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ПРЕД ОТГОВОРНИ 

ЗАДАЧИ
Съюза наческата дейност на 

комунистите не могат да се Ут
върждават рецепти и шаблони. 
Комунистите в рамките на еди 
ината политика и зачитайки де 
мократическия централизъм 
гат и трябва винаги и навсякъ
де идейно и политически да дей 
ствуват творчески. Но също та 
ка е неприемливо отделни чле
нове на Съюза на комунистите 

изоставяйки

С анализа на актуалните иде 
политически проблеми в 

на реформата 
на заключени- 
заседапие, ЦК 

кон

йни и
осъществяването 
и с приемането 
ята на Осмото 
на СЮК посочи основните

Съюза на ко 
бъдат

въстнии на бьлгарсната наролноств сФРЮгоалАвия МО

кретни задачи на
които щемунистите.

крайъгълен камък на 
работа през идната година, ко- 
гато ще се проведат 6 републи- 

и през декември 1968 
конгрес

неговата
БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ГОДИНАТА

своятапо групи, 
организация, и 
на политиката на Съюза да во
дят борба за някои свои стано-

всичко

в противовескански 
година и Девети 
СЮКНУЖНИ СА БЪРЗИ 

НОВИ ИНИЦИАТИВИ
на

в предстоящатаОсновното 
дейност, за провеждане на твъ- 

• рде конкретните задачи на Ос- 
Съюзът на ко 

новата и конкрет 
акция

ви ща като критикуват 
онова, което не отговаря на тех 

схващания и амбиции.
разбирани

навиците и начина на мне-
оТ административния пери-

5
ните

мото заседание, е Ликвидирането на
мунистите , 1 в 
на идейно-политическа 
за осъществяване на актуални- 

най-важни задачи на сто- 
обществена рсфор- 

по-нататък да се револЮ-

ята,
ние
од, творческият подход към са- 
моуправлението от работното 

трудовата организация 
по-широките обществено- 

общноети. борбата 
застъпването за частич

ни и временни интереси
организация, профе- 
по-широката обще-

се вземат, за да се подобри по те и 
ланската инай-много за това снижение на 

дохода.
Естествено от двесте милио

на доход не може да се очаква 
нищо ефектно, зашото трябва 
да се плати трудът и да се о- 
сигурят средства за разширява 
не на продукцията (фондове). 
Трудът, както се вижда от ци
фрата на заплащането му, 
бил скъп в сравнение с акуму
лираното. От дохода близо 171,5 
милиона динара са израходва- 
ни за лични доходи с облагани 
ята им, а за фондове са отде
лени едвам около 30 милиона 
динара. Сравненията с минало
годишното състояние на това 
разпределяне на средствата по
казват, че фондовете са полу
чили 52% по-малко, а личните 
доходи 8% повече. Предприя
тие „Услуга“ не е отделило във 
фондовете нито един динар, 
макар чР и заплатите им са 
най-ниски. Средната работна 
заплата в стопанството на ко
муната се движи на около 53,5 
хиляди данара на месец, 
високи са в кооперация Лисина 
(към 62 хиляди), а в „Услуга" 
най-ниски (27 хиляди).

Тревожи и сведението, че в 
общата маса на деловия фонд 
само 30% са- оборотни средства, 
най-често кредити, със срочно 
връщане и че обръщението им 
е съвсем незадоволително, като 
се имат предвид елементите на 
обръщението — продажбата на 
стоките и нови доставки, 
циално в сферата на търговска 
та дейност, която е значителна 
във всички предприятия в ко- 

в муната.
Непродадените стоки тази го 

дина са повече с 52%. В дина
ри стойността на тези стоки е 
около 390 милиона, от . които

Един деветмесечен анализ за 
състоянието на босилеградската 
икономика, изготвен от общин
ските служби, показва с всич
ките си цифри, че двегодиш
ният път в реформата става все 
по-тесен за предприятията в та 
зи комуна.

Липсата на по-значителни 
производствени обекти, отдале
чеността и безпътността до цен 
тровете, които консумират зро 
дукцията, слабото обръщане 
на средствата и частично все 
по-големите изисквания на кон 
суматора оттук, трупат проблем 
връз проблем пред икономика
та на Босилеградско, които не 
могат да бъдат разрешени, ако 
се върви по отъпкания, но не 
толкова ефикасен път.

Мнозина стопански ръководи 
тели, и политическите ръковод 
ства в града, вече 
до извода, че са 
нови, но и широки инициативи, 
за Да се върви по-свободно и 
по-успешно напред. Иначе, без 
нови инициативи и решения, 
опасността от последователен 
фалит на предприятията е не
избежни.

Да поровим в цифрите, кои
то предизвикват такива мне
ния и в хората на града, и у 
нас.

ложението
Има " мнения, че изходът е в 

здраво обединяване

място в
ма и
ционизира, да потвърждава сво 

обществена роля, която съ-
все до 
политическина отдел- 

стопански дейности или в ята
ответствува на развитието на 

общество
противните

създаването на един комбинат.
Има мнение също, 

еднаква отраслова дейност 
стига до ненужни и опасни кон 

например

на
самоуправителното 
да. изменя и подобрява идейно- 
политическата практика и с то 
ва да осъществява 
реформа.

Това значи, организациите и 
форумите на Съюза на кому
нистите да съсредоточат внима 
нието и дейността си върху съ
ществените обществено-икономи 

идейно-политическите

че зарад трудовата 
сията или 
ствено-политическа общност, т. 
е., противопоставянето на бюро 
кратическата и еснафска сти
хия — не са само временни за
дачи на осмото заседание, но 
са дългосрочни задачи на все- 

съществено съ- 
подго-

се

и своятамеждуе куренции
кооперациите и 
предприятие и между тях 1и го- 
стилничарството, и затова опа
сението е в интегрирането.

Но контуритр на 
и интеграцията още не са очер 
таии конкретно, макар че вре
мето. което тече, прави все по- 
неефикасни предприятията и то 
води към фалит.

Изглежда, че окончателно 
трябва да се направи нещо в 
селското стопанство в сферата 

местното

търговското

комбината ки комунист и 
държание за дейност в

за предстоящиячески и
събития в своята среда както и 
да дават отговори на вЪпрЙЪи- 
те, които животът налага като 
при това постоянно изграждат 
и съгласуват становищата 
да могат комунистите по-ефи
касно да действуват в самоупра 
вителвия организъм и в обще
ствено-политическите

кон-товките
грес.

По този начин чрез участие- 
всеки комунист в своятато на

организация, в органа на само- 
обществено-за управлението, в 

политическата организация, 
разискванията по най-належа
щите проблеми на нашата об-

в
кооперираоето и 

преработване на продукти, за- 
щото това е пътят на земедел
ското стопанство тук, а 
Да се махнат ненужните конку 

като

наса стигнали 
необходими органи

щи ос-г Ще се изгражда полити
ческа платформа за 
единство 
тяхното органическо свързване 
с прогресивната система на на
шето общество. Това 
може Да с«* осъществява само в 
демократическа обстановка, в 
демократическа размяна на мне 
ния, при взаимно доверие и за 
читане на всяко мнение, което 
е отражение на действителната 
обстановка, на дадени условия, 
в които живее нашия трудещ

зации.
Макар че конфликтите меж

ду различни групировки в ор
ганизациите на Съюза на ко
мунистите от нашата 
рия. преди всичко в Босилеград 
ска комуна, стихнаха, не Ще е 
зле и този път да 
че „Съюзът на комунистите не 
може да толерира поведението 
и постъпките на отделни свои 
членове и избрани функционе
ри които са в противовес с по 
литиката на СЮК и социалис- 

основаваЩи

също истинско
на комунистите и заееренции в търговията, 

намери път на интегриране.
Това можр би ще са нови и- 

нициативи, но и те няма да ре
шат за дълго още стопанските 
проблеми на комуната, 
ако паричната намеса в сфера- 

стандард

Най-
терито-

единство

напомним,освен

общественията на
(пътя на първо място) не при
стигне от общността.

Да подкрепим това само с е- 
дин факт — транспортното гу
би зарад намалената скорост на 
движението на 
Власина до Босилеград 
130 милиона годишно, 
рад хабенето на коли губи още 
50 милиона — това е почти це-

Общата продукция за деве- 
по малка от 
с 3%,

тте месеца сега е 
миналогодишната 
достига около 1,7 милиарда ста 
ри динара. Отделно гледано ня
кои предприятия в това отно
шение са много зле. Например 
Лисина
продукция, а кооперацията 
Лисина — 18,7% в стравнение 

миналата

като
се човек.

Заключенията на осмото за
седание идват по време, когато 
реформата навлиза в решава
щата фаза. Задачите са трудни 
и отговорни. Разрешаването им 
е същевременно и участие в 
подготовките за конгреса, 
ма съмнение, че и комунистите 
от вашата народност, заедно с 
всички югославски комунисти, 

творческия

тичсските норми, 
се върху самоуправлението и 
разпределението според труда. 
В Съюза на комунистите — се 
казва по-нататък в заключени
ята на ЦК. — няма място 
ония хора, които вместо прогре 
сивна политическа дейност, раз 

шовинизъм, демагогия и

спе- колите си от
около 

Ако за-
18,7% в сравнение за

лият доход на цялата икономи
ката за деветте месеца т. г. А 
тези средства при благоприят
ни условия за работа биха пред 

по-голямата

Ня-
с деветмесечието на

виват
деструктивно действуват против 
самоуправлението и реформа-

година 
Доходът на

по-малък с 10% и възли- 
малко повече от 200 ми- 
стари динара. Снижена- 

реализа-

столанството е 136 милиона лежат в магазини 
те на „Слога“. В тези стоки ле 
жат големи кредитни средства, 
за които вече сР плащат лихви 

и и така се намалява оборотната
Дали

систавлявали в 
част средства за фондовете.

М. Н. Нейков

също 
за на

ще допринесат за 
елан на нашите трудещи се.та“.

Разбира, сР в идейно-полити-лиона
та обща продукция, 
ция, неплатените вземания

стоки, които са РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СКсила на предприятията, 
ще се продаде този голям лагер 
на стоки или ще е необходимо 

води до

непродадените 
52% по-големи от миналогоди- 

са съдействувалишния период преоценяване, което 
нови загуби, това остава да ре
ши предприятието, като 
сли съотношението на загубата 
от застоя и загубата от прео-

ПРЕД ПРАГА НА ИЗБОРИТЕизчи-ДИМИТРОВГРАД:

Общинска конферен
ция—на 27 декември

Общинската конференция. Спо 
ред плана за работа в тази об
ласт е предвидено най-висшия 
патиен форум ще трябва да се 
учреди до края на годината ко 
гато ще бъде избран и Общин
ския комитет и постоянните ко
мисии.

За да не се сведе само на ор
ганизационни въпроси процесът 
на реорганизацията, изборните 
събрания ще се насочат към 
най-актуалните въпроси в на
шата обществено-политическа 
действителност, произлизащи 
от стопанската и обществената 
реформа, авангардната роля на 
комунистите в реализирането 
на задачите като при това специ
ално се подчертава ролята на 
комунистите в развитието на 
самоуправиггелните отношения 

на село.

тяхнатаКомунистите в Петърлаш предложили 
първична организация да влезе в състава на димит
ровградската местна партийна организация. В Барне 
пък предлагат седалището на местната организация 
да бъде в тяхното село, а не в Долна Невля, както е 
предложело в проекта за реорганизация на Съюза на 
комунистите. На някои събрания са поставени иска
ния да се реши къде да се формират активи, а къде 

местни организации и ония в самоуправи-

ценките.
И съотношението между па- 

вземания и давания еричните
неблагоприятно за босилеград- 

стопанство. На предпри- 
124 милиона, а

На 5 декември в Димит
ровград се състоя заседание 
на Общинския комитет 
СКС, па което бяха обсъдени 
и приети критериите за из
биране на ръководства в ор
ганизациите в 
яата.

Общинският комитет реши 
Общинската конференция Да 
се проведе на 27 декември 
1967 година.

ското
ятията дължат 
те дължат на своите доставчи-

Само
на

аи 189 милиона динара.
„Слога“ дължи близо 56 мили- 

докато най-многоона динара,
СК в кому- „Бесиа кобила" — клонове на 

тели и те о р га н и заци и.
Иначе на всички събрания на първичните орга

низации в СК проекторешението е прието като иап- 
подходяш начин комунистите по-добре да се организи 
рат в самоуправителните отношения в Димитровград
ска община.

вземане №
62,8 милиона динара.

подтикнаха по-.Тези данни 
литическитр и стопански ръко
водители да побеседват сериоз- 

мерките. които трябва дано за

<
По повод на един голям юбилей мунистите в самоуправителни

те трудови организации според 
кпитериите, които ще изготви 
Общинския комитет на избор
ните събрания и делегатите за

на разис-С приключването
като демократическо- 

акция в Съюза на 
завърши първия 

на Съ-

кванията, 
политическа

ОБРАЗУВАН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ М. Б.'комунистите, 
етап в реорганизацията

комунистите в община-юза на „„„
та. На РОД са предстоящите пра 

крачки в учредяване 
на Съюза и

кактоятията и учрежденията,
организациите, ще се устро 

посветени
ГГо повод тридесетгодишнина 

идването на другаря Ти то 
на СЮК 

образуван 
координационен комитет за че
сти уване на юбилея, съставен 
от представители на трудовите
и обществено-политическите ор
ганизации.

В ТОЗИ БРОЙ ПОМЕСТВАМЕ:И в
ят беседи и среши, 
ня революционната дейност на 
другаря Тито преди и по време 
на освободителната борба и

нашето социалистиче

ктически 
то на членовете

та от
за генерален секретар 
в Димитровград е организационни форми.техните

Щом Общинския комитет прие
ме „редактирания“ 
'проектопредложението 
не учредяване 
организация 
рво ще се 
новите местни 
организациите
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в
текст на 4дните ,на 

ско строителство. , ще ста- 
обшинската 

по нов начин. ГГъ- 
проведат избори в 

организации и 
на Съюза на ко-

5накомитет 
за тази дей

Координ ацион ни ят 
вече подготвя плац 
нпст през декември.

