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В НАВЕЧЕРИЕТО 

НА НОВАТА 

1968 ГОДИНА

ТИТО Е символ
НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДВИЖЕНИЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
Белград Когато се прощаваме с изтеклата 1967 година чувствуваме 

направим равносметка за изминатия път исе задължени да 
да поговорим за очакванията ни в повата година.Драги, другарю Тито,

и 1967 година измина в усилена борба за нови победи в 
стопанската и обществена реформа, в борба за съвременно про
изводство, което Ще ни гарантира по-светло бъдеще. Не
всякога вървеше лесно, имаше трудности, но в крайна сметка 

стопански победи, обогатени с нови съзнания, 
нашите трудови ръце, в нашата готовност дя

Чествувайки 30-годиш- 
нината от идването Ти за 
генерален секретар на 
ЮКП, Ти пращаме топли 
привети на гордост и о- 
бич. Благодарни сме Ти 
на гениалното ръководе
не, създаването на съвре 
менната югославска исто
рия, братството и един
ството на нашите народи 
и социалистическото об
щество.

Ние, комунистите, и на
селението от българската 
народност от Димитров- 
I радско сме горди, че сме 
част от твоя революцио
нен път и революционна 
мисъл. Горди сме с Твои
те велики успехи, на ге
роичната и славна борба 
на югославските народи и 
нови демократични от
ношения, които се създа
доха под Твое ръковод
ство. Комунистите от Ди
митровградско Ти отда
ват пълно признание за 
Твоите големи заслуги ка
то войник, пръв войник па 
Партията и Революцията.

С най-големите си ка
чества на революционер, 
Ти, другарю Тито, си при
мер от първия ден на ид
ването си начело на Пар
тията как да се защища
ват завоеванията на ре
волюцията и социалисти
ческото строителство, 
съдбовните дни за всички 
наши народи; Ти, другарю 
Тито обяви на целия 
свят, че пред неприятели
те на свободата не трябва 
да преклоняваме глава. 
Твоят зов на борба, конто 
подписа като секретар на 
ЮКП в началото на юли 
1941 година отекна из ця
лата наша страна с гър
межите на първите пар
тизански пушки.

Под Твое ръководство 
извоювахме социалисти
ческата революция, стро
ейки нова, равноправна 
общност на народи и на
родности и станахме об
разец на всички хора на 
света как се пази свобо
дата.

Желаем Ти, другарю 
Тито, още дълго да ни 
живееш за претворяване
то в дело на всички идеа
ли, които прокламира.

От Общинския комитет
и ръководствата на об
ществено политическите
организации в Димит
ровград

излязохме с нови 
че щастието е в 
дадем всичко от себе си за нашето утре.

П0 тоя път 1967 година ни окриляха петдесетият Октомври, 
Тридесетата година от идването на другаря Тито начело на Пар
тията, реорганизирането на Съюза на комунистите, които пре
устройва редовете си, за да бъде стъпката ни по-твърда а кра
чката по-широка.

Нашето Утро изгря 0ще с идването на другаря Тито начело 
на Комунистическата Партия през 1937 година* От тоя ДСн т°и 
понесе нашето Бъдеще през урагани и мъжествени борби, уси 

възобновяване и строителство, за да стигне до 
стопанските успехи и задълбоча- 

преломиа в нашия

лен труд на
1967 година, година която по

на самоуправителната система еването
обществен живот. Може би понякога сме били и

могло да бъде по-добре или
недоволни, 

оновапонякога казвали, че това е 
пс-хубаво. Но Не трябва да изпуснем от предвид, че сме страна 
е най-демократични права и възможности.

Затова: когато вдигаме новогодишният тост преди всичко
желаем:.

— ДА ЗАГАСНАТ ВСИЧКИ ОГНИЩА НА ВОЕННИ КОН
ФЛИКТИ И СВОБОДАТА ДА ИЗГРЕЕ ЗА ВСИЧКИ ХОРА НА 
СВЕТА!

— СОЦИАЛИЗМА И ПРОГРЕСА ДА ПРЪСКА НАДАЛЕ
ЧЕ РУБИНЕНИТЕ СИ ЛЪЧИ И ДА ПАЛИ В СЪРЦАТА НА 
ХОРАТА СТРЕМЕЖ КЪМ СВОБОДА!

— ДЪЛГОЛЕТИЕ И КРЕПКО ЗДРАВЕ НА ДРУГАРЯ ТИТО 
— СИМВОЛА НА ВСИЧКО СВОБОДОЛЮБИВО И ПРОГРЕ
СИВНО В СВЕТА!

— ДА ИМАМЕ МИРНО СЛЪНЦЕ, ЗА ДА 
СЪЗДАВАМЕ ОЩЕ ПО-КРАСИВО БЪДЕЩЕ!

А вярваме, че именно така ще бъде

Защото Новата година значи нови стремежи, 
нови успехи.
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Миналата събота в Белград се състоя тържествено а 
Централния комитет ка Съюза на комунисти- 

30-годишнината от идването на 
на Югославската комунисти-

ссдаиие на
те в Сърбия, посветено на 
др. Йссип Броз Тито начело

•;

ческа партия.
На заседанието освен членовете на ЦК на. ^ при 

ЦК на СЮК от Съроия, секрета-съствуваха членове на „гагитеоколийските комитети, представители на ДРУгитс
Републиканска-рите на

обществено-политически организации, на 
■в счупшина, Изпълнителния съвет и други ведомства.

Заседанието откри Добривоо Радосавлевич, 
тел на Централния комитет на СК на Сърбия, коо 
песе и доклад за историческата роля на ДРУгаря ‘'"то- 

Заседанието изготви грамота за другаря 1 .
тържествено му се връчи от делегацията на ЦК на

която
скс

ГРАМОТАТА ДО ДРУГАРЯ ТИТО
начело на на-Твоята работа

всички народи и народности 
най-решителни

нейпото осъ-

Тридесетте години от 
КП за комунистите на 

от Югославия са неделими от техните
битки за подго=яНа "иГавна

усилия веднага след По- 
изграждането, от тяхна- 

воюват под Твое ръковод- 
без което

шата

ществяване в 
освободителна борба, от техните 

поемат обновяването ибедата да
та непоколебима решимост да

интернационалистическо
Ги, пТсХ^Тахшуправит.лни

П,СНработшГекГТклИас*1аР^ЖШите се, комунистите па

Сърбия, обърнати ви^ ГтаГП^ияГсГха”тво- 
жди на МР™*™^ ^упоритост и представяват нело-
ята творческа мисъл и ^ изъм> мир> м„рНо съвмест-
бедим строй на 6015^ миг ве се поколебаха да сеНО съществуване^които ш^о^иг^ преобразяване Тво. 
вдъхновяват в с*оег° уСтоят по пътя, който с
ето творческо ^ начертан, и уверени, че вед-

величестзево^дело^ ^ опира, кито може да

Iравноправие,
на комунистите към

отно-
ство За

“ новогодишна 

му пред папа
Джонсъновата „християнска 

честитка след „покаянието“
Павле VI във Ватикан.това

иа-ж започнатата
спре.



горни НА ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕЛОМПо пороя 30-годишни-

иата от идването иа др 
ЮКПТито мачего на

, !
■коятоI • • на Коминтерна.

подкрепата
генерален

силата «а едно движение, вкл- 
ючавайки тук м финансовите 
извори .на неговото действува- Димитров 
ое, зависи от това колко това-

ролята 
тогава имаше,Поемайки длъжността органи 

Тито има, 
Коминтер

на
; !зацио«ен секретар,
' !ше възможност в 

•На да изнася своето мнение но 
трябва Да работи 

в Юго

нейния 
която той даваше насекретар.

Тито, благодарение на сганови 
щата за ролята на една комуни 
етическа партия'.

За уреждането на положение 
Партията, според думите 

на другаря Тито, много спомог 
Борис Кидрич, особено за

ва движение има подкрепа;въпроса как
'Комуниститеската партия
■славия...Той казал, че основното
•предусловие 'една комунистичес 
ка партия успешно да действу-

да бъ-

Масите.

