

ва са годе по свясно 
Христос, лСтраница 10 кое-
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Оттук Светът на шпионажа за да маскират работата Поставили две условия: 
шпионинът.^трябвало да бъде предаден на герман
ските власти, защото е западногермански поданник, 
а от друга ^страна израелското правителство се за
дължавало никога да не открие неговия идентитет.

Казахме вече, че този. човек се наричаше Йохан 
Волфганг Лоц, и това е, вероятно, единственият ра
зузнавач в света; който е работил под свое 
Всички негови документи: паспорт, кърщелно, ли
чен паспорт бяха съвършейно автентични.'

го арестували египетските власти, 
време на разпита той заявил, че е роден в Манхайм 
през 1921 година, че детството си прекарал в Бер- 

гщразия учил в Момзен. БаЩа. му бил 
сценограф, а; майка му, по произход еврейка, била 
актриса. По-нататък неговият действителен живот 
и данните бт биографията коренно се различават. 
Родителите му се развели през 1933 година, когато 
нацистите започнали да преследват евреите. Хелена 
със сина си избягала в Палестина, където тогава 
евреите и арапите живеели в относителен мир. В 
новото отечество Волфганг учил земеделско учили
ще в Бен Шемен и тогава много обикнал коне.

НА 17-годишна възраст този силен младеж от
лично говорил английски и арапски. Когато отноше

оттам ТАЕН име.

Когато по

АГЕНТ лин и че♦ Гъските са най-устойчиви 
на студ! Те добре пона
сяй г: температура от 
110°С под нулата, докато 
бялата арктическа мечка 
не може да издържи тем 
пература по-низка от 80 
градуса под нулата.

♦ В животинския свят ре
корд по дълголетие държи
костенурката. Някои ко
стенурки живеят 150 го
дини, а огромните косте
нурки от Океания 
и 250 години.

♦ Гепардът е истински ас 
в животинския свят: той 
тича със скорост от 135 
км в час.

В
ЕГИПЕТ иията между евреите и арапите започнали да 

влошават, той станал член на една полувоенна ор
ганизация. През 1948 година, когато бе образувана 
държавата Израел избухна първата израелско-ара- 
пска война. Лоц се борил в чин на поручик. След 
свършването на войната той останал в израеАската

се

дори

армия.
Когато избухнал вторият конфликт с арапите 

през 1956 година, Аоц бил командир на една изра
елска пехотна чета и по това време неговите изклю
чителни способности привлекли вниманието на из
раелската контраразузнавателна служба.

Три години по късно ръководителите на израел
ската тайна служба предложили на Лоц да отиде в 
Египет и да се занимава с шпионаж в свойството 
на „чистокръвен“ германец. За кратко време Лоц 
намерил маса фиктивни данни за своята „герман
ска биография“. Получил удостоверение че е учил 
германско училище, снабдил се дори и с имена на 
офицери, които могли да свидетелствуват, че е слу
жил в 115 полк на Ромеловия „Африка-корпус“ и 
че цели 11 години е прекарал като отгледвач на ко
не в Австралия. През 1960 година го изпратили в 
Германия да „освежи“ своето поданство. В Западен 
Берлин заявил пред полицейските власти, че „окон
чателно е напуснал Израел'и че иска да възобнови 
германското си поданнство“.

Лоц прекарал в Западна Германия една година. 
На 1 януари 1961 година качил се във злака за Ге
нуа, а оттам с италианския кораб Еспериа 
шест дни пристигнал в Египет като турист съвсем 
наподобаващ на хиляди други.

Израелската контраразузнавателна служ
ба правеше всичко възможно да се домогне 
до ценни данни от отделни арапски страни, 
особено от Египет. За тази цел изпращаше 
добре подготвени шпиони със специални за
дачи.

* Най-големият връх на Гиб 
ралтар е единственото мя 
сто в Европа, където май 
муните живеят на свобо-

Това е фейлетон за един такъв шпионин, 
иначе опитен отгледвач и дресировач на ко
не...

да.

* Най-голямо око има окто 
подът: диаметърът на не
говото око се движи от 
40 до 50 см.

* Най-голям бозайник, кой
то някога е живял на Зе
мята е бил един вид носо 
рог. Неговия останки са 
намерени в западна Аф
рика. Живял е преди 
20.000 — 40.000 години, а 
теглото му възлизало на 
около 16 тона.