месец декем-Според плана 
в ри трябва да бъде посветен на

юбилей.на тсоичествуването 
Във връзка с това по предпри

М. Б.



От общинската конференция 
ССРН в Димитровград

Празникът на Републиката в Димитровградско на

ПОД ЗНАКА НА ТРИ
ЮБИЛЕЯ Много думи за 

старите проблеми
В колективите на предприя

тията също бяха устроени тър
жества по повод празника иа 
■Републиката.

Мнозина от града отидоха в 
селата на Забръдие и Т. Одо- 
ровци, като ползваха скоро пу
снатите рейсове иа „Услуга“.

В Димитровградско традиции 
нното чествуване на Деня на 
Републиката мина под знака 
на три юбилея. По повод Деня 
на Републиката, петдесетгодиш 
нината на Октомврийската ре
волюция и 25-годишнината «а 
пионерската организация обще
ствено-политическите организа 
ции устроиха в селата, учили
щата и предприятията търже
ствени събрания и солидно под 
готвени литературно-музикал
ни програми.

На 27 ноември вечерта в из
пълнената зала на културния 
дом в Димитровград бе органи
зирано тържествено събрание с 
културно-художествена програ
ма 1И доклад, изнесен от пред
седателя на общинската скуп
щина Димитър Манов. На дру
гия ден културно-художествена 
та програма от събранието бе 
изнесена и за учениците -от ос
новното училище и родители-
Тр им.

Председателят на ОС устрои 
прием за представители на об
ществено-политическите орга
низации от Сливница, Годеч, и 
Драгоман от НР България, пре 
дставители на организациите и 
предприятията от града и от 
Армията.

Двадесетпетгодишнината от 
образуването на пионерската 
организация в общината бе че- 
ствувана с добре организирана

програма във връзка с приема 
нето на младите в .пионерската 
организация. Учениците-пи опе
ри дадоха подарч.ци на влиза
щите в организацията, а след 
клетвата им вързаха пионерски 
кърпи и им разделиха членски 
книжки. Същите тържества бя 
ха организирани и в другите 
селища.

се провалят събрания, акциите. 
Ако не се види ползата от ня
коя акция, то следвашия път, ко 
гато се говори за същата акция 
никой не иска да чуе повече. 
Може би отборите по електри
фикация да не действуват как- 
то трябва, но главнот-о е, че изо 
стават общите усилия.

Така е и с пътищата. Всяка 
година се правят пътиша а пак 
няма пътища. Едно, защото ка
чеството на работите е слабо а 
второ, защото сР правят пъти
ща из цялата комуна, 
силите и средствата да се обе
динят и планово да се изграж
да един след друг път.

Напоследък всички идват до 
много сеедно заключение 

говори за проблемите, които го 
дими наред си остават актуел- 
ни и неразрешене. Оттук излезе 

, и второто заключение — прие
тите становища, решения и за
ключения се поддържат на ду
ми, а липсва конкретна акция 
за осъществяването на 
начинание.

Разбира се, има и обективни

М. Б.

някое
И в Босилеградско

причини: липсата на материал 
ни средства, недостиг или не
трудоспособни хора на оело и 
пр. Но същевременно се посоч
ва -;е много служби, представи 
телми органи или ръководства 
на общствеио-гюлитическите ор 
ганизации «е съумяват Да на
мерят 'мястото си в конкретна
та акция, изостават като воде
ща сила,

И на това събрание пак се лов 
ториха толкова вече повтаряни 
наболяли въпроси 
електрификация, съдействие ме 
жду земеделската кооперация 
и частния собственик, дейнос
тта на местните общности.

Най-тържествено чествуване
вместоПразненствата в Босилеград

ско започнаха още на 26 иоем 
при вечерта с тържествено съ
брание по повод 25-годншпииа- 
тп от образуването на пионер
ската организация у нас. В 
присъствието на родителите и 
учениците бе изнесен доклад 
за пионерската организация и 
културно-художествена програ 
ма. а след това на новоприети
те пионерчета бяха раздадени 
пионерски кърпи и членски 
книжки от по-възрастните им 
другарчета.

На 28 вечерта лумнаха лагер 
ни огьнове на височинитР над 
Босилеград, а в 18 часа в кино

залата започна тържественото 
то събрание по повод Деня на 
Републиката, иа което след до
клада иа Борис Рангелов, пред 
седатсл «а ОК на СЮМ бе из
несена хубава програма от ре
цитации и песни.

Другия ден сс състоя футбо
лна среща между отбора на ги 
миазията и студентите от Боси 
леград, като печелившите изля 
зоха гимназистите.

Тържествени събрания вече 
ринки бяха •организирани в мно 
го селища на Босилеградско. В 
Горна Лисина, Любатите, Бис
тър. Дукат, Бресница, Извор и 
други селища учениците, мла
дежта и в някои села и войни
ците изнесоха хубави литера
турно-музикални програми за 
населението.

Зч празника бе открит и пре 
ходът на границата при Рибар 
ци и затова в Босилеград има
ше доста хора от съседните бъл

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НЕ 
СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО 
МЯСТО

пътища,

Едно такова заключение се 
наложи от изказванията на ра 
зискващите Все още тази „у- 
дължена ръка на общинската 
скупщина“ не може Да намери 
мястото си в конкретнитр ак
ции, да действува като самоу- 
правителен орган, непосредстве 
но задължен за решаването на 
комуналните и други проблеми 
в селищата.

Безспорно, че ръководствата 
не са единствените виновници. 
Вина имат и ръководствата на 
обществено-политическите ор
ганизации, на първо място ръ
ководствата и членовете на СК, 
които понякога вместо да бъдат 
носители на акциите, сами не 
идват на тях. Значи, липсва 
примерът на дело.

Явно, вина има и общинска- 
„падат предложения, та скупщина, която все още не 

приемат се заключения, но се съумява да създаде от местни-
бездействува“. На хората им до- те общности оперативни едини- 
сади вече да говорят, па затуй ци, чрез които да движи ак

циите напред.

ЗАЩО ИЗОСТАНАХА 
ГРАДСКИТЕ ПРОБЛЕМИ

Веднага да отговорим 
щото съставът на общинската 
конференция е такъв, че съв
сем малко има хора от града. 
Затуй бе прието и решение да 
ср подобри съставът, да се опре 
сни и подмени с нови членове.

Но дали и тогава ще тръгне, 
ако, както досега, само с думи 
се подкрепят акциите, а нищо 
конкретно не се' приема за тях 
ното превъртане в дело.

Електрификацията е проблем, 
който сР решава вече десетина

за-

Международни културни връзки

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

ПОЛША И СССР
Полско-съветското културно 

сътрудничество започна да се 
развива в първите дни след ос 
вобождението на Полша и от
тогава всяка година става по- 
живо и по-разнообразно в срав 
нение със сътрудничеството в об 
ластта на 'Стопанството, пзлити 
ката и техниката.

От голямо значение е напри
мер полско-съветското сътруд
ничество в областта на наука
та, специално атомната физи
ка. В СССР в следвоенните го
дини са излезли повече от 300 
научни и научно-популярни 
произведения на полски учени 
в тираж от около 2,5 милиона 
екземпляра. Досега и в съвет
ските висши учебни заведения 
са учили към 2.500 млади пол 
ски специалисти Всяка година 
на следват в СССР отиват 120 
полски студенти ,а към 270 пол 
ски учени са издържали док
торски дисертации на съветски 
те университети.

Културното сътрудничество, 
което става чрез министрите 
на културата и образованието, 
е твърде оживено в рамките на 
непосредствените връзки на ав 
торените съюзи в двете страни, 
а съществува и пряка културна 
размяна между отделните погра

нични области, градове и обще 
ствени институции.

В следвоенните години, в 
Полша са публикувани към 
9.000 произведения на съветски 
автори, между които има и 
3.500 заглаЕйя от белетристика
та В същото време, в Съвет
ския съюз са печатани 1.100 
книги на полски автори, които 
са излезли на 25 езици па съ
ветски народи.

В същия период, в полските 
кина са представени към 800 
съветски художествени, късомР 
тражни и документални фил
ми Полската публика всяка го 
дина гледа 20—40 съветски фил 
ми. Съветският театър е твърде 
ценен в Полша. На сцената на 
различни полски театри са по
становени след войната повече 
от 760 драми на съветски пи
сатели.

И в Съветския съюз се отда
ва признаниР на полското изку 
ство. Трябва да се спомене и 
големия успех на фестивала на 
полската драма, организиран 
през 1965 година и предаден и 
в Съветския съюз. В изминали 
те години след освобождението, 
съветските зрители са видяли 
към 150 филми, а всяка година 
гледат повече от десет филма.

гарски селища, дошли при свои 
роднини и близки. Гостуваха 
също и представители на обще

години, а все се стои на място. 
Както каза един от разисква
щите

ствено-лолитическите организа
ции от град Кюстендил, които 
на 29 ноември се срещнаха с 
колегите си от Босилеградско.

Б К.

На прехода при Градини С ЕДИННИ СИЛИ И ПЛА
НОВО РЕШАВАНЕ НА КОН
КРЕТНИ АКЦИИ

Осемстотин коли минали по 
време на празника

Няма защо да доказваме то
ва Всички дойдоха до такова 
заключение и всички се съгла
сиха с него. Но няма ли и тоя 
път само на думи да потвър
дим онова, което вече е отдав- 

Затуй общинската 
конференция прие план за про 
грама за работа. Остава — раз 
полагаемите сили 
визират и то на конкретни ак 
ции.

От общо 1200 коли. които са 
минали граничния преход Гра- 
дини-Калотина на югославско- 
българската граница през праз 
ничните дни близо осемстотин 
са били наши. Няколко хиляди 
наши граждани минаха тогава 
да се срещнат с близки и поз
нати в НРБ или в Турция. Те 
са минали ползвайки 709 част
ни леки коли и 80 автобуси с 
регистрации на

градове, но най-много от Ниш- 
ко и СР Македония.

До обедните часове на 2 де
кември бяха се върнали в стра 
ната само половината от зами
налите коли, което значи, че

с тях са 
туристи, на които маршрутът е 
по-далечен 
танбул.

■на прието.

част от пътуващите

да се акти-вероятно към Ис

много наши м. н. н. Ст. Н.

Така започна разследването на Сте- 
ван Филипович. То продължаваше дни 
и нощи, продължаваше с месеци. Следо 
вателите се променяха. Всеки нов сле
довател считаше, че неговия предход- 
ник не е знаял да изследва този кому
нист. Но и той не минаваше добре. Сте- 
ван е изследван в Шабац, след това в 
Белград, във Валево, след това отново 
в Белград. Идваха и специалисти за ан-

Послание от бесилката Значи, убивал си германци?
Ти си националист? — каза Паул. 
Да, националист съм, н0 няма сми 

съл как вие това схващате, каза Стеван. 
Значи, убивал си геманците? 
т?3' за1Цо да стрелям иначе. — 
Видял си кога си разстрелял някой 

германец?
— Толкова пъти.

Колко тогава си разстрелял?
— Не съм .видял 
— Все пак?

Щеше да ми бъде жалко, ако бях 
уоил по“М<1л:ко о*р петстотин 

— Петстотин!

— Това е деня когато е формиран 
партизанския отряд.

— Къде е формиран отряда?
— Това няма да кажа.
— А кога е формиран?
— Към .края на юнц 1941 година.
— Кой е формирал отряда?
— Комунистическата партия на Юго

славия.
— Това и аз зная, каза 

Посочи ми имената на лицата.
— Не искам.
Един германец удари Стеван в гър

ба. Удара беше така силен, че младежа 
се олюля. Едвам се задържа на кра
ката.

Бях взводен командир а, след то
ва командир на рота. комендант поли
тически комисар на батальон.

Каква е целта на партизанските банди?
Искате Да кажете, каква е целта 

■на нашата армия, каза Стеван.
— Добре, да кажем, войска — 

хна се Паул.
Целта

тикомунистически въпроси. 
— Имаш ли прякор - попита го, 

покрай останалото геетаповеца Паул.
— Колубарац.
— Как си го получил?

— В Колубара, най-много съм се 
борил против вас.

— Значи, каза германеца, не отказ-

всички...
усми-

германеца. на нашата партизанска войска 
е да изгони немците от моята родина 

— Ти стрелял
германци, 

започна да заеква с 
очудване германския офицер Паул.

Паул в този момент узна кого има в 
ръцете си. Германаца сА стресна от 
измъчения партизански борец. Страх 
Го еше да не избяга, защото такива ге
рои винаги намерят начин да се 'измък
нат от неприятелските ръце. Затова Па- 
ул се уплаши: ако този партизанин из- 
ояга, тогава той, Паул. би пострадал от 
висшата команда. Затова веднага даде 
нареждане. Стеван Филипович
на стража да бъде прехвърлен в Бел
град ...

ли си срещу герман- 
сили.ските въоръжени

— Да.
— Кога?
— Винаги.
— Например, 

време?

ваш. че си принадлежал към комунис
тическите банди?

— Отказвам, че съм 
към бандите, но не отказвам, че съм 
принадлежал към Народноосвободител- 
ната войска, не отказвам, че съм боец 
за свободата на своя народ. -

— Кога те закараха в комунистичес
кия отряд?

принадлежал
— Искаш ли сега да кажеш?
— Не.

в кое място и по кое

~ 1'ря5ва много време за обяснения, 
каза Стеван. Пет и половина месеци 
стрелях срещу вас по Западна Сърбия. 