Заздравяване на партийните 
редове ТО в

нал и
ликвидирането на групитр меж 

югославските комунисти 
Париж, където също се нами- 

ръкзводство на Партията

Две години по-късно — 1937,
Коминтерна извика овоя канди- 
дидат Горкич в Москва, където 
бе и арестуван, така че му се 
изгуби оояка следа. Същевре
менно осведоми другаря 
да поеме ръководенето на по
литическия секретариат на Пар 
тията. Така стана генерален се
кретар и започна да работи 
•върху укрепването на партий
ните .редове,

„Сменяването на Горкич — 
каза .неотдавна известния наш 
революционер Родолюб Чошако 
вич
спокойно. Днес р по-яонз 
тогава, че твърде важен фак
тор на стабилизиране е бил и- 
менно новия генерален секре
тар Тито. И то по две причини: 
първо, неговата привързаност 
към партийната организация и 
ръководното адро в страната, 
доверието на кадрите, което спе сред привържениците 
чели, и ясната линия, която за-

ва е нейното ръководство
сред масите, с 

и трудещите се да 
Естествено,

вДУде в страната, 
лролетарите 
дели добро и зло. 
такива предложения

рало
Подобна помощ между нашите 
бойци в Испания оказал и Бо 
жидар Масларич.

Що се касае ДО 
стите по затворите и лагерите 
в нашата страна, 
не било много по-добро, зарад 

фракционни 
Петко Милетич,

Титои станови 
Горкич, и 

въставал
ща не харесали на 

жестоко
такива концепции. На

било решено ДК на

комуии-
той твърде 
срещу положението
.края пак 
ЮКП да се пренесе на два пъти 

— с органи заци
демагогските и 
скандали на 
който успял да придобие някои 

комунисти. Нему обаче
— едната част

Йосип Броз на
дойде в страната и 

което

онния секретар млади
бе отрието относително ,се възпротивил Моша Пияде, ко 

от (|то получил мандат от другаря 
Тито да ръководи, с партийна
та организация в затвора в Сре 
мека Мигровица и поискал от 
всички комунисти да се подчин 
яват на решенията на 
Пияае.

„Това предизвика изненада 
«а Пет

ко Милетич, от които някои се 
стъпваше; второ, с оглед на покориха. Другарят Моша Ра~

дачело
да отговаря за всичко, 
Партията работи в 
Другата част — предвождана от 
Горкич, 
т.е., въ-в

Другарят Тито прие 
решение, знаеше, че в непосред 

сътрудничество с кому- 
израснали

Югославия.

чужбинаостанала в 
Виена и Париж, Моша

такова

ствено
нистите. които са

всекидневното революцио- 
идейно

•във
нното, политическо и 
■изграждане на Партията, за ко 
ето .с години се застъпваше. 

Искайки Комунистическа пар

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
О

О Другарите Тито и М. Пияде в Лелоглава□а
□ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ПРО

ФСЪЮЗИТЕ В БОСИЛЕГ АД ЧЕС
ТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАНДАНИ 

ОТ БОСИЛЕГРАДСКО- И СЪСЕД
НИТЕ КОМУНИ НОВАТА 

ГОДИНА.

□
□ илюертация на относително из

пише
□ ботешр много енергично — 

за другаря Тито — и ние 
пяхме да заздравим партийна
та организация в изгнание.“ 

Според пиоането на Родолюб 
Чзлакович това не вървело ле
сно, защото единственото сред
ство за борба било убеждаване 
то и разуверяването на -относи 
но изграденитр комунисти. „За

ка-□Югославия да не прие- 
субвенции от чужбина, дру 

гарят Тито правилно оцени, че 
помощ пречи на Партия-

□тия на □ градените комунисти —1 
Чолакович в „Комунист“ 
ви напомня, че уводната .реч на

ус-□ма □ Да□
В- -□
□тази 

та в работата й.
Защото. ако Партията се из_ 

държаше със собствени средст 
ва. От финансовата помощ на 
работниците и другите напред
ничави хора, тогава много пове 
чР внимание Ще се обърне на 
всеки похарчен динар. Другар
ят Тито', също така, видя, че

а
□ Моша Пияде по повод писмото 

на ЦК на затворническия коми 
тет трая 35 минути. Разприте 
•продължиха с дни и седмици“.

□
и□
□□
□1968□
а□
□□
□□

В следващия брой;□□
а□

Пътят в Москва и Югославия□ сшосза сшсшсюсшсюсш

а

3. Йоксимович На борба, другари и другарки. Изваждай 
те ръждливитр пушки, борете се за сво 
ята свобода и права, изпъдете домашни 
те издайници и всички слуги «а фаши
зма. Пристъпете към партизанските от
ряди, помагайте народиоосвободителната 
борба. . . Доле Хитлер!

Един от германците пристъпи към 
бесилката:

— Идиот, извика германеца.
Стеван плю в лицето му.
Германецът затрепери, извади писта 

лета и го насочи под бесилката.
Но Стеван на това не обръщаше вни 

ма ни е.
Пристъпи един друг германец и за

държа ръката с пистолета. Той знаеше 
и трезво мислеше, че „червения бан
дит“ трябва да се обеси, трябва да се 
изпълни най-тежкото наказание, защо
то такова беше нарежданието: мъките 
по-дълго да бъдат, народът заразен с 
комунистическите идеи повече да се за
плаши

Стеван Филипдвич продължи да го-

... ■ ■

Повест за народния герой Стеван Филипович

ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКАТА
Стеван се обърна. Погледна по наро

да. Беше малък на ръст, затова освен 
първите редове нищо не виждаше. Обър 
на се ощр един път около себе си. След 
това видя пейката, на която трябваше Да 
застане пред бесилката. Стефан стана 
на скамейката. Сега виждаше доста на
род. Виждаше народа и него. .

— Поставете 'му въжето, даде нареж
дане германецът.

Един от жандармеристите пристъпи.
— Какво трябва
— Трябва да ми освободиш ръцете.
А .когато сне синжира, жанцармери- 

ста каза: .
— Сега трябва да ти сложим въжето.
— Недей ти, нека това направи гер

манеца, наза Стеван.
— Аз съм дължен. .
— Предател, каза Стеван. Няма да на 

правиш и ти.

— Нога и оттук.
Народът отново се раздвижи.
— Тишина, хора!
Съдебният изследовател от същото 

място монотонно чете съдебната присъ
да.

— По-силно извика един германец.
— Прочетох.
— Нищо се не чува.
— И не трябва — извика друга гер

манец. — Само по-бръзо това Да се езър 
ши. Само да се завърши.

Всичко стана мигновено въпреки не
сгодите, които станаха между изпъляи-

попита Стеван.
вори:

— Другари и другарки, извадете сво
ите дъждясали пушки, извоювайте сво 
ята свобода и права. . . Пристъпвайте 
към партизанските отряди, помагайте на 
розноовобедителната борба. .. ,

Хората мълчаливо наблюдаваха тази 
величествена тледка на площада във 
Валево на обед на 22 май 1942 година.

— Доле Хитлер и неговите пристъп
им бандити...—извика Стеван. Да живее 
другаря Тито- Да живее славната Чер
вена армия. Да живее братството 
кст.во на славянските народи. Да живе
ят партизаните. Да живее Комунисти
ческата партия..

Той не можа да довърши мисълта 
Германският офицер пристъпи и от 

хвърли пейката под краката му. . . Бе
ше това команданта на германската 714 
дивизия, която бе стационирана във Ва
лево и която имаше за задача чрез сръб 
ската държавна стража 
Стеван Ф.илипович. Този

телите на наказанието.
— Какво чакате? Защо не го обеси

те? — подканваха немците жандарме
ристите.

— Трябва да му се изпълни послед
но желание.

— Какво желание?
— Според сръбските закони, господи 

не, ца осъдения на смърт се дава по
следна реч.

— Добре,, каза германеца, питайте го 
какво желае, само бързо.