Името му е съвсем германско: Йохан Волфганг 
Лоц. Никой не го познаваше все до 31 декември 
1967 година, когато израелските военни власти се 
съгласиха да разменят 500 пленени египтяни — от 
общо 4.400, колкото бяха пленени по време на „ше
стдневната война” — за само 10 израелски военно
пленници: 5 водолази, 2 моряка, 2 пилоти — общо 
девет войника — и един десети, когато египтяните 
бяха осъдили за шпионаж, макар че формално беше 
германец, докато, всъщност, беше офицер на изра
елската армия на работа в контраразузнавателната 
служба. Беше затворен в затвора Тураху, недалеч 
от Кайро, и носеше номер 388. Присъдата беше без
милостна: двадесет и пет години строг тъмничен 
затвор. Египтяните се съгласили да го освободят, ног

след

„Полицията искя да ви види“

На седми януари Лоц се настанил в малък хо
тел на брега на Нил и веднага започнал да обми
сля въпроса как да постъпи на работа като отглед
вач на коне. Два дена след пристигането си от пер
сонала на хотела узнал, че има ездачен клуб на 
другия бряг на Нил. Този клуб чиито членове били 
главно офицери от армията и полицията. Лоц при
стигнал в клуба с кола, разглеждал го и веднага 
забелязал стройната фигура на един офицер. Не
очаквано ездачът му се приближил и представил: 
Юзеф Гораб, полицейски генерал.

— Мога ли да ви поканя на една лимонада? — 
попитал. Лоц заявил, че това е за него особенна 
чест. Направил няколко топли комплимента на ге
нерала за сметка на неговата езда, а след това му 
разказвал за себе си, за своя живот в Германия и 
Австралия, за своите коне и за желанието си чисто
кръвната британска раса коне да подобри чрез кръ
стосване с арапски коне.

Генералът не скривал радостта см, че е срещ
нал паспопиран любител на коне, какъцтб е п том 
самият. Лоц наскоро узнал, че неговият неочакван 
приятел е същевременно и почетен председател на 
клуба. По време на разговора Гораб живо се инте
ресувал за плановете на Лоц като му обещал всяка 
помощ. По този начин шпионинът твърде лесно у- 
становил контакт с една важна личност.

На други ден сутринта телефонът в неговата 
стая започнал да звъни:

— Ало! Господин Лоц? Тук е рецапцнята. Два
ма полицейски офицери искат да ви видят. Казват 
че работата е твърде спешна.

Лоц се стъписал. „Боже мой, аз съм вече готов“! 
Но, все пак отговорил прибрано:

— Добре, много добре! Веднага ще слезна!
Когато влезнал в салона, офицерите го поздра

вили по войнишки и единият от тях казал:
— Генерал Гораб театрално представил на сво

ите гости от иай-висшето каирско общество своя 
нов гост като „най-голям отгледвач на коне в Гер
мания“.

\Л/^ЧААЛ/Ч/\АА/\ЛЛАЛ/ЧЛ/ЧЛААЛЛ^

била установена за рождест 
во датата 25 декември.

А новата година (1 януари) 
окончатчелно се установява 
ог 153 година на нашата ера. 
Дотогава гражданската но
ва година била празнувана 
през март, а първи януари 
бил празник на консулите 
стъпващи в длъжност.

и се родил през декември, 
Зороастър също се родил 
през декември в персийски
те планини, и то пак от дев- 

А в будистката ре
лигия, в разказите, датиращи 
пет столетия преди появата 
на християнството, се разка
зва за чудното раждане на 
Буда на 25 декември и пак 
от девственица. Даже бого
вете на северните европей
ски народи, на мексиканци
те и перуанците също са ра 
ждани по това време и от 
девственици.

Как е станало обединява
нето на датите на рождест- 
вото?

предлага за празнуване да
тата 19 април. Има предло
жения тя да бъде 28 март, 
даже и 29 май. В източните 
райони, където раждането на 
местните божества се дви
жило в дните от Г до 6 яну
ари, тя съвпадала с деня на 
поклонието на влъхвите Всъ 
щност това било прието от 
арменската и египетската 
църква, макар че западните 
римски църковници се съп
ротивлявали много на тия 
решения.

В западния свят бил приет 
25 декември. Всъщност това 
е под влияние на празника 
на зимното слънцестоене и 
легендите за чудотворното 
освобождаване от бременост 
на „небесната царица“ и за 
раждането на божествения 
син, които били широко раз 
пространени в религиите на 
народите от Индия, Персия, 
Мала Азия, Месопотамия и

ственица.