Защо си стрелял

— Германеца отново посегна да го 
удари. Обаче, офицера Паул даде знак 
да не го удари. Той продължи с разпита.

— На каква длъжност си бил в този 
ваш отряд? Обикновен боец?

— Да, бях.
— Имал ли си някое звание?

срещу германците?
— Да ви

под сил— Не са ме закрали.
— Доброволец.
— Да. От първия ден.
— Кой е този ден?

разстреляме. 
— Интересно. А защо да ни разстре- 3. Йоксимовичляш?

(Следва)
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актуално Пред преизбирането ___

ДИРЕКТОРЕ, СПОСОБЕН 

ЛИ СИ ЗА ПОСТА СИ?ОТБОРНИЦИТЕ ПРЕД РЕБУСИ
сесия на 06- 

в Дими-
иите стопански резултати.

По този въпрос разискваха 
представителите и представи
тели на стопанските организа
ции, които не са отборници. За 
що отборниците „премълчаха“ 
една така важна точка, която 
говори в каква степен се отра
зяват стопанските мерки в Ди
митровградско? Отборниците не 
са незаинтересовани по този 
въпрос. Касае сР обаче за не
що друго. Материалите, които 
им се изпращат от страна на 
службите или общественото сче 
товодство са писани едвали не 
за икономисти, документацията 
на секретариата по стопанство 
и финанси в скупщината дава 
само голи цифри, много про
центи, индекси, без да ги обос
нове и уясни с думи. Тези ма
териали за огромно болшинство 
от отборниците са — ребуси.

Общинската аДМ'Инистрация и 
тези път остана вярна на прак
тиката си — материалите за Де 
ветмесечнлте стопански резул- 
татл. са писани

И последната 
щинскатд скупщина 
тровград само потвърди, чР са- 
моуправителните тела са шко
ла. в която трудещите се учат 
как да разполагат със средст-

дове-

за изменение 
и на полипредложенията 

на Кодекса на труда 
тическата практика в прзвеж 
дането «а преизбирането. Счи
та се, че преизбирането тряб- 

върши с оглед на ре- 
уопехите в работа-

всички кандидати извънПреизбирането на директори чвани 
те, което трябва да завърши предприятието или учреждение 
през януари идната година, е то. Имало е случаи дори д 
удобен момент за практическа преправят статутите, за Д 
проверка на ефикасността на приспособят условията к ®
този конституционнен прин- лификациите на дотог 
цип. Такива размишления са 
необходими, защото преизбира
нето на директорите в част от 
предприятията и учреждения
та, станало преди година и по
ловина. не даде особено ефект
ивни резултати.
^Именно още тогава се оказа, 

че конкурсите за директори бя
ха в повечето случаи обикно
вена формалност, зашото кон-' 
курсните условия бяха приго
дени към квалификациите на 
дотогавашните директори. Едно 
от условията например беше 
кандидатите да имат дългого
дишен трудов опит по опециал 
ността и за определено място, 
а с това фактически оа изклю

имкоито сават,
рили гражданите и производи
телите. Отборниците с успех 
разрешават здравните пробле
ми като сериозно предупрежда 

управлението 
повече сметка

ва да се
директор.

НАЙ-ВАЖНОТО Е —
СПОСОБНОСТТА на това

трябвало да
На преизбирането на дирек- рил0 за успеха или неуспеха на 

тора все още се гледа като на ппР7тгИ1яТието но и фактор, проста смяна на поколенията. предприятието. на
Това на практика води към който определя сроковете 
субективно и формално застъп преизбирането. В такъв случаи 
ване за „млади" или „стари . ' сегашният мандат от четири го 
Значи не всякъде способността би загубил значението си,
се приема като основно условие Д*1 вюезащото не би влияел вьрху вре

Ако
тогава изби-

зултатите и 
та на предприятието. В смисъл 

годишният баланс би 
стане не само ®*е-ват органите на 

там да поведат 
за спазването на ло-ранз при
етите решения в Общинската 

за двукратното ра-скупщина 
ботно време, което някои неот- 
говорни здравни работници с 
месеци държат по чекмеджета 
та, само да могат хонорарно да 
работят след обед.

Отборниците отправят сериОз 
ни забележки и върху работата 
на земеделска кооперация „Сто 
чар", която с повишението це
ните на пшеницата за семе е 
накарала частните производи
тели да сеят неатестирано се
ме, което е в разрез с развити
ето на кооперативните отноше
ния. Добри предложения 
дадени в областта 
ската култура и културата. От 
борниците значи 
стават активни

на преизбирането.мето
това се приложи,

на директор би ставало 
не оправдае

рането
само когато тай 
доверието на колектива и на 
сбшността. Естествено, с отмен 

на задължителнототака. че само 
тази информация БЕЛЕЖКА яването

преизбиране след всеки четири 
години би се намалил броят и 

които и зарад 
понякога чиста

авторите на 
могат да ги разберат.

Ако имаме предвид и то
ва. тогава ще ни бъде ясно за- 

отборниците, просто казано, 
са принудени да

бяха

ИСКРА НА 

ИНИЦИАТИВА
на физиче-

на конкурсите, 
числеността са 
формалност. Даже тогава би се 
възвърнало доверието в конкур

все повече 
самоуправите- 

само „трансмисия" на 
избирате лят-скул- 

Своетз самоуправител

шо „премълчат 
тази точка от дневния ред. Фа
ктът, че нито един отборник не 
даде съгласие тези материали 
да не бъдат приети говри, че 
тези материали не са ни пи 
сани за тях и като чели те не 
са призвани да 
стопанските въпроси.

Изводът се налага сам: 
администрацията трябва да бъ
де ясно. че материалите на от
борниците не бива да се поднас 
ят в такъв вид — а да се дават 
ясни и обосновани, за да 
разберат. Само в такъв случай 
и могат компетентно да реша-

ли, а Не
релацията 
щината.
но училище са разбрали серио- 

самоуправителното си

Неотдавнашният празник 
изпълни звонските селища

сите.
ПУБЛИЧНОСТ В 
ИЗБИРАНЕТО

е миньори, 
ботят по минитр из страна
та. Дошли бяха след дълги 
дни да видят със семейства
та си, които са останали тук 
— 'в Ракита, Бучи дел, Пре
сека и други селища.

Н0 тази радост на среща
та бе помрачена с нещо. Да 
стигнат до дома си им тря
бваха много усилия, защото 
нито от една страна няма у- 
добен превоз, 
път.

които сега разно. а
действуване все повече насоч- 

към най-належащите въпро 
обществе-

разискват поват Има мнения, според които в 
Кодекса на труда трябва да се 
отменят разпоредбите за преиз- 

ръководни

си от стопанската и 
на реформа. В този процес ут- 
вържаването на самоуправител 
ната практика, от сесия в се
сия, включва все повече отбор 

Това нещо положително

на

биране на другите
предприятието. Това нехора в

значи даване на специален ста 
тус, но тяхната работа в колек

нищи.се отразява в работата на скуп- ги
шината.

Обаче малцина отборници се 
изаказаха когато стана дума по 
най-важната точка от дневния 
ред, не само в скупщината, но 
и в общината — за деветмесеч-

би била определена поудобен тива енитиват по тези въпроси.
Всяко друго отношение спъва 

основите
М. Бакич

на всички дру-време. като и 
ги работници. Като ръководни 
хора те биха могли да бъдат

Тъкмо затова не малцина 
от тях с чувство на скрито 
негодуване повдигнаха отно
во отдавнашния въпрос: защо

самоуправлението в
му.

сменявани и всяка година, кое 
то също би зависило от столан 
ския успех на предприятието.

Изтъква се също, че публич
ността на целия процес на пре 
избирането е основното условиР 
за успешно прилагане на този 
конституционен принцип.

Из живота на народностите окончателно нР се изпълни 
обещанието, дадено след ма 

теснолипейкатаВ СР СЪРБИЯ - ОБУЧЕНИЕ 

НА ДЕВЕТ ЕЗИКА
хването на 

’— че Ракита Ще има друга 
връзка с главните съобщите И неговият успех е в зависи

мост от умелото ръководене
при избирането на директора.

Сега по време на преизбира
нето са интересни някои от

лни линии, която няма да е 
по-лоша от малкото влакче.

Едва Ли в техния въпрос 
трябва да търсим злонамере 
ност. Те са минали много

кива. А тъкмо в тия места жи
веят групи семейства, числящи 
се към определена народност, 
които вече трябва да отиват на 
училище. За тях се организи
рат сборни училища, децата пъ 
туват всеки ден. Предприемат 
се и други мерки, но ошй няма 
конкретни резултати, но все о- 
ще не всички деца посещават 
училище ,включвайки при 
и децата, учащи се на 
език.

Опитът на Чаитавир

Д ГОбучението в СР Сърбия ста- 
-------—— на сърбо

хърватски и осем народностни 
езика. Това ясно говори с как
ви проблеми се бори образова

ната република, 
може би

краища и знаят какви са у- 
живота там. А язвонцисловията на 

когато са в родния край, ес-'ниетп в тази 
проблеми каквито
йвма в някои други краища на 

В около 1.0-0 основни 
към 200000

тествепо, стигат до сравне
ния и им става мъчно, че и 

| тук не с както някъде.
Тъкмо затова може би и

ОБРАЗУВАНА Е МЕСТНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК
страната
училища — се учат 
ученика. Преподаването става 
на повече езици едновременно, 
децата от народностите се учат 
на майчин език.

това
майчин

редом с питането дават едно 
можем дапредложение 

помогнем парично, и то пе Гюров. след като гово 
от единство и

Камен
ри за нуждата 
разбирателство в редовете на 
организациите на СК в района, 
засегна и въпроса за малцин
ствените училища. Той каза, че 
е необходимо при общината да 
се образува комисия за малцин 
отвени въпроси, която да е в 
контакти със съответните ко
мисии в републиката. Това за
щото училища в Димитровград 
ско и Босилеградско имат из
вестна помощ, благодарение на 
тези комисии.

Конференцията избра секре
тариат на Местната организа
ция от 13 членове, делегати за 
общинската конференция на 
СК в Бабушница. а секретариа 
тът на местната организация 
на първото си заседание избра 
за секретар Петър Рангелов и 
за негов заместник Радисав Ми

Съгласно решението за реорга 
низиране на 
на първичните организации от 
района неотдавна в Звонци бе 
образувана единна местна орга 
низация на Съюза на комунис
тите. '

На конференцията, състояла 
се по този повод, бе изнесен 
доклад за досегашната работа 
и оа задачите в бъдеще, като 
след това дълго се разисква по 
изнесените в доклада матери
али Разискванията главно се 
насочваха към отбелязване на 
досегашните слабости, като бе 
подчертана необходимостта от 
тяхното преодоляване.

По забележителни бяха изказ 
ванията на Мирко Миловец, Бо 
Жко Таков и Камен Гюров.

Миловец говори за ролята на 
СК в сегашните условия на ра
бота и педчрта, че водещата 
роля на комуниста е в неговото 
пълно активно ангажиране по 
разрешаване на обществените 
работи, зашото само така мо
гат да бъдат ангажирани и дру 
гите трудещи се.

Божко Таков изтъкна, че в 
самоуправлението на коопера
цията все още не участвуват 

земеделските

Примери от Войводина малко, по нека да направим 
идвам бързо и

СК и съгласиетоЗатова се предприемат мерки 
за подебряване на условията за 
работа в училищата като по
стоянна се подобрява качество
то на обучението и възпитание 
то, а специално по предметите 
на майчин 
език. Сега се организират „те
риториални училища" със па
ралелни отделения, където заед 
но се учат децата от всички на 
родности, а не в отделни 
ционални училища 

Една от мерките е 
зтелно обучение на сърбохърват 
ски език и езиците на народ
ностите. Чр такава педагогиче
ска дейност може Да даде до
бри резултати най-нобре показ 
ва примерът на основното учи
лище „Народен герой“ в Чан- 
тавип. което оше в 1965 година 
.за успешна педагогическа ра
бота получи Окт^мвпийска на
града на град Суботица в обла 
стта «а просветното дело, а 
през настоящата година 
града „25 май“, която се дава за 
изключителни постижения в 
просветата и с право дойде в 
ръцете на Ференц Кучер, Олга 
Шинкович, Емилия Лазар, Ева 
Петкович и Тсрезия Фелди По 
своите резултати чантавирско- 
то училище се прослави и вън 
от границите на нашата стра
на. Опитът ма чантавирци сбли

път, за да 
спокойно при своите.От общо 690 основни училища 

във Войводина, в 43% или в 
283 училиша се преподава на 
езика на народността. От 
280 000 учащи ое в

И добавят мипьоритс — 
другарите от общинската ску 
пщипа биха могли да устро
ят един такъв разговор е 
нас, даже в мините, където 
работим, за да се разберем 
за строенето. Няма Да жа
лим пари, ще дадсм. ще от
делим, но ако може поне 11 
идната годипа този 2,5 кило 
метров път от Звопци до Ра

ссносните и сърбохърватскитази покрайнина — 
73 0?0 се часлят към 

изказано в
училища в 
повече от 
народностите, или 
проценти — 27 на сто. Това го
вори. че броя на учениците, У- 
чаши се в народи-стни училища 
отговаря на нуждите. С обуче- 

обхваняти обшо 70,7% 
— числящи се към ня 

к~я народност. Най-голям е про 
центът при децата ня румън
ската народност — 83 «а сто, 
следват: унгарците с 81, слова
ците — 78. докато при русини- 

обхвзнати 41 на сто от 
обуче

на

пара-
нието са
ученици

кита да се направи.
От седемте звопски сели

ща в мините из страната ра 
ботят повече от 300 миньо-

те са
децата подлежащи на 
ние. Този процент би бил зна
чително по-висок ако известно 
число ученици, числящи се към

ри, а на повечето от тях се
мействата живеят тук. Сума
та, която биха събрали добро 

миньори

тич.
Реши се през декември да се 

организират тържествени събра 
ния в клоновете на организаци
ята по селата по повод юбилея 
на тридесетгодишнината от ид
ването на другаря Тито за гене 
рален секретар на Партията. 
Клоновете на организацията то 
гава трябва да приемат нови 
членове в организацията.