Жандармеристът се обърна към Сте-

— Разбирам!
Но къде е Говедарович.
Капитан Говедарович! — извика жан 

дарма.
Никой не Се обади.
— Нека Ср обади капитан Говедаро- СТАВАЙТЕ, ВСИЧКИвич.
— Аз! — обади се той от народа.
— Излезнете и превземете ТоЯ взел въжето и сам го сложил на 

врата си. А след това започнал да говори. 
Вдигнал високо юмруци. Неговия глас 
се разнесе по улицата >на Валево

— Другари. .. Другарке .. Сръбски 
народе. Хитлерскитр орди пристигнаха 
в нашите села и градове, те смучат кръв 
та измъчват ти по затворите и концла
герите, карат тр да работиш до изнемо- 
га по мините и фабриките, които снаб
дяват фашистките .престъпници. Герман 
ските орди ви разстрелват. Братя, не се 
подавайте на лъжливата пропаганда на 
фашистките окупатори и клеветата на 
домашните издайници. . . Ставайте всич 
ки. Вкички на борба против фашистките 
реакциснарни зверове, 
глави, ако не водите борба — хитлери- 

ви бесят един по един. Само 
чрез борба ше можете да се освободите 
от хитлериските изверги. Напред в бор 
бата против нашите кръвници. Ставай
те всички. Не се страхувайте от смъртта 
тя изглежда страшна

коман-
и едидата.

— Мога и оттук.
—' Не може . ..
Но накита,н Говедарович не излиза. 

Той от народа дава някои нареждания 
на жандармеристите. Нищо се не чува. 
Жандармеристите се снебиват.

Стеван Филипович извиква лозунги.
Стева безразбарие.
Каллтенът' още един път подканват 

да излезе. Той отказва.
-ф- Тава не е моя работа.

Ами, чия е реязко отговаря жан 
дармериста.

— Има съдебен изследовател. Нека 
той изпълнява своята работа.

Но и съдебния изпълнител не излиза 
на свободното пространство. И гой отда 
лече говори нещо. Отначало нищо не се 
разбира. След това изглежда като че ли

вая:
— Разбрахте ли присъдата?
—- Не съм я слушал.
— По закона, имаш право да изразиш 

своето последно желание. Може би же
лаеш нещо да ти се донесе. . .

— Нищо «е желая.
— Осъдените винаги търсят нещо.. . 
— Аз не искам нищо.
— Искаш ли да запалиш цигара? . . 
— Не.
— Нещо друго?
— Казах: нищо не искам от вас.
— Ако си променил мнението си., и 

ако вие комунистите . . . да ти доведем 
свещеник Да се изповядаш. . .

— Вие се' изповядайте.
— Ние да се изповядаме?
— На народа вие ще се изповядате. 
— Значи, нищо «е желаеш.
— А мога ли да говоря?
— И това е желание. . . можеш да го 

вориш, каза жандармеристът.

си.

да унищожи 
германец кой

то е имал зад себе си танксве. самолети, 
модерно въоръжена армия, която стое
ше по това време на врата на цяла Евро 
па. той потрепери пред свободолюбивия 
хтладеж..

Пейката 
Филипович.

Въжето се затегна. .
Едно геройско 
През целия

Ако наведете
стите ще падна под краката на

чете присъда.
— Четете по-силно! — извиква жан-

сръце спря.
ден и на следващия, тук 

остана да виси тялото на Стеван Фили
пович.

, само на страх
ливците. Смъртта не е нешо необикно
вено. Рие ше видите за известно 
к;.к въжето ще ми п-а-?че дишането

дарма.
— Не мога!
— Излезнете тук! време Зорап Йоксимович 

(Край)’
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ОРДЕН НА ТРУДА — 

ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТържествени събрания в 

чест на юбилея на др. Тито веДения, конто приемат болни от 
цяла 
жеОИето

В Сурдулица се запознах с Д-Р 
Васил Андонов, управител на Са
наториума, носител на Орден 
труда със сребърен венец за ус
пехи в подобрението и организа
цията на здравната защита на на
селението.

Роден е в Босилеград. Учил при 
тежки услозия. Следвал 
със сестра си, също с 
трудности, издържал 
им. В последната година от след
ването Общинската скупщина 
Босилеград му отпуснала стипен
дия. Медицинският факултет за
вършил 1956 година в Белград с 
отл!Гчен успех. В Сурдулица ра
боти 11 години. Сега е управител 
на ъанаториума. По всичко личи, 
чс работотата му напълно го 
лъща. Рядко отива на годишна 
почивка. Миналата година напи-

Сърбня. За да бъде поло- 
съвсем ясно, той напомпа

СР Сърбия има към 
туберкулоза, а 

10.000 легла. Само бивша 
10.000

ни, че в 
80.000 бални от
само
ВраНск» околия има към 
гърлоболип. Санаториумът в Сур- 
дулица може да 
момента има

гюеме 550, а взае (но 
големи 

ги баща
310 болни. Преднм.

Новите болнино тежко бални, 
не прашат на лекуване, макар че 

условия н начин да се изле
куват навреме, 
куват на време.

в има

Сега получаване писма от някои 
отчислиммедицински заводи да 

бални от техните територии, за-
щото нямат пари, макар че един 
болничен ден не струна много.пот

Върху всичко това оказва влия
ние п променения начин на фн* 

здравеопа «ването.
ме,р не взимал годишна почивка, 
както всички 
скромен, с едри бръчки по чело
то, съсредоточен в работата. От- 
време-навреме 
край. Там живеят родителите му, 
негови близки н познати.

палезра-нс на 
което доводе дотам, че здравната 
служба се затвори в общински и 
комунални граници. При това 
най-малко сс държи сметка за 
лекуването иа болните и здрав
ната зашита па хората от тяхна 
пепосредствеблизост.

От изданията па „Братство“ чч>- 
лучува само вестник „Братство“.

Тих,трудещи сс.

посети и родния

Попитах го за Босилеград и бо- 
проблеми. ВеднагаОт тържественото събрание в Димитровград силегр адските 

ми отговори:
На моя край е необходим път. 

Босилеград се нуждае от сьвре- 
мен път, Който да го свърже с 
автострадата.

А след това като се замисли 
дълбоко, отново почна Да говори 
за проблемите на боенлег.радчаии. 
Най-горещото му желание е дн 
чуе, че всички работници са за
ети м ма- хората от нагов-ня край 
да сс обезпечи пласмент на сел
скостопанските произведения, 
во-щнята. Закупчиците не са за-

В Димитровград
нашата братска общност имаме 
всички права. Горди сме, че 
под ръководството на Партията 
и другаря Тито бележим нови 
и все под-олеми успехи в социа 
листическотз строителство“...

От тържественото събрание 
бе изпратена приветствена те
леграма да другаря Тито, които 
поздравена с бурни аплодисмен 
ти, възклицания, а след това 
залата мощно заехтя от песента 
„Друже Тито, ний си се къл- 
неме“. . .

В чест на т,ридесетгодишнина 
та от идването «а другаря Ти
тз за генерален секретар на Па 
ртията. на 21 декември в Дими 
тровград се състоя тържествено 
заседание на Общинския коми
тет, на което.присъствуваха ос
вен членовете на ОК на СКС и 
Контролната и Ревизионната 
комисия, членовете на Общинс 
ката конференция на ССРН, 
профсъюзите, Съюза на младе 
жта, председателя на Общинска 
та скупщина Димитър Ман-ов, 
•представители на Армията |И 
други. ___

Секретарят на Общинския ко 
митет. в Димитровград Георги 
Алексов приветствува делегати
те на тържественото събрание 
с юбилея, а след това даде ду

мата на Райко Зарков, член на 
ОК :на СКС, който говори за де 
лото на другаря Тито.

Между другото, Зарков изтъ 
кна огромната роля на другаря 
Тито за укрепването на брат
ството и единството между на
родите и народностите на на
шата социалистичеока общност.

„Благодарение на правилна
та политика на ЦК и др. Тито 
и ние, числящите се към бъл
гарската народност, членове на

шш'шш
о-

ннтересоваин за изкупуването «а 
пазарим излмшецн. И затова пред
лагат иа производители ниски це
ни. Вита за това положение но
сят и лошите съобщения.

Андонов говори п за здразео- 
пазването в БосилеградсКо.