На края да повторим ня
кои неща: рождеството на 
Слънцето и новата година в 
миналото са си били праз
ници, свързани с началото 
на нов астрономически и 
трудов цикъл. Древните на
роди, които не са знаели за 
божества в човешко подо
бие, са празнували тогава 
раждането па слънцето, т.е. 
започването на нов цикъл 
на плодородието и труда. Ре 
лигите, които се оформят 
при по-високо стъпало на ра
звоя на човечеството, крадат 
тези празненства на хората 
и ги обличат в рухото на ре
лигиозни празници на раж
дането на бог. Днес обаче 
изчезва и едното другото — 
никой вече не дава много за 
раждането на „Месията“, а 
е останало празнуването на 
Нова година, в което днеш
ният човек не влага онова 
съдържание, което му е да
вал нашият древен и безпо
мощен предтеча.

При император Аврелий 
(III век на новата ера) 25 
декември бил провъзгласен 
за национален празник 
всички народи от римската 
империя. Император Конста
нтин по-късно поставил хри
стиянството в служба на дъ
ржавата (признал го за дър
жавна религия) и приспосо
бил древното празнуване на 
слънчевото вазраждане към 
религията. Така постепенно 
християнският Божич изтла
сквал езическия празник за 
слънчевото раждане. На Ни- 
кейския черковен събор пър
вият ден от новата седмица 
бил наречен вместо дотога
вашното ден

на бога и така бил озна

ча

АР.

Всички богове родени на
Божич

Всъщност всичките боже
ства на народите са родени 
в едно и също време. Това 
значи нещо — именно, че ре 
лигиите са си заимствували 
приказките за чудното и та
йнствено раждане на техни
те богове.

Например: Дионис е ро
ден от девственица на 25 
декември. Египетският бог 
Хор бил заченат през март

на слънцето,
ден
чен в календара, „днес до- 
мини“. После били махнати 
и различията « датите. Вме
сто 25 декември и 6 януари (СЛЕДВА)М. Н. Нейков
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возе и . дека йе млого у- 
йе йош нс-ш бав. Наручил 

кой вагон за догодину.

алал■ 8ЕСТЦ1М •

БРЛТ0Т8О. И на Босилеград
— бунише се, буни- 

.и -са чу-'
вера
ше за телевизию 
йем гледаю - телевизию 
из дведържаве— Бугар- 
сф и Гърцию и од йедну 
републику — Майедонию 
Ако се буне йош йеднуш 
че добию йош некою дър 

ама Београд дегме-

ДИРВКГОР
I

Урежда: Д. Йотов

МОЯ Н080ГОДИШНЯ ЧЕСТИИКА 

И ПОРУКА ДО СВИ
жаву.
де.

• На кожару „Братство 
от Димитровград 
там нову годину и поже- 

. лавам у новуту годину да 
кожете

чести-

пашитни кон.и и моле 
ме да се и я заузнем до- 
дека не су навили къмто 
некойе бранище.

коПърво сакам да чести- 
там нову годину на 
наше опщине и на наши
ят весник „Братство" и 
да гьим със сво сърце по
желаем йеднък по нову 
годину да найду дир 
ра на „Братство“. Ако не 
може другико, а види се 

може.

све ущави заедно с 
борчовети, 
рагьето — ако 
ду доста йе.

На центарат за култу- 
столи

тепагьето, ка- 
йе за вай-

На „Услугу“ од Димит
ровград и на транспорт
ното од Босилеград 
ститам асфалтиранити 
друмове.

екто- ру и забаву новете 
це и старите вилмове, пе
ене и преставления.

че-

вечима дека не 
предлагам свой кадар (ка 
су сви кадровици че ста- 
ям и я): йеднога по йер- 
бап човека на кога йе 
главата царибодска, тру
пат босилеградсйи, а но
зете и рутете —■ бабуш-

ЕЕЗ ДУМИ ■ На „Гумаруту“, да си 
живуйе с новинарийети 
— скоро че гьим требу, 
насечам.

На виоочагье алал ве
ра за све. Две краве си- 
саю — йедну пиротску, 
йедну. димитровградску и 
затова гьим прайе пут од 
двете стране. Че буде и Честитал. би и на „Ци-

ничйе и сурдуличйе. Ако он за йедну нову годину. ле“, ама ме претече с че-
се и това . не усвая, тъгай ститкуту ПривредниятНа босилеградсйете за-

друбе честитам убавият суд из Ниш.у задният джеп имам ре-
А със здравийе, изервно предложение: да щокашкавал и сирегье
нека йе честита нога напрайише овуя годи-се поставе два директора

и два заменика. Тъгай че ну зайедно със „Сточар“ ва година на сви с
буду сби задоволни. Пи- от Димитровград. Писуйе повече расол, а с
сую ми децата оди „Брат ми уйа Делча чък из А- по-малко ядове.