На конференцията присъству 
ва секретарят на общинския ко 
ммтет на СК в Бабушница — 

Велимир Джордже-
к. г

тристото 
не е за подценяване — осо
бено когато става въпрос за 
строеж на 2,5 
път до техните селища и се-

волно
на-

народностите не се учеше в 
сърбохърватски училиша, в ко
ито също сс учи и техният май

километров

чин език
Смесените бракове са една 

от причините родителите да 
прашат децата си в сърбохър
ватските училища или отделе
ния, където се преподава на то 
зи език.

Трудности има в малките ме 
ста и селища, и на салашите 
във Войводина, където няма та

мейства.
Значи, Не е зле това пред 

ложепие, дадено впрочем на 
неофициално място, да се 
превърне в инициатива, но
сители на която да станат 
хората от общинската скуп
щина.

по-значително 
производители и съобщи, че ко 
операцията настоява да се съз
даде отдел та земеделските ко- 
операнти със самоуправителен 
съвет, който да решава по ре
дица въпроси иа разпределени-жава учениците от различните 

народности.
К. Г другарят

пич.УV. ето на средствата.II. П.
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ЗЕМЯТА 

СЕ ТРЕСЕДЕБЪР • Пристига помощ от цялата страна # Ще се
• Осем жертви па трагедията.строи пови Дебър

(Дебър, декември)'
ръка може да сс намери. И ча- 
кат нареждане от Щаба за от- ; 
брана от елементарни несгоди.

Вечер — всички са под палат у® 
ки. Пито В една къща не се вли НЯр® 
за, Защото земята оше е -иеспо -ж#*“
койна, тресе се и плаши хора
та. Парчета хоросан и греди се 
заканват от всяка кътца. В па
латките се и 
твени стоки има.

— Трудно е тука, Ще трябват 
още кебиня. . . А и зимата ве
че иде. . . — казва една етари-

I
В историята на Дебър 30 октомири ще остане

черни букпи. Към 8,25 часа преди обед градът бе 
катастрофално земетресение. Около 8 000 жи

тели на този стар македонски градец, световно известен 
но своите майстори-резбари — останпли без подслон. От 
земетресението, чийто епицентър бил недалеч от югосла
вско-албанската граница в град Пишкопея, са пострадали 

40 села около Дебър, Охрид и Крушево. Пър- 
9 градуса изгонил хората навън. От 30 ок-

забе-

зани-
сан е
разорен от

и повече от 
внят удар от
томпри до 5 декември ссзмиологическите уреди еа 
лежили пад 370 земетресения.

готви. Продоволс-

изпратихме в Охрид, а остана
лите сме тук — казва Рамадан.

— От утре започваме да Ра_ 
ботим — по-точно Да се готвим 
за работа ... Работим в строи
телното предприятие „Пелаго- 
ния".

Декември е и планините око 
ло Дебър са бели като яйце, а 
из Педагонията лежи студена 
мъгла.

Дебърчани напускат времен
но родното огнище. Но след вре 
ме пак ще сР- завърнат, защото 
в тази катастрофа дебърчани 
не са сами. От цялата страна 

одеяла, хра

ца.

РАМИЗА

И сами се уверихме; че в те
зи декемврийски 
лек живота под палатките. Пре 
карахме една вечер заедно с ра | 
ботниците от гостилничарското 
предприятие „Ловец“.

Под един „покрив" сме с Ра 
миза, Катица, Бердул. Хасан, 
Февзи. . .

— Страшно беше — разказва 
за земетресението Рамиза. — 
Тая нощ бях дежурна. Имаше 
гости и не си легнах до 3 часа 
след полунощ. Сутринта когато

ноти не е

животът под
ПАЛАТКИТЕ Всички се хранят на общия казан

пристига помощ 
на, пари. Пристига помощ и от 

от Австрия, НР
сти и персонала на предприя
тието. Платихме „нощуването" 
по-ефтино — само 1 000 динара.

Тая нош обаче трудно спах
ме. Към полунощ когато зем
ята силно истина — око не мо
жеше да се 
нното изчакване на нови тру- 
стове кара човек да Р нащрек.

— Елате тук след месец или 
. два. когато живота се нормали
зира — ни каза на раздяла сер 
витъорката Рамиза.

земетресението е станало аз съм 
опала. Осешах силен трясък и 
викове, но не можех да се опо
мня. Портиерът влезе и ме гра 
бна. . . Избягах на улицата по 
долно бельо, . . Моята колежка 
избягала без да ме извика, си
гурно много се е уплашила. Тя 
избяга и от Дебър. . . Ще тряб
ва да се обадя на майка ми. Тя 
е в Нови пазар. В . момента е в 
болницата. Зарад мене. 
със слабо здраве. Правила е ня
колко операции. Изплаши се за 
мене когато беше скопената ка 
тастрофа. сега й пратих телегра 
ма, че пак съм жива и здрава, 
но ще трябва Да отида при нея 
за няколко дни, да ме види...

Старият ■ портиер стъкваше 
огъня, който накладохме в цен 
търа на палатката, а Рамиза 
размести креватите за 20-те го

Животът в Дебър е влязълчужбина
България, Унгария...

Тези дни започнаха да се раз 
чистват руините и фабриката нататък по улиците, 
за гипс и килимарата и наско
ро ще започнат да работят.

под палатките. 
Денем хората тичат иасам- 

поправят 
къщи — някои вече си строят 
временни къщици от дъски и 
друг материал който и а бърза

склопи. И лостоя-

ДВАМАТА
Всяко време си има свои ге

рои. Завръшва се новото училище 

в Босилеград
повече. И Тя еЛошото време 

дебърската създадетрагедия 
свои герои. Известни и неизвес 
тни. Войниците и хората от На 
родната милиция. Тук ще спо-

**

менем двама от тях.
Това са младият телефонист 

в дебърската поща Ибрахим Го 
ренци. който веднага след земе 
тресението сР изкачил на един 
телеграфен стълб и съобщил 
на дирекцията в Скопие, че 
.градът е настрадал.

Другият герой вече не е ме
жду живите. Това е 30-годиш- 
ният електромонтьор Суип Ко- 
беци. Щом земята се затресла 
Кобеци, жертвувайки живота 
си, влязъл в трафопоста и из
ключил тока, за да не стане ка 
тастрофата още по-голяма. Ко
беци бил тежко наранен и след 
няколко дни починал в охрид
ската болница.

В щаба по охрана от елемен- 
изтъкнаха. че 

околните
тарни несгоди _ 
животът в Дебър и 
села наскоро ще сР влезе в нор 
мален коловоз Помощ присти
га отвсякъде. Тези дни_ ще за
почнат да работят и фабриките.

Матея Андонов

Новата 1968 година Босиле
град ще посрещне с ош.е един 
нов обект. Сградата на гимна
зията, която няколко години се 
строи с чести прекъсвания, ще 
бъде окончателно завършена. 
От един месец насам, след като 
бяха осигурени необходимите 
средства, усилено се работи за 
довършването на зданието, ко
ето ще приюти стотиците уче

ници от основното училище и 
гимназията.

Както е известно старото зда
ние Р и негодно и тясно за по
стоянно нарастващия брой на 
учениците и 
несгоди в обучението най-сетне 
ще се разрешат.

На снимката

дългогодишните

'Лгновото зда
ние с белосани вече стени.м. н. н. Димитровград

Конфекция за НР България
страна,

пласира
България е втората 
в която „Свобода“ 
своите качествени 

Иначе на нашия

Димитровградско предпри
ятие за готови дрехи „Сво
бода“ неотдавно сключи до
говор за доставка на конфек 
ция в НР България. „Свобо
да“ готви 5.000 чифта панта
лони от „хеланка“, които са 
търсени в съседната страна. 
Стойността на пратката Ще 
възлезе на повече от 20 ми 
лиона динара.

След доставките на готови 
дрехи в Съветския съюз НР

СЕМЕЙСТВОТО БЕКИРИ
Братята Расим и Рамадан Бе 

кири живеели на улица „Осми 
септември". Сега са, както и . 
останалитР дебърчани. под па- 
латка под открито небе. В една 
къща живеели 12 членове на се 
мейството им. Расим и Рамадан 
започнали да спасяват семейст
вото си когато трошната къща 
започнала да пада.

— Държех с ръце тавана, а 
Рамадан изнасяше децата рече 
Расим.

— Сега, ето, сме тук под ша
трата. Най-малкитР и жените

изделия, 
пазар

„Свобода“ важи като солид
но предприятие, особено след 
като предложи няколко ви
да женско облекло от молто 

синтетичнипрен и други 
тъкани, което бе прието с 
голямо задоволство от потре 
бителите.

м. н. н.
У

Свекървата й живеела някъ
де далеч край реката. Живее
ла при дъщеря си. Когато тя по 

старата останала са- 
Нина не се 

осмелил да отиад на път да
лечен. Не затова, че нямал сме 
лост, но затова да не попадне 
в непозната среда, където нико 
га нее бил. А Нина може вси
чко Пътува и пътува.... Сна- 
мирала се, говорила с думи и 
с ръце. използвала и украин 
ски Посетила мястото където 
живеела свекървата й. Видяла 
и къде е загинал Чапаев.

— Не казва, той е изчезнал 
във водитр. на Урал, някъде в 
един от ръкавите му. .. От 
сръмния бряг заповядал тежки 
те оръдия да се хвърлят във 
водата, разказва Нина за Ча
паев. така както си опомня за 
героичната смърт на великия 
воин.

— Ето и аз видях това място 
— хвали се Нина.

— А доведохте ли свекървата

В страната на съветитеРусите не ти казват нищо на 
право, но веднага 
разбереш, че си дължен да за- 

им. В Иловайск 
пристигнах в събота след обед. 
Тук завършихме пътуването, 
защото Иловайск беше 
където трябваше да гостувам 
определено време. Беш*, поне
делник когато се обадих в рай
онната милиция, 
редът.

можеш да

КОДХОЗНИЧКАТА НИНА чинала 
ма. Съпругът на

читаш законите

място,
от 200 километра, а това е тук, 
„недалеч“, пред прага на къща 
та.. Такива са тук схващани
ята за пространството.

— Смех изпълни кухнята и 
двора на къщата, и нощта. Вле 
зе средна на възраст жена, ру- 
еокоса, цъфтяща от здраве и 
сила. В нейните обятия се пока 
зваха червените нослета на о- 
ния, които с цялото 
обичаше и прегръщаше. За все 
киго намираше по хубава ше
га. Действуваше заразително на 
околните. И „малчикът“, мал
кото кученце, зачудено я наблю 
даваше, махайки с опашката

Тя се грижи за 16. Всяка сут
рин става в четири часа, 
дои кравите, нахрани ги, почи
сти и си отива у дома. На до
машното си имение от 1 хек-

тие. Най-трудно ми е че няма 
ме добри пътища. Тя илюстри
раше селските мъки с приме
ри Сравняваше пи с невяста, 
която ражда. . . Тя е, както ка 
зва. като „скверная пагода“. Пъ 
тищата са затънали в кал. Осо
бено зиме и напролет. Веднъж 
цяло село сР дигнало «а кра
ка. за да се помогне на една 
родилка да се пренесе в болни
ца. И пак не успели да стиг
нат до лекаря Жената прекра
тила мъките си 
трактора здрава и хубава ро
жба. . . И селяните всели се 
завърнали назад.

—Ние се борехмР да спасим 
живота й
не стигнаха до лекаря 
се Нина.

Остава ни още 12 км да на
правим от този път, за да пре
кратим неволите.

— Не смея да ви поканя на 
гости на село — казва тя. Кой 
знае, може да хване лошо вре 
ме и да останетР там до про
летта Пътя строи колхоза.

— По-добре е да причакам, 
за да не страхуваме... — каз
вам

из-
Такъв е

— Кога пристигнахте — пи
та служещият.

— В събота след обед — от
говарям.

И понеже знаех какво иска, 
добавих, че „нР съм могъл да 
се обадя по-рано, 
беше неделя“. Повече 
пита за това. Взе паспорта ми 
и други подробности.

Питах го дали мога да отида 
в Баку, Ростов^ Крим, Донецк. 
Когатп му отговорих, че оста
вам 20 дни — първо ми разка
за, че върнали оттам герман
ци, зарад това че били с неуре
дни документи.

които среднотар, има крави, 
дават по 20 литра мляко днев
но. Нина води домакинството. На 
обед отново е в колхоза до ве- 
черата. „Ако млякото съдържа 
3,6 мазнинни единици — се пла 
ща по норма. Ако не изпълни

си битие
защото вчера 

не ме ■получава по-малканормата
заплата, а ак0 преизпълни — 
повече. Нина добре познава те-

родила в

хнологията на храненето на мле 
чниге крави и при нея изне
нади няма.

Количеството мляко не се 
взима на предвид когато се 
плаща вложения труд, учение-

си.
„Ех, колко е широка руоката 

душа“ — си помислих.
— Нина — просто ни се пред 

стави тя като ми подаде ръка. 
— Прощавайте, ако, такова... 
ние сме прости хора, вийкаше 
се тя като видя, че сме от друга

има

но тя и трактора 
смее

ои?то и знанието.
—Главното е млякото да е бо 

казва Нина.
— Доведох я, ами Никой друг 

не сР осмеляваще да отиде там, 
а аз 'отидох. Щам някъде е о- 
пасно — Нина може. . . Така 
прави ,и съпругът ми. .