М. Андонов

В Босилеград
Той

■останалите обществено-полити
чески -организации в комуната.

Доклад за -революционното де 
ло и живота на другаря Тито 
-изнесе Симеон Захариев, секре
тар на Общинския комитет на 
СКС.

В чест на 30-годишнината от 
идването на другаря Тито за 
начело на ЦК на ЮКП, на 17 
декември в Босилеград се със 
тоя тържествено заседание на 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите, на което при- 
съствуваха и представители на

нс крие недоволство си зарад ло
шото му състояние.

„С торнторизацията на орсдст- 
а здравено осигуряване на

селението в Боснлсградско се на-
Нс смс

Васил Андонов
вата

Останалите издания на български 
ези-к по получава. Той изрази го
товност да сътрудничи в списание 
„Мост“ когато има свободно вре-

ме-рм в лошо положение, 
в добро положение и пие тук, в 
С ур дул нш ка об шшI а. Там има
малко здравно осигурени, а имат 
многочигсленп ’ семейства. ЛичнитеВ Сурдулица ме.доход)(ски , а размерите за одра
но осигуряване изчерпват големи 
средства. А Босилегра.дско е к-рай 
с богата патология.

Накрая той отправи към, хо
рата от родния край'новогодишни 
пожелания. Пожела им —. ..по:

В Сурдулица миналата неде
ля, в Клуба на електроцентра
лата, бе устроено тържествено 
заседание на Общинсия комитет 
на ОКС, членовете на неговите 
тела и ръководителите на обше 
стаено-политическите организа
ции по повод тридесетгвдишни- 
ната от идването па другаря 
Тито за генерален секретар на 
ЦК «а ЮКП.

На заседанието най-напред хо 
рът на основното училищР из

пълни Интернационалата, 
след това секретарят на Общин 
скяя комитет Душан Стойкович 
говори за революционния път 
на другаря Т-ито и значението 
на юбилея.

От заседанието бе изпратена 
телеграма до другаря Тито, ко
ято бе -поздравена с песента 
,.Друже Тито, мий ти се къл
нем" и бурни аплодисменти.

а

Система иа -гернторт на- 
Болните оставата 

н дойдоха под у-

вече да р.обтят, а по-малко'да се 
карат, разискват...“ • . ..прави своето, 

на своя терен 
дар слециаливпраните здравни за- М. БАКИЧ

Общински събоо в 

БабушницаРайко Зарков чете доклада

взе- 
Панто- 

Главния отбор

В работата на пленумав Бабушница се 
общински събор, на кой 

обсъдиха някои актуални

Неотдавна 
състояСОЛИДАРНОСТ 0 ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД участие и Радозан

вич. секретар на 
на Републиканската конфереи- 

ССРНС, Кръста Михай-

то се
проблеми на обществената 
стопанска реформа в комуната.

и
„Колективът на предприятие

то за гумени изделия „Димитро 
вград“ в Димитровград, днес, на 
събрание, посветено на борбата 
на виетнамския народ срещу 

агресия изказ
ва пълна солидарност с героис 
кия виетнамски 'народ и жер- 

които дава, защищавай-

комбинат 
„Димитровград“ се състоя събра 
ние на

Лещите се от нашата страна и 
миролюбивите сили в света, 
подкрепяме геройската борба на 
виетнамския народ и стоим на 
негова страна до окончателната 
му победа“.

На 21 декември в ция на
съюзен народен предста 

член
лович,Разисква се и за мерките, кои

то трябва Да се предприемат за 
подобрят съобщенията 

Бабушнишк-з, които са от жиз 
нено значение за промишлено-

трудовия колектив, на 
бе осъдена

Тодор Славянски, 
на Изпълнителния отбор на Ре“
вител.

което единодушно- 
позорната война на американ- вда се

публиканската кнференция на 
Живоин Николич-Бър-

ските империалисти срещу хра- . американската
Работ-■ брия виетнамски народ, 

нкците от комбината приветст- 
борба «а

ССРН.
Колективът на 

„Димитровград" ко, Данило Кнежевич и др.твите, стта в този край.вуват справедливата 
виетнамските бойци и застават ки свободата си. лопустошения,изцяло на тяхна страна.

Колективът на предприятието 
взе решение да се даде -парич
на помощ на виетнамска народ.

До Централното вече на проф 
съюзите в Белград, бе израте- 

със следното съ-

Америкапскитс 
насилия и избиване на невин- 

виетнамски народ, трогна
ха целия миролюбив свят, кой
то високо дигна глас на про-

г ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 

НОВАТА 1968 ГОДИНА

ния

тест и иска енергично Да се 
война. .Упрекрати позорната

Присъединявайки се към тру
на телеграма 
държание:
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МА ГЕЯ АНДОНОВвои нишки
ПРАЗНИК

р
Ш'

ШЖЖ :

Ш; '
Занимания в клуба. Вляво — хоро край границата на празникаи те ни заразказваха за свся жи 

вот.
Двадесет и втори декември не 

е обикновен зимен ден На та 
дата машата Армия празну- 
Това е нейния рожден ден.

любезността на 
бяхме го 

застава

Пее"а заедно и войниците и го 
Акордеонистъ-г от комби 

нат „Димитровград“ Петър Ва- 
цев, имаше добри акомпанъори.

Хоро край границата
Песен, викове и радост завла 

ляха студеното зимно утро край 
границата. И- пред митницата 
се изви стройно „Титово хоро“. 
Войници, раб 5тници, старей- 
шини и подчинени — един до- 
друг.

Двадесет и втори декември е 
празник на нашата Армия...

— През свободното време гле 
даме телевизия, играем шахмат, 
четем вестници.

— Имаме ,и един сътрудник 
на вестник „Граничар".

— Кой е най-добрият шахма
тист?

— В момента е на длъж-

град“ трлзетствува войниците с 
■празника им. На най-добрия гра 
ничар Милош Биелич бе преда 
ден ръчен часовник, дар на пре 

иятието. Разменени бяха и 
други псдарци. Сержант Коваче 
вич ‘предаде на гостите от Ди
митровград албум из живота 
на Армията, а „гумарци" пре
дадоха на войниците албум със 
снимки за детството на другаря 
Титс.

За миг граничната застава о- 
гласи бодра песен т музика.

Милсванович от Лазаревац. кой 
то получил 10 дни награден от
пуск, между най-добрите е и 
Лазо Църиович. .

— Всички войници са ми лоб 
,ри ! — заявява сержантът Кз- 
вачевич.

И наистина е така. За праз
ника на Армията — от подделе 
нието на Ковачевич има най 
много лс-хвалени и наградени.

Младите момчета обичат своя 
старейшина 
ниците си.

зи стите.ва.
Благодарение 

полковник Шпирич
на една гранична

„а югославско-българска грани- 
празника на армията.

ден не пре 
момчета да се 

най-добре, 
своя — и

сги

ца на 
Студеният зимен 

чи на младите ност.
— Всички са добри — добави 

Ковачевич.възможноподготвят 
за Да се посрещнат 
нашия празник.

сержант
— Кан се чувствувате тук? 
— Много добре. отговарят

в хор младите войничета, до
шли от Крушевац, Валево, Би- 
хач. . .

той обича вой-
Тук ни е добре...

Божидар Ко 
всичкиСтарши сержант

минал през
граници на Балканите слу*«*л
в състава .на ,.синитР шлемове 

Синай, беше наш домакин.
живота в Ар-

Ден за посещениявачевич,
Най-добрият граничар у

Сержантът Ковачевич беше не 
спокоен. Този ден трябваШр да 
приеме още много гости и посе 
тител!и. И докато пихме по ед
но кафе, съобщиха, че идват 
■нови гости.