Манча с.р.ство“ дека су изоглавени мерику дека га тамо из-

сщ
петров

он^и
I
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«УНИЯ» - БЕЛГРАД
I

I ЗАВОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
И РЕОСИГУРЯВАНЕМОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД

1Клон Враня
Ул. Жикица Йованович 
Шпанац 1.
Телефони: 22-261 
Телекс:

На редовните гости, постоянни 
гости, клиенти, туристи — от 
страната и чужбина — на граж
даните от Димитровград и 

цялата комуна
16-768 I

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕК
ТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОР
ГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ГРАЖДА
НИ ПОЖЕЛАВА ЩАСТЛИВАI честити новата 1972 година

НОВА 1972 ГОДИНА И МНОГО УСПЕХ В
РАБОТАТА.

пожелавайки им крепко 
здраве, весело настроение и бо
дър дух

„ЮГОСЛАВИЯ“ своята твърде разпространена 
мрежа има над 1100 делови единици, към 3 000 упълномо
щени органи навред из страната, както и представител
ства и голям брой делови партньори в ЧУЖБИНА, които 
са готови на нашите осигурени да окажат по всяко вре
ме и при всички обстоятелства икономическа защита 
чрез ОСИГУРЯВАНЕ при твърде благоприятни условия.

* МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД 
се грижи за доброто настро
ение на своите гости

* МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД 
разполага със стаи за нощу
ване, съвременен ресторант

* В МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД 
могат да се организират сват
бени тържества и други ви
дове колективни и частни у- 
веселения

Гости и туристи посещавайте 
МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД! 
Там през ?сяко време ще на
мерите богата скара, разно
образни специалитети и на
питки и ще бъдете бързо и 
културно обслужени!

„ЮГОСЛАВИЯ“ осигурява:

^ всички основни и оборотни средства на трудовите 
организации, както и целокупния жилищен фонд,

@ всички видове траспортьори в страната и в чужбина, 
^ имуществото на селските и градски семейства и за

наятчии,
^ лица, срещу последствия при злополуки.

1
I

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ — ОСИГУРЕТЕ СЕ! 
ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ СТРАХ И ТРЕПЕТ!
САМО ОНОВА, КОЕТО Е ОСИГУРЕНО — ОСТАВА 
ВАШЕ!

1

1- =

1Горско стопанство — Враня ЕЛЕКТРОДЙСТРМБУЦИЯ 1

1Предприятие за дистрибуция 

на електрическа енергия
честити на 

населението от Босилеградско 

и деловите приятелиI 1

Новата 1972 година С КЛОНОВЕ В

1. ВЛАДИЧИН ХАН 

.БУЯНОВАЦ 

. ВРАНСКА БАНЯ 

. РИСТОВАЦ 

. ВЛАС

. ХЕ «ЕЛАШНИЦА»

г I
АВТОТРАНСПОРТНОТО

I ПРЕДПРИЯТИЕ 1I
1

1БОСИЛЕГРАДI
Iе
2 на своите пътници, делови 

приятели
в §=
а Iчестити 1I =ш зI |на своите делови приятели =честити I== 3Ша

НОВАТА 1972 ГОДИНАНовата година5
а
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Общинската скупщина
___  ДИМИТРОВГРАД -Конфекция

и Честитн
на гражданите от комуните

_ Димитровград 

— Босилеград 

_ Сурдулица 

— Бабушница

На всички потребители и 
граждани
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1972 година

С ПОЖЕЛАНИЯ ПРЕЗ НОВА
ТА ГОДИНА ДЕ СЕ ОБЛИЧАТ 
САМО С ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА’

1972 годинаЩ Висококачествената продук 
ция на предприятието нами- 
добър прием както на вън
шния пазар, така и у нас

В Изнася както в страните на 
Изтока, така и в страните 
на Запада

Щ В собствени магазини и тър
говската мрежа в страната 
предлага на потребителите 
готови дамски, мъжки и де
тски облекла, трикотаж

| Изделията на „Свобода" се 
отличават с модерна крой
ка, елегантност, практич- 
ност, достъпни цени

Новата
като им пожелава много успехи в 

социалистическото строителство

Обединена кредитна банка
АЕСКОВАЦГРАЖДАНИ, КУПУВАЙТЕ СА 

МО КОНФЕКЦИЯ .СВОБОДА'

С КЛОНОВЕТЕ В 
— Босилеград 

— Гърделица 
— Вучие

Плаща годишна 
лихва до 100/°

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ДИМИТРОВГРАД — Власотинци 

— Буяновац
— Владичин Хан 

— Сурдулица 
— Медведжа 

— Лебане

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1972 ГОДИНА Плаща годишна 
лихва до 100/°