Отиде си с усмивка като взе 
за съпруга си Иван Иванович 
гумени ботуши... и други дре 
болии.

Останахме сами. Цареше мир.
Домакините казаха:
— Отиде си Нина.
— Няма я Нина. .

— Ако искате да посетите 
Сочи и други места, да видите

година
гато с мазнина 
Тя не знае много за земедел- 

Всичко е 
За добивите от

Донецк. елате идната
на два месеца, тогава ще ви далечна страна, където

друпи обичаи.. С нея и най- 
малкия й оин Иван Иванович 
(и баща му се казва Иван Ива 
нович), уч^цик
тих, скромен, като майка си.

— Баща му е такъв 
до Нина.

Нина е колхозничка. Дои кра 
вите в колхоза. От село Бере- 
зово. в Днепропетровска област. 
Този колхоз е между най-добри 
те В колхоза има 1.600 крави.

ското производство, 
механизирано, 
пшеницата и царевицата да ре-

разрешим.
Донецк и някои места около 

него посетих, но винаги чув
ствувах тези ограничения —кои 
То задължения трудно понасях. 
Но зд своите „обичаи“ русите 
си имат свои оправдания, 
които много държат.

Затова Нина Даниловна срещ- 
Иловайск. Беше дошла

чем ,не знае.
— Това не ме интересува. То 

ва си е работа на други Аз 
гледам кравите, а ония, които 
се занимават с тази работа — 
те знаят. Аз си зная своята ра
бота Това Р важно. . .

Но, за онова, което казват 
проблеми на селото, Нина знае 
всичко и взима активно учас- на.

в осми клас,

казва
— Правилно — отвръща Ни

на.
Ако. нещо трудно трябва да 

се направи — там пращат Ни-нах в
да види другарка от детството 

беше изминала път М. Б&кичси затова
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КООПЕРАЦИИТЕ ПРЕД ДИЛЕМА КЛИРИНГ
равншцето на размяната 

При това положение, 
страна купи сто- 

няма да ги 
другата страна вед 

и в друга валута. Та 
ще внесе дължимата сума в 
своята национална 
своя валута, но на специал-

В последно време на засе-
самоуправител-

ти.
и др. 
ако еднатаданията на 

ните органиВ овоите условия земедел 
ските кооперации в Босиле- 
градска община 
са могли на допринесат за 
подобрение на животновъд
ството. Резултатите са видни 

подобряването на породис 
тия състав на добитъка. Мон 
тафонската порода вече из
мества „бушата“. Припусква 
телните станции преди бя
ха единствената 
И кооперациите имаха мо
нопол в изкупуването 
добитъка и те диктуваха ра 
звитието на животновъдство

колп изкупуването. Освен 
това кооперациите сътруд
ничат със земеделските про 
изводители и в развитието 
на овощарството и останали 
те земеделоки култури. Че
сто пъти, в интерес на сът
рудничеството кооперацията 
поема риска и по-голямата 
част от разноските. Сега, 
след либерализацията ,На из 
купуването пристигат други 
изкупвани и изкупуват ра
совия добитък, макар че 
нито динар не са вложили

дилема — дали да влагат 
средства за подобряване на 
расовия състав на добитъ
ка, или да си стоят постра- 
ни?... ТР изразяват недо
волство, че се отменява тех
ния монопол в изкупуване
то на селскостопанските про 
изведения. И вече предявя
ват, чР занапред няма да се 
занимават изклчително е 
подобрение на селското сто
панство, т.е., животновъдст
вото. Заплашват, че отново 
ще се „върнат“ на старите 
позиции . . . Сигурно е, че 
те не ,елят конкуренти на 
своя терен.

Но кооперациите си имат 
и оправдание за това. И то 
не може напълно да се пре 
небрегне. И те, както всяка 
трудова организация, форми 
рат дохода си между друго 
то и от изкупуването на сел 
скостопански продукти. И 
съвсем естевствено, тази мяр 
ка .намалява финансовите 
им резултати. Босилеградс- 
ката кооперация има два 
бика, за отглеждането на 
които израсходваха по 1.500 000 
стари динара на годината. 
Кооперацията пък в Долно 
Тлъмино има пет ирипукс- 
вателни станции. И много 
•по-големи разходи. С данъ
ка от 6 на сто тя трябва да 
покрие големи разноски о-

по предприяти
ята се употребява 
„клиринг“, обикновено в сми 
съл на стоково погасяване на 

пред

ни от другата,думатанай-много плати на 
нага

дълговете към друго 
приятие!

Всъщност, какво е 
ринг?

Думата означава съглаше- 
погасяване

банка, в
кли

на сметка.
Другата страна когато ку

пува стоки в първата постъ
пва също, като дълга си вн» 
ся в своята банка. Сметките 
се уреждат чрез парично по 

на стойността на

ние за взаимно 
на насрещни плащания меж 
ду две или повече държави 
и то в национални валути.

Клирингът може 
ПЪЛЕН

зоомерка.

гасяване 
доставките в края на година 

във взаимно приетия 
срок. При баланса

коя страна е остана- 
тогава остатъ-

на да бъде 
обхващакогато

за него.
Сега се налага земеделски 

те кооперации да развиват 
още по-тясно сътрудничест
во със селскостопанските 
производители. Защото ако 
търговците иззимат излише 
ка от производството, те ще 

къси ръкави. Но 
поставя се и въпроса, защо 
и те не участвуват с изве
стен процент в подобрение-' 
То и развитието на производ 

на говедарството 
в Боси ле

та илиплащания отвсички видове 
стоков и нестоков 
И НЕПЪЛЕН — когато обхва

пла-

се уста-1характер.ТО.
С намаляването на данъ

ците при изкупуването на 
добитъка и минаването към 
свободно изкупуване, 
конкуренти на кооперации
те се появиха разни спеку
ланти. И кооперациите 
Босилеградско се

новява
ла дължник и 
ка трябва да се заплати, спо 

договорното предвижда- 
в чуждестранна валу- 

изравняване на ба- 
нова стокова достав-

Ща само някои видове
ща нип.

Тъй като дава възможност 
плащания между

като ред 
не — 
та или с 
ланса с

взаимните 
страните да стават в нацио- 

клирингът ев останат с нална валута, 
благоприятно решение за тъ 
рговията на страни, 
са по-бедни и с по-слабо тър 
сена от международния па- 

Разбира се, не

намериха 
в незавидно положение. Се

ка.
При условията на сравни- 

либерализирана търго 
размяна и вътрешна Де 

износа и

които
телнога те са и пред една друга
века
централизация на 
вноса — сметката при наци
оналните банки

ството
Кооперациите 

градско са пред дилема. Тър 
говците сигурно не идват в 
този затънтен край за дру
го освен за пари, и ако вече 
искат пари, тогава нека да- 
дем прав,-, и на кооперации 
те за недоволството им.

зар валута, 
само това е причината за У-

видАгне от 65 

килограма
служи за 

на дължими сум* 
износите- 

поръчение на длъ 
който в случая е в

становяване на такъв плащапе 
на предприятиятатърговско плащане.

Как стават плащанията по 
клиринга?

Две страни например имат 
Установени

ли, но по 
жника, 
другата договорна страна.При неотдавнашното изкупу

ване на пролетошни агнета в 
Босилеград стопанинът Дими- 

Илчев от село Райчиловци

такъв договор, 
са разменните стокови лис- Н. УМ. Бакичтър

е продал на кооперацията мери 
носово агне с тегло цели 65 ки 

Изкупчикът А, .... 'Из дейноста на средношколската младежМихаллограма.
Чипев. съобщи, че за 45-те го
дини работа по 
добртък в този 
друг път не му се е случвало 
.да изкупи толкова голямо агне. 

— Имало е случаи да купу- 
до 45 килограма

изкупуване на 
край никога За по-голяма отговорност 

на ръководстватавам агнета 
най-много, .и това също е било 
рядкост. А такова досега не 

каза Чипев. ИМяЙР1извънучилищна дейност. Може 
би, защото и научните групи, 
и другите облици на извънучи 
лищна дейност, не позволяват 
на учениците да се проявят т.е. 
научните сказки и предавания
та изнасят учителите. Безспор
но, такъв начин на дейност си 
има свое предимство — учени
ците разширяват кръгозора на 
познанията, защото учителите 
са в състояние да дадат повече, 
а не учениците сетне това ще 
ползва за приемните на факул 
тетите и пр.

Но една от целите на извън 
училищната дейност е и тази 
да даде възможност на учени
ците сами да изнасят предава
ния, един вид да се „освобож
дават“.

В димитровградската гимна
зия дейно работи оркестърът и 
хорът, научните групи 
физика .математика, география 
история и пр. Напоследък се чу 
ветвува дейността и на младеж 
ката трибуна. Но все пак тази 
дейност не съответствува на ус 
ловията ,които гимназията има. 
Тази година с дограждането на 
основното училище гимназията 
получи свободни помещения ко 
ито младежите могат да полз
ват за разнообразна дейност. 
Разбира се, че гимназистите в 
Димитровград частично изпол
зват тази благоприятна иъзмо- 

подготвя се пиеска, 
гимназистите участвуват във 
всяка прорама, .която се пред
ставя по случай държавните 
празници. Все пак, ако ръко
водствата на някои активи, при 
морно в четвърти клас и др.— 
сериозно бяха схванали задача 
та си, тази дейност можеше да 
бъде още по-богата и по-разно 
образна.

Оттук и извода, че учителите 
трябва да помагат на младите, 
но тази помощ да не се състои 
само в предавания, сказки или 
беседи, я в създаването на фор 
ми -за дейност, където младите 
ще имат главната дума, т.е. са
мостоятелно ще се представят. 
Може би затова се налага и да 
се насърчат младите към само
стоятелна дейност, към прояви, 
които ще им дадат възможност 
за пълна изява на склоностите 
им.

димитровград- 
могат да бъдат 

от извънучилищната

Младежите в 
ската гимназия гЙЙЙРсъм виждал 

Узнахме, че това агнР е -от
глеждано без никакъв специа- шдоволни

дейност. Но същевременно мо- 
бъдат и недоволни За-

жшш -й. телен режим на хранене, но 
било с другия добитък.

Дали обаче по това може да 
се съди, че мериносовите стада 
биха могли да живеят в Боси
леградско без необходимата ло- 
добра храна и -по-добър режим 
на живот е въпрос. Не всички

понасят

гат да
щото. както ни осведоми пред

на средношколския
&

шИШшШашседателят 
комитет, на всички възможно
сти се изполват цялостно, 
нежр ръководствата 
активи в училището проявяват 
безотговорност т.е. не превър- 
щат в дело решенията и заклю

ш
Скло

на някои

НАШИ СЕЛАмериносови агнета 
сравнително неизгодните усло
вия, при които обикновените 
домашни породи са по-устойчи

ченията, които се приемат. 
Причината за това е в лип- 

на интерес за формите на КОЛУНИЦАсатави.

ЛЛЪалка реплика
шни мини. Такива има .в „Се
лище“. „Стара кука“ и „Купи
ща". По мерата на Колуница 
ясно личат следите на водите 
за топене на руда.

Преди години колучани отгле 
ждали големи стада овце коне 

.и говеда докато днес броят им 
значително е по-малък.

Колуничани от Долната ма-

На средно надморско равни
ще о-г около 1.500 метра меж
ду върховете Цветков гроб, Кър 
вави .камик и Динина чука са 
разположени петте махали 
село Колуница. Четридесетте 
домакинства на това босилегра 
дско село се занимават с жи
вотновъдство и отчасти със зе
меделие, доколкото позволява 
чудния планински климат. От 
върховете и чуките около Колу 
ница подхранват водите си Бо . 
жичка река и язовира Власина. 
Колунишки рид е вододелната 
линия между поречието на р. 
Ерма и Драговищица. Село Ко
луница се намира на „тримеж 
дието“ между Краището, Знепо 
лето и Власииско.

Животновъдите от Власинско 
се доселили в този край и ос
новали махалите Конпри, Скри 
веница, Цвеина махала и др. 
Стамболийска махала има инте 
ресна история. Основана Р от 
някой си Илия Стамболия, чи
сто потекло води от Цариград, 
или Стамбол, както това го 
наричали. Той имал четирима 
синове — Ангел, Милош, Па
вел и Петко, които по-късно 
основали отделни семейства и 
така се създала махалата.

Колуница получила името си 
по някогашния околовръстен 
път — коло. И днес това боси
леградско село има най-добри 
пътища.

Както и другите села в този 
край, така и Колуница е сък
ровище на останки от някога-

ЗА ХЛЯБ НА БЪДЕЩЕТО по
за бъдещетоЕдин босилеградски ковач се безпокои 

на занаята си. Не зарад данъка. Той дори каза, че данъ
кът не е голям, защото общината напълно разбирала по
ложението на занаятчиите. Друго нещо го тревожи — 
кво Ще стане със занаята ,когато старите вече не могат 
да работят?

Каза човекът: „Имам едно чирач* при мене, бедно 
момче от южните села. Но сега трябва да го изгоня, за
рад разпоредбите на закопа. А то е бедно, няма пари да 
учи някое по-свясно училище и тук поиска да си оси
гури хляба за бъдещето“.

Законът го гони — каза човекът?! А законът казва 
— покрай практическата работа, учениците п стопанство
то трябва да посещават съответно училище. Иначе няма

на

ка-

хала взели пари на заем от ли- 
хвара Нака Аризанов, за да 
закупят земята от турците. Все 
до 1937 година те дължели на 
този търговец от Радомирско. 
Дълговете лриндудили мнозина 
Да отидат в печалба дори ДО 
Влашко (Румъния), където се 
прославили като добри работ
ници

занаят.
В Босилеград няма такова. Би могло да има, но па

ри не стигат за него.
И. . .
В общината казаха, че има такива петдесетина деца. 