Работниците от комбинат „Ди 
митровград" тук са скъпи гос- 

С тях граничната застава 
вече поддържа традиционно съ 
трудничест.во. За всеки празник 
на Армията
младитР и бодри войничета

8Старши сержант Ковачевич и 
войниците
самоуправлението
Сега не е както преди — старе 
йшините да изтъкват на-добри- 
те, да раздават награди и отпус 

Това става на събрание

IНа ни разказаха за са 
в АрмиятаТой ни запозна с ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 

С КС В ДИМИТРОВГРАД ЧЕ
СТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖ

ДАНИ И СЪСЕДНИТЕ КОМУНИ 1

‘ &'“тук е приятно и лесно Да 
се служи Отсреща са наши при 
тт -'българските гранича- 

които сътрудничим. ХО 
обичат и уважа- 
малко ще имаме 
комбинат „Дими 

Впоочем, посетете на 
и ще видите,

§8 §
1 §ки. .

на войниците.
Събранието на 

чест на празника излъчило ка
то «ай-дебри вейницитр Ми- 
олш Бийеляч от Бихач, който 
с най-голям успех обучава вой- 

верен другар

ри, с
рата също ни 
ват. Ето, след 
посещение от 
тровград. 
шите поддадения 
как се живее тук.

Минахме покрай кухнята, к 
готвеше празничния о- 

клуба. Млади-

§8тивойниците в а
Iте са тук, при

НОВАТА 1968 ГОДИНА 1§Войнишкият клуб отново се 
влъч. Серж-нишкото куче 

на граничаря. Между най-добри 
готвачът Неделно

изпълни с весел
Ковачевич пожела добое До 

гости, а Света § Iдето се
бед и влязохме в 
те войничета, както и обикнове 
но, поздравиха по войнишки 

старейшина, запознахме се

антте са съшо и 
Хърбович от Далмация, който 
весело татаникаШр в 
между най-добрите е и Радиша

§шли на своите 
Йсванович, в името на колек- 

комбинат „Димигров-
8кухнята,

■2СВ83ВЕЖЖ2ИС у/л* ИЕИД т/л-у/ж. у/л. у/л. у/л. у/а. у/л!У/а у/а у/а у/атива насвоя

рв ШКБОГДАН НИКОЛОВ ЩСРЕШИ V
§§§§§>

МЛАДОСТ НА ГРАНИЦАТА
ница, за осеммесечното си пре 
биваваяе на Синай Кстато ве 
черта бяхме в неговата къща 
малкият му син Небойша пръв 
побърза да ни покаже множес
тво фотографии. Пред нас на 
масата светнаха слънчевите пей 
сажи на Синай и градовете Ел 
Ай.риш, Ел Батър, Ел Амър и 
сините каски на войниците, ме 
жду ксито виждахме и нашия 
граничар Божо. .

— Е, там не беше както при 
Криводол.. или тук при Гра
дини Това беше немирна гра
ница И още тогава чуетзувах- 
ме, че ще дойде до онова, което 
стана на 5 юни.. . Намирайки 
се в редовете на войските на 
ООН, аз често бях в патрул 
край границата. Израелците 
правеха много инциденти. но 
ние се справяхме с тях изащи- 
щавахмр границата .

Божо носи много спомени от 
крайграничното население, кои 
тего обикнаха зарад неговата 
усмивка, която лленява и зарад 
обноските му с хората. Той все 
ки ден разказва на малкия Не 
бойша и за живота на тази а- 
-рабски градове, ксито го прие
маха в къщи. както и вълнов
ия ни и криводелци.

Напуснахме квартира на Бо
жо Ковачевич късно вечерта. В 
неговия дом този ден беше дво 
ен празник: 22 декември Ден но 
югославската армия и ново зва 
ние на Божо — 
жант. Новият чин 
да за дните, които прекара 
границата,..

ниците, а ето вече толкова го
дини е на граница. Сега е ко
мандир на поста при Градини 
и имахме възможност потворно 
да се убедим колко много го о- 
бичат неговите войници и насе 
лението край границата. Божо 
принадлежи към ония войници, 
които след освобождението тря
бваха да разбият много закос
тенели схващания за границата 
и граничарите. Тук, на същите 
тези постове, двадесет години в 
бивша Югославия различни на 
редници на кралската армия 
тормозеха крайграничното насе 
население. Убийствата, побоите, 
и други отзтезатели от кралски
те „пазители“ на границата бя 
ха легнали в дъното на души
те на тези хора, които ги нена 
виждаха. ТрябвашР да дойдат 
.такива хора като Божо, които 
трябваше да разбият това недо 
верие и да създадат любов ме
жду новите граничари и край
граничното население.

— Обичам ги като моите кру- 
шевляни и още повече дори. 
Във Висок имам вече кумове, 
•приятели... и ето след нашето 
идване в Димитровград имам 
нужда отново да ги видя. . —
продължава моя беседник и съ
що приятел, негозите думи са 
искрели, те пленяват Той знае 
имената на много хора в Въл
новия, Долни и Горни Криводол 
и останалите височки села. Бо
жо го познават и децата. .

Но неговото лице се променя 
кегатз говори за една друга гра

БожидарПървата среща с 
Ковачевич, старши сержант бе
ше малко необикновена, когато 

години бях с една 
във Висок. Ня

преди три 
група археолози 
■кой предложи: „Дай да видим 
какво е това граница.И без 
много дали може или не. се у- 
пътихме към караулата на Мел, 

Д. Криводол, Дежур
ни посрещна приятелски, 

„въоръжени" 
туристически

над село 
ния
но виждайки ни 

■пето апарати, 
обувки, ни настигна и каза:

— Другари, все пак ще ви „из 
пратим" до Криводол за да ни 
види нашия командир.

Цял ден останахме при коман 
заставата Божидар Ко- 
Той ни задържа в «ва 

жена му ни даде о-

I с

дира на 
■вачевич. 
ртира и с 
бед и ни почерпи с хубаоо чер 

кино. Оттогава станахме прино
•ятели. ..

_ Да, спомням и, как да си
— казва Божо — ине спомням 

както преди, почти сшия с про 
дълговати ■мустаци и остър по- 
гле винаги малко засиян бързо 

разказа за всичко онова, ко 
се случило за тези три го

дини. А има и какво да се раз
ми
ето

казва. . .
Младият крушевлянин, който

от 1958 година е в армията, а 
от 1961 година граничар, 
много време прекара на 
веко-бълагреката граница при

време

най-
югосла

Д. Криводол, през това 
осем месеци беше на една дру
га граница на Синай и при дру 
ш условия показа своите вой
нишки способности. Интересно, 
той е човек, който не обича гра

старши сер-
му е награ-

Старши сержант Божидар Ковачевич 
на гостите от комбинат „Димитровград“
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Милош Б А КИЧ Заместник 
СТШ и> Средното стопан- 

са българи. ПреДсс- 
на общинското вече, уи- 

под-

днрек-ннстнтуцти.

тор на 
ско учнлшце 
дателят 
рав!гтелят на санаториума, 
председателят «на 
що са българи.

живеят в нашатасърби, което 
община. Няма явления на шови
низъм и национална нетърпимост. 
В общината живеят към 40 000 
жители. 9 000 от тях са българи. 
От 27 членове -на Общинския ко
митет На СКС — / са българи. 
От тях — една жена и 1 мома. 
От 7 членове на Контролната ко

са българи, а 
също таткова има и в Ревизнон-

СУРДУЛИШКИ РАЗГОВОРИ ОК ССРН съ-
В разговора, който водихме със 

секретаря на Общинския комитет 
в Сурдулица нямахме за цел да 
изброяваме проблемите в трудо
вите организации в общината, ко 
ито възникват в провеждането иа 
стопанската и обществена рефор
ма, 'пито да даваме оцеШКа за 
стопанското положение в 
ящня мо.монт. Това положение в

С оглед сметка демобилизират Съюза на 
комунистите. Някои считат, 
комунистите трябва Да се зани
мават с организационни и други 
свои вътрешни проблеми, защо- 
то, казват те, тук са органите 

самоуправлението, конто и 
без тях всичко могат да решават. 
Вя-ко вмешателство може Да на
вреди, па макар да става въпрос 
и за основни въпроси на нашето 
обществено развитие. Такива схва 
щам пя губят от предвид, че Съ
юзът « акомунпетите е водеща 
сила, която не решава н не управ
лява, >но се бори производителят 
Да -решава по интересите на 
трудовшата организация, цялото 
общество. В разбиването на таки
ва схващания успяхме комунисти
те да активирираме на плана на 
борба за най-добри идейно-полн 
тнчсски решения в много области 
па нашия Ж1ивот и работа.