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1972 ГОДИНА

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ Е КОМУ
НАТА

Честити на своите делови приятели

Новата 1972 година
КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВГРАД

на всички редовни 
представленията, 
на всички
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1972 ГОДИНА С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ — 
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1972 ГОДИНА

^У™ ИМ ПОЖЕЛАВА ПО-ВИСОКИ 
ПОБЕДИ

посетители на киното и 
младежите, девойките и 

граждани в комуната
на

ТРУДОВИ

И ЗАВОЕВА-
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Строително предприятие
„ГРАД НЯ“

Димитровград

„ТЪРГОКООП“
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ГРАДА И НА 
СЕЛО, НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДА
НИТЕ В СТРАНАТА И КОМУНАТА

Честита Новото 1972. година НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДА
НИ В СТРАНАТА

Като им пожелава по-голяма покупвателна мощ и 
по-често посещаване на търговските й магазини Честити новото 1972. година

„ТЪРГОКООП“ снабдява гражданите със сто 
ки за широко потребление

Магазините на „Търгокооп'’ винаги са снаб
дени с най-модерните, най-евтините и най-достъпни
те стоки

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ 
ЗАВОЕВАНИЯ

Градня“ строиВ магазините на „Търгокооп“ винаги ще бъ
дете- обслужени бързо

Граждани, купувайте стоки в магазините на 
„Търгокооп" — Димитровград! * обекти на промишленото, транспортно, културно- 

битово и частно строителство, мостове и други 
постройки

* всички обекти се строят със съвременна механи- 
заци 
дня"

* Граждани, търсете услугите на „Градня", строете 
едноетажни, двуетажни и многоетажни сгради, 
апартаменти и други постройки чрез „Градня"!

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

я и технология на изпълнението, затуй „Гра- „ 
е евтин, модерен и бърз строителКАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ 

ЗАВОЕВАНИЯ

„Сточар“ КЛОН ВЪВ ВРАНЯДимитровград
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА В НИШНа всички земеделски производи

тели, делови приятели и граждани 
в комуната и страната НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА, ОБЩЕСТВЕНО- 

ПОЛИТИЧЕСКИ И ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЧИТАТЕЛИ НА В. 
„БРАТСТВО”ЧЕСТИТИ НОВАТА 

1972 ГОДИНА:!!ш ЧЕСТИТ ИШ с пожелания за по-богато про- 
изводство и по-гслямо сътруд
ничество

I
I!

Новата 1972 годинаВ „СТОЧАР” организира 
купуването на 
дове селскостопански произ 
ведения от растителен и жи
вотински произход

Ц „СТОЧАР" изкупува
животни: агнета, телета, ши 
лета, говеда 
СТОЧАР" изкупува — 
чки видове зърнено-хлебни, 
зърнени фуражи, маслодай
ни семена, бобови култури 
и др.

Щ „СТОЧАР" произвежда: ка
чествен старопланински ка
шкавал, бяло овче и краве 
сирене, кисело мляко

из-
всички ви-

живи

шш вси-шш
шшш::

Селскостопански производите
ли — свързвайте делови връз
ки със зсмеде 
ция „Сточар”!

леката коопера-
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СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ — ВРАНЯ
Има свои клонове в:

, 7..'

Враня,
Скопие,

Баня лука,
Белград,

Владичин хан, 
Косовска Каменица.

г шу* ■■ ■ >■■■М

СТРОИ:
МНОГОЕТАЖНИ СГРАДИ, СЪВРЕМЕНИ КВАРТИРИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

Новата 1972 година
ИНДУСТРИЯ7

ЛШу\Комбината ви препоръч
ва: носете, перете и не 
гладете.

ВРАНЯДобър външен: изглед и 
почивка в къщи —ПАМУЧНИЯТ

КОМБИНАТ-ВРАНЯ за това ви дават въз
можност произведени
ята на Памучния ком
бинат — Враня.

ПРОИЗВЕЖДА КАЧЕСТВЕНИ НАВТОВИ ПЕЧКИ

Честити на своите делови приятели и 

читателите на «Братство»

произвежда
най-качествени тъкани и 
смес на полиестър влакно 

памук за ризи, парде- 
сюта, дамски и комплек 
ти и рокли и мъжки 
летни костюми.

Комбината честити на 
всички читатели на 
«Братство“

НОВАТА 1972 ГОДИНА

.-:1лЩ 1

■ 1
Нкш!

ГОДИНА

НОВАТА

'
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М

Страница 16

БРАТСТВО ■ 31 ДЕКЕМВРИ 1971