Завършили основно училище, но сиромашии били и ня
мало къде да ходят. Занятчиите имат пужда от помощ
ници, но и законът трябвало да се спазва.

И казаха даже, че така не могло и щяло Да се наме
рят пари за вечерно обучение на децата.

Трябва. Зашото иначе къде да се дянат децата, чи- 
ито общи не могат да дават големи пари да ги учат за 
техници или инженери. Нали и бащите не 
че нямали.

Било позволено, казват, децата да учат в Лесковец, 
Враня. Там има стопански училища, но къде там щ* на
мерят майстор, който да ги приеме на обучение. И друго 
— ако парите им стигнаха, щяха ли да учат в Лесковец 
или Враня занаят, когато там може да се запишат в 
техническо училище, или в учителската школа например.

А къде е изходът?
Естествено — да се учат на занаят в Босилеград, да 

им донасят корав хлебец от къщи година, две, три, дока
то нР започнат да си заработват залъка.

Но за това трябва да се осигурят пари за вечерно 
училище, което да ги подготвя теоретически, както по
велява законът.

Иначе петдесетината деца ще останат без хляб в бъ
дещето, защото са излишна ръка на слабопродуктивната 
земя.

жност

строители.
Днес село Колуница е „ста

ро“ село на животновъди. В не 
го са останали да живеят пре
димно по-възрастните хора, до
като младите са го напуснали. 
В учебната 1967/68 в колуниш- 
кото основно училище учат са
мо 13 деца. докато в годините 
след освобождението е имало 
и по 35 в клас.

През време на Народноосвобо 
дителната борба Колуница би
ла партизански приют. Още 
през 1942/43 година в селото се 
устройвали срещи на партиза
ните с населението. Тук идвали 
славните пъртизани на Бърко 
и Славчо, като престоявали и 
по два-три дни.

От Колуница има и една пар 
тизанка-това била Спасена Ло- 
зина, която по-късно загинала.

са виновни.

И можр би ще се чувствуват онеправдали цял жи
вот, че законът и общината са пренебрегнали бедността 
им.V Текст и снимка:

С Евтимов
М. Н. Нейков У Ст. Н.
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в СССР Нашенци в раЗогничесною движениеСелското стопанство

СЪВЕТСКИЯТ КОЛХОЗНИК високо 

СЪВРЕМЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
ЕВСТРАТИ ИЛИЕВ 

(1919
Работническото движение в 

Восилеградско и борбата про
тив фашизма създадоха и свои 
борци с които се гордеем. Та
къв беше и Евстрати Илиев.

Евстрати Илиев принадлежи 
към оная група младежи, сред 
ношколци, които израстнаха в 
редовете на СКОЮ в технику
ма в Белград. Това бяха Петър 
Драпшин, народен герой, Мир- 
ко Ковачевич, боец от Испанс
ката война, Марко Голубович, 
Славко Динов, Димитър Димов 
оки, Бранд Петрушев и други. 
В това училите където се въз 
питаваха в редовете на СКОЮ 
имаше много младежи от Боси 
лсградско Между тях изпъква 
Ше със своята дейност Евстра
ти Илиев, който по-късно взе 
дейно участие в партизанското 
движение.

ство. По статистически данни, 
част от които произхождат гла 
вно от ООН, на 2 милиарда и 
68 милиона декара сеитбеви 
площи в СССР се произвеж-

селскостопански специалисти и 
множество лекари, като срерд- 
мо на 487 съветски хора се 
пада един лекар.

Просто непонятни са ни огро 
мните цифри за селскостопан
ското производство в Съветския 
съюз. Из неизбродната съвет
ска страна има хиляди колхоз
ни и совхозни обединения, в 
които съветският човек с огром 
«а механизация постига големи 
производствени успехи.

Миналата година например 
са произведени около 172 мили 
арда килограма зърнени храни 
и към 11 млд. килограма месо. 
Имало е. 94 милиона едър до
битък и 126 милиона овце.

Страната с над 230 милиона 
население си е създала сигурна 
и мощна база за снабдяване 
със земеделска продукция.

Перспективидат:
— около 172 милиардп кило

грама зърнени храни, над 81; 
милиарда кг захарно цвекло, 
над 87 милиарда кг картофи,

В селското стопанство на СССР 
вечр. е напуснат пътят на ек
стензивното стопанисване. Ня-

Пътят към тези огромни ре
зултати - започва пет десетиле
тия назад. Само едно деноно
щие след падането на Зимния 
дворец Ленин о-г трибуната на 
Всеруския конгрес изложи, че 
се отменя помеишческата соб
ственост над земята и всяко 
право на собственост над нея. 
Земята, значи, ставаше обще
ствено, всенародна собственост 
и предстоеше да се организира 
в големи стопански обединения.

Когато бе оповестен Декре
тът за земята, в цялата страна 
се обработваха з милиарда и 
676 милиона декара. От тях 1 
милиард и 520 милиона дка 
принадлежаха на царската фа
милия, манастирите и помешчи 
ците, над 800 милиона владее
ше кулачеството, а едвам около 
1 милиард и 350 милиона дека
ра оставаха на огромната сел
ска маса. Цялата тази земя с 
декрета бе дадена на селяче
ството, без изплащане, Но не и 
в негова собственост.

☆ Партията и СКОЮ организи- 
разходка на прогресивнираг

младежи в Кошутняк. Пеят се 
съветски лесни. На тържество
то пристига полицията. Разход, 
ката ее превърща в демонстра. 
ция. В стълкновение с полиция 
та загинаха Славко Динов 
Босилеград, Бранд Петрушев и 
Димитър Димовсаси от Македо
ния. В стълкновението с поли
цията взе участие и Евстрати 
Илиев.

ЕВСТРАТИ ИЛИЕВ е ро
ден през 1919 година в село 
Долна Любата в бедно селско 
семейство. Основно 
завършил в Долна 
След това отива .в Гражданско 
то училище в Босилеград, Вси
чки ученици от това училище 
през това време са ученици на 
СТШ в Белград. С тях замина
ва и Евстрати Илиев. В Бел
град той става член на СКОЮ 
Като член на СКОЮ работи в 
марксическите кръжоци на 
СКОЮ в Белград.

Започнаха стълкновения с 
монархо-фашисткия режим.

На тридесети юни 1940 година 
в Белград пристигна търговска 
делегация от СССР начело с 
Лаврентиев. Полицията пред
приема всички предпазни мер
ки. Арестувани са много изтък 
нати личности на комунистиче 
ското движение. И покрай то
ва делегацията бива топло при 
веетувана от белградчани. Мла 
дежите-комунисти бяха първи 
в тази акция. На улиците се 
чуха революционните лозунга: 
„Съюз с братския Съветския 
съюз! Долу оста Рим—Берлин— 
Токио! Долу войната! и др. В

училище
Любата.

от

Жизненият път на Илиев и 
по-нататък е свързан с борбите 
на работническото движение. 
От Белград той отива в Бач- 
ка Топола след завършване на 
училището. А през историчес
ката 1941 година той се връща 
в родния си край. Сиромашията 
го кара да търси работа. Още в 
първите месеци на 1941 година 
заминава в Демир Хисар. Тук 
работи само четири месеца. И 
тук не остана скрит пред очи
те на полицията. За неговата 
революционна дейност той 
тава без работа. В началото на 
1942 година се завърша в род
ния си край. Приемат го на ра
бота в общината в Долна Люба 
та. Става свидетел на безчове- 
шката експлоатация на своите 
съселяни. Евстрати това не мо
же спокойно да гледа. Обявява 
се открито срещу някои реше
ния на кмета на общината. Фа 
шистият управител на община 
та Михов не може да приеме

ос-Колективмзацията

Това. че земята бе дадена на 
този, който я обработва, не оз
начаваше разрешаването на въ
проса. Разпокъсана, слаботтро- 
дуктивна, тя не можеше да пре 
дставлява сигурна база за го
лямо земеделско производство. 
Затова втората крачка беше да 
се направят големи обединения.

Доячки в един колхоз

тези редове на прогресивните 
младежи беше и Евстрати И- 
лиев.

Шести юли 1940 година!
В Белград пристигна посла- 

Белградската

6 милиарда кг памук. 6 млд и 
140 милиона кг слънчоглед и

кога се вървеше към увелича
ване на площите, за да се оси
гури голямо количество про
дукция. Днес начертаният път 
е да ср произвежда много, но с 
прилагане «а съвременни агро 
технически мерки. Повече то
рове и други хемикалии, по- 
съвременни машини- по-добра 
обработка. за да ср произвеж- 
на повече от единица площ. 
Всъщност това е пътят на пъл 
на интензификация и в този 
отрасъл на съветската иконо
мика.

Затова

ДР.
Също така из огромните про 

странства на съветските сто
панства или в оборите се от
глеждат близо 94 милиона гла 
ви едър рогат добитък, над 
126 милиона овце, над поло-

в които да се прилага по-друт 
труд от този в разпокъсните, 
единични стопанства. 

Колективизацията,

ника на СССР. 
полиция блокира всички прис
тъпи към гарата. Бяха аресту
вани 500 души изтъкнати дей-

това осилване на своя служещ. 
Взима пистолета и се опитва 
да го разстреля. В помощ на 
Илиев идва местния учител Вла 
димир Милев. Обаче последва 

Евстрати Илиев, 
село

въпреки
спънките, вървеше към целта. 
В 1919 година само 4% от до
макинствата бяха се обедини
ли. В 19'Д година 61% от селски 
те стопани бяха в колхозите, а 
в навечерието на Втората све
товна война тяхното число въз 
лизаше на 97% от цялото селя

ци на средношколското младе
жко движение в Белград. Вече 
рта се устройват манифестации 
на Теразии и Карабурма. Евст
рати Илиев и тук заедно с оста 
налите свои другари беше в 
челните редици’

Осми септември 1940 година!

вин милиард домашни птици. 
От тях страната си осигурява 
годишно производство на: месо 
— към 11 милиарда килограма, 
на мляко — към 76 милиарда 
литра, яйца — към 32 мили
арда броя.

оволнение
служат на общината в 
Долна Любата бива уволнен от 
общината за 
дейност.

комунистическа
предвижданията 

— ттро 
с 25 на

и
В. Станчевчество.

" Постепенно бяха 
през годините отпорът 
лашките елементи, нарушеният 
принцип на доброволното вли
зане в колхозите. недостигът на 
кадри и техническата база «а 
селскостопанския труд.

Държавните селски стопан- 
ства-оовхозите 
те селски стопанства на земе
делското население — колхояи- 

са основните земеделски 
обединения в СССР.

В началото на тази година е 
имало 12.200 совхоза и 36.500 
колхоза със съвременна меха
низация и г^лям производствен 
•опит. Един совхоз има соедно 
410 000 декяпа обработваеми зе
ми, над 230.000 дка поседни пдо 
ши и много хиляди глави доби
тък. Колходмте разполагат соед 
«о с по РО.^ОО декаоя земи. с 
около 28 000 декана посевни пло 
щи и 417 домакинства в н°го.

Множество машини оси^оя- 
ват висококачествена обработка 
на земята и голямо плодородие. 
В тази година съветската земя 
в одв^озитр и колхозите са о-
бпвботволи КЪМ ! МЧ'И'4 и 
700 гнляди трдктопа. 540.003 гслм 
бяйня. над. 1 милион камиона 
и милиони бройки дпхци видо
ве земеделски машини.

през тази петилетка са 
изводствюто да расте 
сто повече, отколкото през ми 
налата.

През следващите пет години 
селското стопанство трябва да 
получи още един милион и по 
ловина трактори, над един ми 
лион камиона, над един мили
он тракторни и други ремер- 
кета, стотици хиляди комбайни 
и друга селскостопанска 
ника.

Заедно с преминаването към 
стопанска сметка, където въз 
награждението на труда също 
ще бъде насърчаващ към про
изводството фактор, това ще е 
сигурна база за нови, по-гран
диозни успехи 
село.

Бит, образование, култура...преодолени 
на ку- лНа здравни темиСъветският земеделски про

изводител живее съвременен 
живот, на който не липсват У- 
добствата и възможностите да 
задоволи всяка своя нужда.

Хиляди детски градини при
ютяват безплатно през работно 
то време или по цяла седмица 
децата на трубдещите се. Мно 
жес-тво интернати за учащите 
се, хиляди ансамбли за песни 
и. танци, самодейни дружества, 
хорове, оркестри, безброй пос
тоянни и подвижни кина, мно 
жество библиотеки, 
столове за хранене 
в одственицитр 
прави живота 
съ-тъпжятелен и весел.

Заплащането на труда е ви- 
с—■.-• и- е^емре^чно В .колхоза 
„Път към комунизма" в Кра- 
снор^аоски район (станица Ме 
тт-,р-грвска1 миналата година ра 
ботният ден е плащан средно 
около 4 рубли, като на всяка 
изпзботеня рубла е давано без 
платно и 1 кг пшеница. От 
колхоза мотат да се 
по ниски цени всички 
но~б'У>гимн продукти, 
меп килограм домати само за 
3 к-прйкл

Образованието ня село гости 
га 'неимоверни разм°пи. Поло- 

училиша в СССР са в 
Само след войната кол 

гт-стти^а нови 
50 ''ПО •учм.киШа За 6 милиона И 
2пп хиляли чнрни”и Днес от 
1:000 КОЛ^ЛНУЦИ 820 имат ви- 

еоелно об- 
В стопя-н-

работят близо 800 хиляди

Правила за дълголетие
и колективни Дали може да се предотврати участта на десетки ми

лиона хора по света, които умират от сърдечни болести? 
Установено е, че най-големияттех- враг на човешкото 

сърце е начинът на живот в цивилизованите страни, с 
който те се гордеят. Професорите Сули, Милье и Жюв 
(Франция) са убедени, че ако обществеността правилно 
се осведоми за опасността, смъртността от сърдечни 
заболявания би била почти 507о 

Осведомеността

те

по-ниска.постоянни 
на произ- 

всичко това 
разнообразен,

те са замислили като кратки пра
вила придържането, към които може да осигури дълго
летие на човека.