— Във вашата община живе
ят сърби и българска народност. 
Кажете ни как сте осъществили 
конституционното право за рав 
ноправието между народите и 
народностите?

— Считаше, че няма проблеми 
в Отношенията, между българи н

на това, че стопанска
та п обществената реформа по- че Впрочем, нашата система е на

стави. • така всички индивидуал
ности дойдат до пълен израз, кон
ституционните начела да намерят

мисия двамаставиха човека и обществено- 
политическитс сили, на първо мя
сто Съюза на 
ви условия, продължи 
Стойкович, имаше и различни реа 
тирания на новите мерки, в зави
симост от материалното състоя 
ние па трудовите организации и 
хората в тях. Затова- през изтек
лия период основна задача на 
Съюза на Комунистите беше в 
това разнообразие От мнения за 
отделни -въпроси да се избори гру 
Ловите хора да разберат същно
стта «а (реформата и реорганиза
цията на Съюза на комунистите.

Въпреки че борбата за иконо
мии и съвременно Производство, 
увеличение на производителността 
иа труда, подобрение на качество
то -на производството става ежед
невна тема на -колектива, все пак, 
в областа «а самоуправлението не 
сме възстановили всекидневна п 
здрава връзка между органите на 
самоуправление и колектива. В 
подготовките за -реорганизация и 
провеждане на -реформата винаги 
изтъквахме, че е необходимо да 
се обезпечи публичност в работа
та. Считаме, че не е най-важно 
ако член на някой съвет получи 
Материалите. Важно е да ги проу
чи, а -н-яй-много по-важио е по 
неговото съдъ-ржа-иие да се допи. 
та с хората, конто са го избрали. 
Само по такъв начин представи
тел па трудещите -се може и да 
ги застъпва. На практика в на
шите трудови организации та-кмва 
примери -няма. Другата страна на 
въпроса е осведомяването на чле
новете иа колектива за решемия-

ната Комисия. В трудовите орга
низации работят и едните и дру
гите. В ръководстватта и органи
те се избират и българи. Голям 
бро-й специалисти от българската 
наооОШОст са заети « общинските

кому,пистите, в ио- 
другар-я

приложение във всекидневния жи
ца Общнн-

на

вот, каза секретарят 
ския комитет иа СКС Душан Стойнасто-

к-ович.
■ •

Душан Стойкович Изглед от Сурдулица

ВЕСЕЛИТЕ И ТЪЖНИ СТРАНИ НА ЖИВОТАотделни етапи От развитието ще 
бъде -различно псе докато цело
купното стопанство на страната не 
тръгне по коловоза -на за-кономер 
постите -па рефо-рмата. Нас -ни и-н 
тересуваше да чуем как най- 
прогреснвннте сили в общината 
се борят и иревъПмогат труднос
тите п как комунистите и техните 
организации се амга-жнрат в бор
бата за победа на принципите на 
самоуправлението, разпределение
то според, труда п пълно нацио
нално равноправие, онова което 
представлява същността. Ръково
дейки се от това на секретаря -на 
Общинския -комитет Душан Стой- 
1<овпч поставих-ме следния въпрос:

тухликато населението -готвеше 
за сградата на Здравния дом 
Клисура, същевремен-о подготвяха 
строителен материали -и за едно 
основно училите.

модернизиране на пътя, който 
свързва Клисура с 
свят. Населението ще обезпечи 
25 на сто от необходимите сред
ства, За която цел е н разписано 
местно самооблагане. Ако и тези 
средства се окажат недостатъчни 

бъдат обезпечени още. По 
-всичко личи, че тази акция е и-

Мнлан Величков е роден в Кли 
су-ра. До преди две -години беше 
директор на основното училище 
в родното си място. Сега е заме
стник — директор ма Средното 
техническо училище -в Сурдулица, 
отборпн-к и член на Общинския 
комитет на СКС. Искахме да 
чуем Какво мисли за перспективи 
те -на своя к-рай, сънародниците 
си м техните усилия. Поставихме 
му един такъв въпрос:

— И като отоорнмк често По
сещавате родния к-рая. Когато 
сте там, и коагто мислите на 
него, ка-нво ви е приятно и какво 
ви весели?

— Радва ме това, че с големи 
усилия се -регулираха съобщения
та с този к-рай. Неотдавна се 
модернизира и -пътя от Сурдулица 
до Промая. Според онова, което 
се предприема п-рез идната годи
на Ще се модернизира участъка 
до Огрезимццровци.

Неотдавна бях на събрания на 
избирателите в Клисурскн район. 
На всичките 11 събран-ия — из
бирателите въведоха самооблага
не всички труд-ос нос обнн да дадат 
по 4 трудни за модернизиране на 
фътя — Властна — Стойюовнчева

востаналия

Да -кажем и
искахме да осъществим 

всичко, което започнахме
това

успяхме.
— - Камво -вя разтъжи когато 

-посетите родния .«рай — реше в го

-ще

мал-о влияние решението на сек
цията за пътища при СР Събия, рия -ни въпрос, 
до Бож-и-ца. Моите земяци искат 
да -модернизира пътя от Промая 
-до Божица. Моите земляци искат

та, които взима техния орган нл 
самоуправление. В противовес ние 
не можем да пска-ме от трудещи
те да се борят за едно решение, 
ако предварително -не знаят -какво 
съдржа то и защо е взето. В та
кива условия членовете на колек
тива осведомяват ония, пя -Които 
също не е ясно това решение или 
опия, конто нарочно създават 
неразбория. Липсата на добро ос 
педомява-не създава трудности 

• във функционирането на са-моул- 
-равителния механизъм, довежда до 
неразбория п дезориентация. При
мерът на „Мачкатнца“ най-добре 
потвърждава това. Решението за 
органа на самоуправлението 
нл принципа иа трудови единни.I 
т-р-удовия колектив ие е схванал. 
Когато се мина към разпределе
ние на лични доходи по -нов 
наннч, две отделения прекъснаха 
с работа, ис-кайки личните доходи 
според стЗртните основи и нормн- 
според стартните основи и арии
те, които предимно бяха изкустве
ни. Обаче случи се, нещо, което вси 
чкн изненада. С разпределението 
по -трудови единици работниците 
получиха много по-големн лични 
доходи. Шлосерския цех например, 
който беше -прекъснал да работи, 
получаваше по-големи лични До
ходи с 105 на сто. След всичко 
това, -организацията на Съюза на 
комунистите Констатира, че Кому
нистите -не са били 
активни в разясняването на съ
щността на самоупр авитеЛН ито

— Не .взимайте за сантимс-нтал
-ност — но съм посталгнчен към 
края и теж-к-о ми е когато видя, 
че остарява ... Всеки, който има 
възможност — от младите — учи 
си. Опия, -които нямат условия За 
това — постъпват иа работа в 
промишлените центрове и посеща
ват вечерни училища. Там пре
димно и остават. Там основават 
и семейства. Искам да кажа: на 
Клисура предстои -опасност в Нея 
да останат само старци аи баби... 
Девойките -тък, конто останат, се 
занимават сЪс селско стопанство. 
А какво-е-нашето селско стопан
ство в Клисура? ‘Мъка -ме попада 
когато с-н, помисля, че наскоро де
войките ог този край Ще се на
мерят в -трудни .условия, гьтарците 
не могат да ги издържат. За тях

па всяка цена да се включат в 
тази съобщителна м-ре-жа. Радвам 
се, от тази инициатива и готов
ност за акция от страна на мо
ите земляци.

— С какви проблеми се сре
щаше Съюзът на комунистите 
в общината като идейно-поли- 
тическа сила и носител на най- 
напредничави схващания в про 

стопанската

Повече от -ВСМЧ1КО ме радват ус- 
* лехите в -електрификацията 
този к-ра-й, в което и сам взех 

участие от начало до 
Успехите ме подтикват и

наивеждането 
обществената реформа и реше
нието за реорганизация на Съ
юза на комунистите? И с какъв 
успех ги разрешаваше?

на
активно 
-край.
занапред да помагам подобни ак
ции. Досега са електрифицирани 
— Клисура — център, Стрезнми- 
ровцн и Грознатовци, електрифи
цира се и село Драшнци. Стой
ността на досегашине работи по

— Новите стопански мерки, ка
за той, в определени условия ра.з 

в отделнилично се отразяваха 
трудови организации ■« общината. 
В първо време Фабриката за 
то-електросъоръжения 
-която като коопера-нт пропзвеж-

ав-
електрификацня възлиза на око
ло 45,000.000 стари динара. Това
не е малка сума. Имайте предвид, ооновни извори за живот 
че това е пасивен! край. В идната помощта конто ■ им изпращат тех- 
година ще се строи далекопровод 
за Сухи дол и Кострошевцн н 
трафопостовс. А може ще започ
на и електрификацията на село 
Паля. Както и всички предишни 
— и тези акции по електрифика
ция провеждаме заедно с ЮНА.
Очакваме да ни помогне и елект
роцентрала „Властна“ след реше
нието на Работншнчестшя съвет да

например,

са
да части за ф-иатови возила, се 
намериха в затруднено положение 
— „Застава“ намали -производство 

в нашата фабрика. Перио- 
тр удиостпте съ де йст в у в а 

щото в някои -предприятия
броят на работниците.

ните Деца, заети в други проми
шлени .цезгтрове в страната, 
е една от причините, че.малко се 
предприема за подобрение иа -жив 
огновТтдството, което -е осн>>вен 
стопански отрасъл в този край.

Струва ми се, -че е необходимо 
да се мине-към издигне -на ту
ристическата култура сред-хората, 
да знаят.да посрещнат пътника, 
повече „да се ангажират в лодо- 
браявапето иа овчарството чн да 
се организира производството на 
сушен кри. Това е необходимо и 
поради това, че предстои ззт-кри- 
ване на постоянен граничен -пре
ход при .Ст.резимировцн. Органи
зирането .на домашно ръкоделие 
би могла да поеме земеделската 
кооперация или „Домашна ради- 
ност“ в Леоковац. Иначе, ръкоде
лието в този-к-рай е интересно, но 
трябва да се отлъчи и в нея.да 
бъдат заети девойките конто ос
танат в този -край . . . Освен гра
доустройството — на Клисура е 
необходим и Хотел.

то и
дът но

ла
се -намали 
Но 1966 година беше делова за 
нашата фабрика. Трудовите орга- 

внеезха големи средства 
„Мачкатнна* на

низ а цип
във фондовете, 
пример е .влож-пла в изграждането 

100 -милиона
помогне на усилията -на населе
нието в слектрифицията.на хали за леярна на 

стари динара собствени средства. 
В последната годила имаше труд-

Не малки успехи са забелеЖе- 
Г олемини в здравеопазването, 

заслуги за това се падат на д-р 
Стаменко Христов, управител на 
Здравния дом на Властна. Няма 
-нужда да пзтък-ваме Ка-ква беше

достатъчно
най-много поради това, чепости

нямаше договорирано производст-
И следователно мощностите 

-напълно. Считам,
ВОТО, отношения, основаваща се върху 

трудовите единици. Затова и пар
тийната организация искаше 
мунистнте да следващия период 
активността си да насочат кьм 

на идейно-полигиче-

ие се използваха
година ще донесе о:кив 

защото
че идната 
яване на стопанството,

преди здравната защита в този 
край. Искахме да се освободим 
от лошата здравна защита. Сдру 
■жихме се и построихме сгради за 
задравни 
Клисура и Божица. Сега в здрав 
ннте заведения работят повече от 
20 медицински работници, а стан
циите са добре обзаведени. До-

Милан Величковко-

преднарнтелно са направени дого- 
година. Очакваме 

осъществят производствени-

— югославско-българската грани- 
Събраннята на избирателите 

-искат Па дневен -ред да се намер
ят и съобщенията през 1968 го
дина. Всички единодушно искаха 
Общинската скупщина да пред
приеме -необходимите мерки

вОри за цялата 
да се
те планове. Между другото Щ'1 

части за

разясняване 
ските проблеми във връзка с раз

на.
станции във Власина,

чределението.
Във връзка с това, а с проце

сите -иа реорганизацията, се 
явиха схващания, които в крайна

произвежда стоманени 
Полша, а също Ще произвежда
ме н за нуждите ма „Трепча“ и 
„Иван Мнлутинович“.

по
за
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[НИКОЛА НАМЕРАНСКИ

МИХАЙЛОВГРАД 

И МИХАЙЛОВГРАДСКИ окръг
град-паметник.де наречем и 

Тук всяко кътче говори за епи
чните битки на нашите деди, 
бащи и братя. Говорят двата му 
зей — Музеят на Септемврий
ското въстание и къщата-музей 
„Хр. Михайлов"; говорят памет 
ниците на Христо Михайлов и 
на септемврийските герои; го
ворят паметните плочи по сте
ните на около 100 къщи в гра
да; говори обелискът на „Кале
то“. огърлицата от мраморни 
паметници край Огоста...

Михайловградски окръг от НР България и Нишка околия 
се намират в съседство. Благодарение на географската си бли
зост те имат до голяма степен сходни стопански условия, срод
на историческа съдба, подобни нрави и традиции.

Очерка поместваме по случай 90-годишнината от освобож
дението на Михайловград и Михайловградски окръг от турско 
робство, станало през втората половина на месец ноември 1877 г.

Михайловград е градът на се
птемврийската слава;

Неговото начало се губи 
глъоините на историята. Уатюм-

Михайловград бързо се разви 
ва. От 6-хиляден през 1944 г. 
той става 15-хиляден през 1956 
г. През 1959 г. градът става 
център на новия окръг, вклю
чил трите бивши околии — Бер 
ковска, Михайловградска и Лом 
ска. За три години населението 
му нараства На 23 000 жители, 
за да достигне днес 33 000 жи
тели.

Цялата к а пи та л ис тич еск а про 
мишленост на града се състое
ше от една маслобойна и две 
мелници, една цигларница и 
десетина занаятчийски работил 
ници. Днес тук работят десетки 
модерни социалистически пред
приятия: държавен машиностро 
ителен завод „Мир“ (за произ
водство на пътностроителни и 
подемно-транспортни машини и 
за фитинги), слаботоков завод 
„Електроакуетика") за гтроизвод 
ство на магнетофони, радиоусил 
вателни уредби и други произ- 
тори. завод за аналитични уре- 
мишланост), завод за акумула- 
ведения на слаботоковата про- 
ди и др. Продукцията на ми
хайловградските заводи се це
ни много както на вътрешния 
пазар, така, и в чужбина — 
СССР, Чехословакия, ГДР, ГФР, 
Англия, Индия. Сирия. ..

От няколко години над града 
най-големите

Изглед от Михайловградв

Големи успехи са постигнати 
в областта на просветата и 
културата, на здравеопазването 

<У1 .комунално-битовото обслуж
ване на населението. Сега в о- 
кръга работят 24 начални учи
лища. 96 основни училища, 4 
прогимназии, 4 политехничеоки 
гимназии и 4 пълни средни у- 
чилища, две от които са вечер
ни — в Лом и Михайловград. 
Нарасна значително а броят на 
професионалните училища.

В окръга работят Михайлов
градски народен театър. 111 
самодейни театрални колекти
ви, 157 хорове. 63 оркестъра, 72 
танцови трупи, 12 детски музи
кални школи, 3 бателни школи, 
324 библиотеки. 98 стационарни 
и 18 подвижни кина. Броят на 
колективите за художествена 
самодейност през 1967 г. дости
гна 452 с над 13 600 участници. 
През последните 10 години в о- 
кръга са построени 36 читалищ
ни културни домове и 18 са в 
строеж.