Изморяването и изтощителното 
времето са най-големите врагове 

— Липсата на движене

на съветското

М. Н. Нейков надпреварване с
на здравето.

_______... е вРаг номер две на човеш-
здраве. Машината все повече замества 

говото движение все повече се изразява в това да кон- 
тролила работата на машината; За отиване на работа 
ооикновно се ползва превозно средство, разходката отдав
на вече не е следодооедно развлечение.

~ ДваДесет килограма над нормалното тегло също 
удвояват риска на смъртта, дори в читиридесетата годи-

кото човека и не-

на.купуват
ЛОУГИ

Най ри-

Тютюнът е също голям враг на човека Той пре- 
артериосклероза и сърдечни заболявания. Един 

доклад на американското дружество на лекарите говори
ванияВ^аЧтпиРпъСТРаСТНИТе пушачи сърдечните заболя
валия са три пъти по-масови, отколкото при нелуша-

Когато малко се помисли, излиза, че „жертвата", ко-
тг>5ттчо И^,ак0Т човека> за да живее по-дълго, не е никак ^РУДна. Трябва само да се промени 
вот и навидите.

спи

Земеделската продукция
ви-нятч
селята.утгптг>е5ята

ОТт*.тт я 5ХЛ-ТЯ;ТГО-Г0
Меуяигм.^ц.ията,

сина и
виооког^бивни видове рас- 

кяктп и наличието на
ня
Тртти-сг
ссутттд‘ТЛН .ТТЛРМР^РЧ 
^Литчка причина яя все ло- 
гуемит» ртхоияводствени уопе- 
хи на съветското селско стопан

състав на
сш». подвиеше или начинът на жи-
ряяовачче 
ство V
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МЕСЕЦЪТ НА КНИГАТА В ДИМИТРОВГРАД: Културата в разгара на реформата

МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ 

А НЕ ПОМОЩ НА ДУМИПовече пропагандиране 

а по-малко купуване културата. Или, в реша 
на материалнитества за 

ването 
блеми на културата 

общинската

ако кажем, 
не стопанската реформа е из" 
тласкала на заден план култу
рата. Не казваме, 
мнения не съществуват. Дори 
някои стопански ръководители 
имат такова отношение към про 
блемите на културата. Мислят 
си: да избутаме някак стопан
ската реформа, а с културата 
е леко.

Разбира се, че такова мнение 
е погрешно. И не само погреш
но: направо говори за неразби
ране на стопанската 
Защото стопанската 
не е никаква кампания, а про
дължителен качествен процес, 
който трябва да допринесе за 
интензивно производство.

Бихме сгрешили про-
От година на година акцията 

„Месец на книгата" получава 
по-разнообразни форми. 

Тазгодишният празник на кни
гата. както е прието вече. за 
разлика от предишните години, 
ще се празнува общо на целия 
сърбохърватски езиков район 
(Сърбия, Хърватско, Босна и 
Херцеговина и Черна Гора). 
Главно общата им акция ще бъ 

. де в устройване на съвещания 
за училищните библиотеки, ка
кто и изготвяне на афиши и

_ книгата. Същевременно, чрез 
високоговорителите Ще се излъ 
чват специални емисии, също 
посветени на книгата и нейно
то значение за човешкия напре 
дък. В края на тържеството Ще 
се устрои литературно четене, 
което освен като завршък, тря
бва да бъде и резюме «а цяла
та акция.

Прави впечатление, обаче, че 
и тази година |Цредвидените ак 
ции повече са насочени към 
популяризация на книгата и 
нейното запознаване с по-широк 
кръг читатели, а по-малко към 
купуването й. С други думи:

нужно е,налага се по един или други 
начин гражданинът-любител на 
книгата да се заинтересува за 
обогатвяване на библиотеката 
си. Разбира се, в това отноше
ние много повече могат да на
правят обществените библиоте
ки, които през тоя месец могат 
да използват една благоприят
на възможност: да набавят про 
изведенията на известни оветов 
ни и наши писатели за 40 на сто 
по-евтино, тъй като много юго
славски издателства за „Месеца 
на книгата“ намалиха цените 
на «нигите.

Както ни осведомиха в кул
турно-забавния център е Дими 
тровград засега са набавени 
книги в стойност от 60 хиляди 
стари динара, и то главно дет
ска литература. Разбира се, че

скупщина,освен
да участвуват и всички трудо- 

Действително 
най-сет- 

които не трябва да 
защото

че такивавсе
ви организации.
— в отчета са казани
не истини, 
отминем тихомълком, 
те говорят, че именно така до
сега сме се отнасяли към вси- 

лроблеми на културатачки
които по един или друг начин 

обществено -са изнасяни пред 
стта.

Обаче, за да се 
плана и поставените задачи в

никаква

реформа.
реформа осъществи

ДР.
Димитровградският културно- 

забавен център, включвайки се 
в акцията „Месец на книгата“,

културата не трябва 
особена дейност, но финансови 
средства, които трябва да обез 
печи общността. Не трябва и 
повече да изреждаме проблеми 
те, защото наброяването им съ. 
що няма да даде нужния резул 
тат. къй като години наред се 

всички проблеми

вече прие програма и план за 
действие. Сравнен с миналого
дишния план. той не съдържа 
някои съществени изменения. 
Обаче, трябва да напомним, че 
много от заплануваните акции 
не се осъществяват, защото са 
свързани със значителни мате
риални разходи. Така напри
мер, години наред се планува 
гостуването на някой изтъкнат 
югославски поет или писател, 
но поради липса на финансови 
средства не се осъществява. Та 
зи година също е предвидяна 
-среща с познат югославски пи
сател. но и тоя път ако не се 
обезпечат нужните средства.

Започнахме със стопанската 
реформа, понеже в отчета за 
проблемите на културата в Ди 
митровградско. с който 
неотдавна се запознаха и отбор 
ниците на общинската скупщи 
на. също се промъква мисълта 
за обогатяване на културната 
дейност, като условие за подоб 
рено и рационално производ
ство. С качествена, разнообраз
на и богата културна дейност 
неминуемо се .постигат измене
ния в структурата на населе
нието. Нужно е систематично, 
чрез различни облици,. да се. ра 
боти върху създаване на произ 
водител и самоуправител с бо
гат културен профил. Ето защо, 
културната дейност и нейното 
обогатяване е пряка нужност, 
се казва в отчета.

И веднага по-нататък: за ма
териалното състояние води гри 
жа само общинската скупщина, 
докато стопанските организа
ции не отделят никакви сред-

отчет
посочват, а 
са познати на широк кръг гра 
ждани, обществени и културни 
дейци. Значи, материална по
мощ, а' не помощ на думи.

За съжаление, обаче, и 
път трябва да отчетем, 
защита на културата, за нейно 
подобрение, се чуха мнения и 
изказвания, които са повече по 

В разискването

ЗЪБАТИ
МИСЛИ

това не задоволява нуждите на 
библиотеката откъм детска ли
тература.

Културно-забавният
тоя 

че вцентър
съвместно с димитровградските 
училища — основното и гимна
зията — по случай „Месеца на 
книгата“ ще устрои среща раз-

Зайците са горди, че и след 
тях някой тича

Дървото има голямо стопан
ско и ловджийско значение — 
казал един ловец след като 
видял вълк.

Птиците, и жените си прили- 
личат — и при едните и при дру 
гите краката им се преценяват 
с точки.

мощ на думи. 
нямаше конкретни предложе
ния, а стопанските дейци, не 
се изказаха или пък изказва
нията им съвсем малко, дори 
никак, не показаха колко сто
панските организации са гото
ви да отделят свои средства за 
разнообразяване на културната 
дейност и за създаване на дей 
ствително културно богат и 
всестранно развит производи-

говор с народностния ни пи
сател Марин Младенов върху 
неотдавна обявания му роман 
„Зъбато сълнце“.

Налага се, обаче, и дргите 
културно-възпитателни инсти
туции да се присъединят към 
тази хуманна акция, за да бъ
де чествуването на книгата по- 
богато и разнообразено.

срещата ще се провали.
Според плана, в града и райо 

нните центрове ще бъдат изтък 
нати плакати за книгата, а в 
културно-забавния ' център ще 
бъдат изложени специални ви
трини с мисли и лозунги за М. Андреевич

Ст. Н. тел.

Най-показателен пример, къде- 
то към културата се проявява 
небрежност е решаването на ка 
дровия въпрос. Съвсем малко е 
водена сметка за структурата 
на заетите в културните инсти 
туции. Много въпроси се съ
блюдават спрямо перспективни 
те нужди и изисквания, а, все 
пак, се решават временно. По
сочва се, че намаляването на 
самодейността и кадрите в нея 
не е само резултат на матери
ални затруднения, но и на не- 
отговорност. субективни греш
ки, бездействие. Ясно е, че без 
всеобщо ангажиране — на ма
териални средства и кадри —

ГОСТИ ОТ СОФИЯ 

В БЕЛГРАД
също и „Егор Буличов“ и „Злат 
ната карета“. Белградската пу
блика отново се срещна с вече 
добре известните български май 
стори на театралното изкуство 
— Ружа Делчева, Магда Колча 
кова. Олга Кирчева, Любомир 
Кабакчиев, Стефан Гец, Слав
ко Славов. Запозна сй и с 
новите млади имена в този

От завчера белградчани имат 
възможност да срещнат и по
здравят скъпите гости на бел- 
градскитр сцени 
от България. В Белград преди 
три 'дни пристигна Българския 
народен театър „Иван Вазов“ 
от София, който връща посеще
нието на Белградския народен 
театър, който гостува в София 
през пролетта.

На сцената на Народния теа
тър в Белград те представиха 
„Прокурора“ от Г. Джагаров, а
{/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ппоаасшсюоаос1с}осшасшоааоаоо1]аааа13оаооосщсгаасшстсгаопс]осшоо аааоааааааааааапааааааааааааоааоаааоаааааааоапаапаааоооаааоаоаоааапооааапоааоо1аоааапапапаааоооааааап1

актьорите

няма да има никакъв напредък 
в тоя важен отрасъл на обще
ствения живот.

театър: Васил Стойчев, Виоле-
Ан-та Бахчеванова, Андриан 

дреев и Елка Михайлова. Кулурният дом в Димитровград Ст. Н.

нах. Те лъщяха, но не трябваше да ги 
гледам, и да вървя ребром, да си при
готвя пушката и да 
щом се обърна, за да не му давам въз
можност да 'мръде от мястото си, а да 
каже само едно „Тц“. Обърнах се вед
нага и гръмнах въздуха. Бях стрелял в 
камъните, лъснати от влагата. Майната 
ви, казах и прехвърлих през рамо пу
шката.

Храстът се прибира гузно 
а аз тръгнах гузно в обратна 
Някакво дърво кръстато като 
но даже и не погледнах 
Леките въздушни течения 
ха дя изместват и да пренасят бялата и 
топла пряспа на мъглата, полето наоко
ло почна да се оголва и по едно време 
видях моя
дите да върви, без да се оглежда нао
коло. Храстите постепенно излязоха на 
откритото, най-обикновени сиви храсти, 
пръснати между полето и гората

Бяхме тръгнали из тия храсти 
деждата, чр не знаем от кой храст ще 
излезе заекът, а сега им обръщахме 
гръб, защото заекът не беше в храстите.

Той беше на толата, омекнала от вла 
га ливада и тичаше право насреща ни, 
подплашен от нещо. Селянинът го за
стреля и по пътя ми обясняваше, че тоя 
заек е ходил да яде зелева шума в вра 
дините. Заекът, каза ми той, пасе в ли 
вадата, когато тревата е млада ,и в ове 
сищата пасе напролет, и в люцерните 
пасе. Ами защо тогава го търсиме само 
из храстите, го поитах. Ами знам ли, 
повдигна рамене селянинът! Да вземе 
човек храстите, па да ни обрули ушите 
с тях!

Туй ни беше скритосването из храсти 
те и аз- си спомням за него само когато 
чуя да се говори за младото поколение 
и известни критици почнат да гадаят 
кой те ни е надеждата и от коя трън
ка Ше излезе заекът. Мигар надеждата 
клечи вср в трънката! Ами че тя и мла 
да трева пасе, и в люцерната пасе, и 
за зелева шума ходи, а също и в ове
сищата.

Рарправяше ми, че ги имало много 
наоколо, само че трябва да се взираш 
повече в храстите, за да можеш да ги 
откриеш; сега времето е такова, че и 
тревата, и шумата приличат на заешка 
кожа, трудно е да забележиш животно 
то. Аз, казваше той, ги откривам по о- 
чите. Както и да да се прикрива в тре 
волязса и шумата, очите му лъщят на
среща- Само недей го гледа в очите! 
Гледай си настрана и го доближавай 
ребром! Той Ще си мисли, че не го ви
ждаш. Щом се приближиш, обърни се 
и стреляй веднага. Аз все тъй правя. 
Както му гръмна и не му давам да 
мръдне от място. Само дето ще каже 
едно: „Тц! “

Така ме учеше селянинът.
Вървяхме с него през ливадите; оме 

кнали от влагата, те се огъваха под кра 
ката ни. Бяла мъгла пъплеше срещу 
нас и подир малко щяхме да потънем в 
нея.. Някоолко харуци, натоварени с ца- 
ревичак, пресякоха пътя й, врязаха се в 
нея и понеже тя лазеше ниско, селяни
те, качени върху царевичка, останаха 
да висят във въздуха и тук-там се мя
ркаше по някоя конска глава. Беше мно 
го хубаво да се гледа как селяните сед 
ят спокойно върху мъглата, пушат тю
тюн и „се носят към селото“. Един да - 
же беше полегнал и вървеше с главата 
напред; друг един, поизостанал от дру 
гите, плющеше върху мъглата с кам
шика и почна да ги догонва. После ко- 
нета изтеглиха каруците, царевичка и 
селяните на открито и гледката посивя.

— А, ето един — каза селянинът!
Той бе свалил пушката си и надзър 

таше в елин храст. Беше глогина. Аз 
същ0 почнах да надзъртам в храста, 
направихме цяла дъга около него, но 
никакъв заек не се виждаше. Селяни
нът отиде, разтвори гр с крак и каза, 
■»е тука дори не е лежал. Те лежат се
га по-нататък, близко до градините, за
щото има останала зелева шума и ко
чани. Заекът, ла го убиеш, няма да ти 
пасе трева в ливадите. Тая трева нищо 
не струва. В ливадите той -пасе само на

Йордан Радичков
гръмна веднага

ЗАЕК В ХРАСТИТЕ
пролет, когато тревата е млада, И в ове 
сищата пасе напролет, и в люцерните 
пасе.

в къпината, а тя трепна леко, каза ми: 
„ШшшшшшштГ, и продължи да си гле 
да работата с такава съсредотчност, 
сякаш крепеше земята на плещите си.

По-нататък вниманието ми привля
коха свинакоаи храсти. Те се бяха стру 
пали край/ един пън и лромишлява.ха 
нещо. Листа им бяха окапали от есенни 
размишления и тъжно бе настроението 
им. Черният пън подсилваше мрачното 
настроение. Той бе гъбясал целият и 
странно защо ми спомни една особена 
категория клубни клиенти, които съби 
раха около себе ои млади свикани. Тая 
мисъл веднага изчезна, сетих се за ду
мата ма ловеца да търся очите на заека 
— не лъщят ли насреща ми. Колкото 
и да се взирах, никакво заешко око не 
лъсна от спинакитс, затуй ги отминах 
и почнах да търся нови храсти.

Няколко дъбчета, пръкнали се отско 
ро, съвсем млади още, ветрееха перче
мите си и стояха нехайно върху голата 
трева. Тук бе чисто като длан и заекът 
нямаше къде да се спре. Трябваше да 
се обърна -и да търся из бялата мъгла 
по-значителни храсти, израснали върху 
по-интересен терен, с повече шуми и 
подрасти -край себе си. . .

Не трябваше дълго Да търся. Един 
храст веднага излезе из мъглата и ми 
се представи. Беше колоритен, тук и 
там имаше и кичури шума по себе си 
стоеше, потънал. до колене в трева и 
шума, и, кой знае защо, помислих, че 
заекът е тъкмо в него. Припомних си 
отново поученията на селянина и поч
нах да го изследвам. Той -все тъй си сто 
еше с ръце на кръста, а яз търсех къде 
точно ще почнат да лъщят очите на за
ека и по едно време наистина ги зър-

в мъглата, 
посока.

Селянинът вървеше отпреде 
ми обясняваше къде пасе заекът. По ед 
но време се спря да запуши. Патронда
шът му бе вързан високо, между гър
дите и пояса, защото при лов може да 
ти се наложи да тичаш, а тъй се тича 
по-лесно и пс-лесно можеш да си раз
махваш ръцете. Той ме успокояваше, че 
във всяка трънка, разбира се, няма за
ек, но човек, като тръгне на лов. 
обходи всичките трънки, всички шип
ки и къпинаците, защото не знае в кой 
храст точно е заекът. То и народът мно 
го хубаво го е казал — не знаеш 
коя трънка ще излезе заекът.

Та затуй ние ще прошетаме всичките 
трънки.

Мъглата идеше насреща ни все по- 
близко и по-близко, същинска пряспа, 
безшумна, но топла. Я ние да -разделим 
храстите, каза селянинът. Ти Ня гука, 
пък аз на тука!

Той се обърна и пропадна веднага в 
пряспата.

Аз тръгнах в обратна посока, сетне 
заобиколих и понеже мъглата ми при 
вличаше към себе си, влязох в нея. На
тъкнах се на една ръждива къпина: тя 
клечеше върху малка издатина, съжив
ена бабичка. Почнах да и обикалям и да 
я разглеждам с такова внимание, сякаш 
за пързи -път в живота си виждах къ
пина. Но както и да я обиколях, все и- 
мах чувството, че е гърбом към 
че отникъде не мога да видя лицето й. 
Па и тя нямаше лице и ми се стори 
съвършено безсмислено, чР клечи върху 
издатината. Взех камък и го хвърлих

ми и турчин, 
потурите му. 
продължава-

овек с патрондаша на гър-

ше

с на-

от

!

мене,
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Стари записи за нашите краищаЛАФМОАБЕТ С ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ- |
БАЙКЯ 1 България 

и Балканите
... най-горещо е и Калифор

ния, в Сахара, в Арабия, л Иран 
и в Средна Азия. В Долината 

(Калифорния, 
САЩ) на 10 юли 1913 г. тем
пературата е била 56,7 граду
са. А в Триполи (Северни Аф
рика) на 13 септември 1922 г. 
тя е достигнала 58 градуса.

3

§1 смърттана

й
се ла пресека едно широко, ху 
баво шосе, което отвеждаше от 
Пирот към Гинското дефиле и 
по-нататък към Берковица.

Никога по-рано не бях чувал 
за този строеж на Митхад Па
ша. Аз му бях благодарен, по
неже можах по тоя удобен път 
да продължа своето пътешес
твие» по направление към Пи
рот. Пътувахме един час на за
пад по котловината и минахме 
остър 'завой в един стеснен про 
ход, накитен с множество кар
стови могили и особен цвят, 
подсещащ на Главя Пане го.

Веднага след като добрахме 
най-високата точка на джаде- 
то, започна спусканица. 
пред нас се откриваше чутовно 
хубавя панорама на долината 
на Нишава

Край сребристата лента на 
реката, свита в безброй лъкату 
шки, се зъзираха редица сели-

Прочутият австроунгарски ис 
самоотвср- 

на Балкан-
торик и етнолог 
жен изследовател 
ския полуостров — на 29 авгу
ст 1871

... най-студените места на Зе 
мята са Гренладия, Севсроизточ 
на Азия, Антрактида. Средната 
температура през януари 
Верхоянок е минус 50,5 граду
са. В 1892 г. студът там дости
гнал 69,8 градуса. В 1933 г. в 
Оймяконе (СССР) студът до
стигнал 72 градуса, а в 1958 г. 
в Антрактида — 87,4 градуса.

следователно 
освобож

година,
няколко години преди 
дението на нашите краища от 
турско иго, бил в Забърдието. 
Ето един откъс, преведен 
второто издание на неговия те
кст, където, след като от въз
вишенията на Видлич при Въл 
новия констатира новатя обла-

I ВЪВ

от1Нито
дума

^ I ст, казва:
„Най-нарред записах и вне

сох в картата новите открития, 
след което се спуснахме в доли 
мата по посока на св. Кирик и 
западния ръб на Трипут плани
на. и то през Моинци и богато 
то село Смиловци. Смиловски- 
те 60 къщи са разположени на 
759 м надморска височина вър 
ху едно малко възвишение в- 
срсд плодна котловника, която 
оставя впечатление на древен 
езерен басейн. Неотдавна през 
нея е 'минавал един поток, кой
то е дохождал от източното пла 
то на разположената към севе
розапад Басара планина. Днес 
обаче тука текат само слаби во 
дени струйки, спускат се през 
лесистите веровикови гребени и 
не им достигат сили Да допрат 
до Разбоишките планини. Тези 
водени токове изчезват недале 
че от Смиловци в едно зеленя- 
сало мочурище.

Когато тръгнах 
точните от Смиловци байри, за 
да получа по-пълна представа 
за предела от другата му стра
на към Калотина — където се 
свързваше Разбоишката плани
на с други съседни

. .. иай-обемистата книга е ки 
тайският лексикон, състоящ се 
от 24,580 тома, който съдържа 
всички знания от преди наша 
та сра. Второ място заема лак 
китайски речник с 5 020 тома 
от по 170 страници, печатан в 
17 век.

й

!

Сега

за
биологията .. най-голямата по размери 

книга е един антомичен атлас, 
висок 1,90 'М и широк 0,90 м. 
Издаден е п 1823—1830 г. и се 
намира в Държавното знаяти- 
чийско ууилище във Виена.

та с червено-керамидни покри 
ви, бели чифлици и в далечна- 

северно-сръбските
§
8

та синева, 
гранични възвишения, както и 
профилите на Рътан и Ястре- 
бац (особено характерният лро 
фил на Ястребац).

Аз внесох най-важните точки

I★★★★★★★★★★★★★★★
Преподавателят по биология в Основно

то училище „Моша Пилде“ в Димитровград 
Цветан Еленков през пооледго1те дни по
лучи званието — „Димитровградски Шче- 
кич“. Това звание заслужи след поставе
ните въпроси на общинските ръководители 
и народите преставители за някои актуал- 

въпроси в Димитровград Потърсихме 
гг> и ние на едно междучасие за да му 
поставим няколко въпроса.

§
§8 ...най-малката книга е пе

чатана в 1897 г. в Падуа, Ита
лия. Тя е висока 10 мм и ши
рока 6 1ММ.

. . . най-тежка книга — 48 кг, 
сР Историята на остров Итха- 
ка, написана от австрийския ар 
хидукт.

8 в картата си и тогава продъл
жихме спускането си през по
стоянно менявашите се черно- 
бяло-пепеляви варовици, ползу
вайки многобройните серпенти- 
ни надиплени над Крупец. При 
Крупец трябваше да намерим 
развалините на някой Дре
вен град. Не успях да ги видя, 
понеже тъмнината надделя, 
предстоеше ни още един час и 
половина път до нашата край
на цел — Пирот“.

888
§8ни
8
§
§ КЪМ ЮГОИЗ-

8 . . . най-богатият човек На вси 
чки времена е бил древният 
цар на Асирия Асурбанилал. 
Когато той умрял в Ниневия 
през 631 г. преди н. е., той ос
тавил 5 милиона таланта чисто 
злато. Тази сума, превърната в 
днешни пари, е около 1 566 ми
лиарда долара.

§— Цветко, извинявай, Чр като съселянин Ше те попитам и 
за някои служебни работи. Нали няма да се сърдиш? Ти обичаш 
да поставяш въпроси. Да ти поставим и аз няколко. На събра
нието на ССРН беше дума за една хвърлена умряла котка в 
канала на Строшена чешма. Какво стана с тази котка?

— Работата стои така. Котката умря през пролетта на 1967 
година. Точната Дата в организацията на ССРН не знаят. Ле
жа тя, бог да я прости, и тъй като беше много лоша стопани
на Нр е искал да я върне на майката земя. През юли и август 
когато започнаха горещните, извинете за израза, започна да 
вони. Трудовите хора трябваше да обръщат главите си към 
Козарица. . .

И след това? . . .
—Нищо, трябваше да се реши въпроса с котката колек

тивно, но през летните месеци трудно се събират членовете на 
ССРН и решихме да чакаме до есента.. .

— И . . .
И нищо . .. Членовете на ССРН казаха, че това са дребни 

работи и затова въпроса отправихме към народния представи
тел.

8 а
888 наложи888
I. „Единство“ Пирот - 

„А. Балкански”
ВВИI В последния 

кръг-една точка
(Димитровград) 3:3I

1888 В последния кръг футболния 
отбор „А. Балкански“ спечели 
една точка в срещата с футбол 
ния отбор „Единство“ от Пи
рот. И така с 14 точки, колкото 
„А. Балкански“ има през осе
яния дял на състезанието, спо
койно може да чака пролетния

— Байке. още един въпрос: защо дишаш нечистия въздух 
в Строшена чешма, когато имаш възможност това да напра- 

езоя район пред Културния дом. Нали там от септич
ната яма изтича онова ... и ти като председател «а ССРН в 
района си леко дишаш тук?

— Е тук е по-леко. Тук е главната чаршия, минават всич- 
градски общински и комунални ръководители и мириз

мата разделяме ...
— Как мислите да решите тези комунални проблеми, кои

то не само че се виждат, но и „миришат“ ...
— Чакаме да падне сняг и да ги покрие . ..
— А какво ще правите през зимата?
— Ще събираме проблеми за конференциите през пролетта.
— Цветко, извиняай нищо те не питах за училището и за 

твоя предмет — биологията. Какво има ново там?
— Нищо. Ние учителите се занимаваме с комунални про

блеми. За училището питай в Комуналното .. .
— Мерси . . .

пката в мрежата. Веднага слея8 това домакините дадоха още е- 
дин гол, а в края на полувре
мето Стефанов намали резул
тата-на 3:2.

Второто

8виш в 888 изцяло
принадлежеше на димитровгра 
дския отбор. Те бяха онези, ко 
ито диктуваха играта. Но не са 
мо теренско 
димитровградските футболисти.
ТР дадоха и третия гол за своя 
отбор, така че разделиха точ-

полувреме88КИ

88 дял защото не му гтрети опасно 
ст от изпадане.

Току-що
надмощие имаха88 срещата започна и 

домакините поведоха с два го
ла разлика. За изненада на вси 
чки от една съвсем 
положение когато Пейчев II из

888 ките наравйо. Третия 
„А. Балкански“
Ако малко повече

гол за 
даде Г.юров. 

съумяваха. 
можеха' да се върнат в Димит-

8 безопасно
88 прати топката към вратата на 

противника Петров съумя и от 
непосредствена близост заби то

8 ЛИШКО. КЪДЕ СА ЗАЙЦИ
ТЕ, БЕ?

8 ровград и с две точки.
С. Манов

Богдан Николов
||| II
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