На територията на окръга и- 
ма 5 музея — Народен музей в 
Лом, Музей на Септемврийско
то въстание и къща-музей „Хр. 
Михайлов“ в Михайловград, «ъ 
Ща-музей „Иван Вазов“ и Етно 
графски музей в Берковица, 
къща-музей „Г. Дамянов" в с. 
Георги Дамяново (Лопушня). О- 
свен това са създадени 6 музей 
ни сбирки — в Чипровци, Док
тор Йосифзво. Вълчедръм, Ко- 
вачица, Расово и Василовци. Из 
между паметниците на култу
рата на окръга по-интересни са 
Чипровският, Лопушанският и 
Клисурският манастир, часовни 
ковата кула в Берковица. Рим 
ският мост край с. Стубел, чер
квата в Гаганица и др.

В нашия окръг се намира и 
един от малкото курортни цен
трове в Северна България — 
Вършишкият. Град Вършец по
степенно се превръща в моде
рен курорт.с национално значе 
ние.

то експлоатиране. Особено голя 
ма крачка в своето развитие о- 
кръгът .направи след историче
ските решения на 
пленум на ЦК на БКП. Благо-

бележат

нил е. господство на траки и 
римляни, нашествията на перси 
и хуни, рооството на византий
ци и отомани. Запазил е следи 
от различни еп-охи и обществе- 

строеве, изживял е робовла 
дателството, феодализма и капи 
тализма, доживял е социализ
ма, и всяка епоха му е давала 

Кастра ет цивитас Монта- 
Кутловица,

*

Михайловградски окръг гра
ничи с три окръга — Врачан
ски, Видински и Софийски и с 
две държави
Румъния. Неговата територия 
обхваща 3591 кв. километра с 
население от 239 255 души. То
ва с= 44 общини със 1‘32 насе
лени места, от които 4 града — 
Михайловград, Лом, Берковица 
и Върщец. едно селище от град 
ски тип — Вълчедръм и 127 се 
ла. Окръгът се простира от 
стара планина до р. Дунав и 
включва три различни района 
— планински, полупланински и 
равнинен. През територията му 
минават реките Ботуня, Огос
та, Цибрица и Лом. а за грани
ца с Румъния му служи река 
Дунав.

На територията на окръга 
през вековете са станали много 
интересни събития;' историята 
е записала върху страниците си 
много имена на патриоти и ге
рои. Така през 1688 г. в Чипро 
вци избухва първото крупно 
въстание против отоманското 
робство. Чипровчаните Петър 
Вогдаи и Петър Парчевич, бор
ци за освобождението на Бъл
гария. със своята дейност спечел 
ват уважението на влашкия 
княз Матей Бесараб, полския 
крал Владислав, на Богдан Хме 
лницки, на Австрия. Венеция и 
други европейски държави. В 
началото на 19 в. тукашното «а 
селение «а няколко пъти се на 
дига срещу тиранията.

Михайловградски окръг е дал 
на родината много видни борци 
и революционери-комунисти ка 
то Гаврил Гено-в, Христо Михай 
лов, Замфир Попов, Георги Да
мянов, Александър Карастоя- 
нов, Георги Москов, Алекси Бе 
ремлиев, поп Андрей, доктор Йо 
сиф Иванов, Замфир Хаджий
ски, Неофит Ломски, Миладин 
Кунчев и др.

Победата «а 9 септември 1944 
г. донесе спасение за трудещи
те се от Михайловградски о- 
кръг В годините на народната 
власт бързо се развива проми
шлеността, селското стопанство, 
транспортът, строителството. Раз 
криха се огромни подземни бо- 

Михайловград може да. да бъ- гатства и -се организира тяхно-

Априлския

ни дарение на това сега 
крупни успехи машиностроене
то, металообработването, ръвооб 
работването и хранителната про 
мишленост. В минните предпри 

ДМП „Чи-

Югославия и

име:
нензиум,
Фердинанд, Михайловград.. .

Преживял грабежи и клане- 
та, опожарявания и разрушения 
до основи, градът умирал и от
ново -се раждал като феникс.

По време на освобождението
Кутловица е обикновено турско 
село с 19—15 български къщи. 
За десетина години обаче 
приема пришелци от балкански 
те .села, от Враца, Габрово, 
Троян, нкоруда и другаде. През 
1891 г., вече достатъчно нарас
нала, Голема Кутловица р обя
вена за град с ново име — ФеР

г.олема ятия на окръга 
провци“ и МОК „Хр. Михайлов“ 
се добиват годишно близо 
220 000 тона железен концен
трат, над 5000 тони оловен кон 
ценграт и др. Дървообработва
щите предприятия в Михайлов
град, Берковица, Говежда и др 
се развиват като модерни пред 
приятия. Машиностроенето в о- 
кръга се представя от 12 пред
приятия — за електроакустични

тя

апарати. подемно-транспортни 
и пътностроителни машини, за 
аналитични прибори, абразивни 
инструменти, автотракторни ча
сти. електрокари и мотокари. 
На територията на окръга ра
ботят още глемият хранителен 
комбинат „Г. Генов“ край гара 
Бойчиновци, заводът за захар в 
Лом, бирената фабрика в Лом, 
обувен завод в Михайловград, 
пластмасовият завод в Беркови
ца и др. Общо в окръга има 
53 държавни промишлени пред 
приятия и 29 трудовопроизво
дителни кооперации, в които са 
заети повече от 21000 работни
ци и служители. Обемът на об
щата промишлена продукция за 
1966 г. беше 157 мил. лева, или 
в сравнение с 1959 г. е нарасна 
ла около 30 пъти.

динанд.
Току-Що в края на миналия 

се появяват първите кълно
ве на работническото и социали 

движение. През 1902 
първата

век

етическото
г. в града се създава 
партийна група. Ядрото .расте. 
Расте и неговото влияние. След 
Първата световна война начело 
на партийната организация са 
революционери като Христо Ми 
хайлов и Замфир Цопов.

Идва Девети юни 1923 г. Чер 
ни облаци надвисват над стра
ната.

се строи един от 
язовири в страната, чиято вод
на чашка Щр обхване много хи
ляди декара плош, включително 
и двете села — Калиманица и 
Живовци. Живителните 
на Огоста и Бъ.рзия Ще напоя
ват плодородните ниви и гради 
ни чак ДО Дунава.

Оня, който помни Михайлов
град отпреди десетина години, 
сега няма да може да го поз- 

преобразил

струи

Мрак тегне. Става заду
шно. Като пред буря. Като пред

Бъл-.революция. В сърцето на 
гария се набира гняв и жажда 
за борба. Чака се само сигна- нае. Коренно се <=. 

нашият град. В неговия център 
се е построял новият площд „23 
септември“, който представлява 
мраморен чипровски 
четири цвята, заобиколен от две 
страни с .високи бели огради, а 
от две — с паркове, и оформен • 
с аквариум и цветни 
Нов облик на града дадоха та- 

постройки

Селското стопанство в окръга 
е представено от 28 трудокоопе- 
ративни земеделски стопанства 
(ТКЗС) и 12 държавни земе
делски стопанства (ДЗС), от ко 
ито 2 са специализирани — за 
семепроизводство в Златия и за 
племенно животновъдство в 
Якимово. Обработваемата площ 
на земеделските стопанства в 
окръга достига 1 619 666 дка. В 
селското стопанство работят 
1693 трактора, 540 комбайна, 
59о товарни автомобила и мно 
го друга техника. Нашият о- 
кръг строи на челно място в 
■републиката по вненряване на 
промишлено зеленчукопроизвод 
ство, по ягодарство и др-.

лът. ..
И той идва. Подава го 

Фердинанд. В зората на 23 сел 
темв>ри от „Калето над града 
блясва паролата. Фердинандски 

генерал)
йван Пейчев запалва огъня на 

Революцията избух

град

килим в

ят комсомолец (сега

въстанието, 
иа. Няколко въстанически гру- 

атакуват града и го превзе- 
еили

площи.

пи кива величествени 
като Дома «а съветите. Партий 
ния дом, Дома на профсъюзи
те, хотела «а „Балкантурист“, 
пощенската палата, градския 
универсален магазин, кино „Г. 
Димитров", окръжната болни
ца, десетките жилищни блоко-

м.а/т. Иват правителственифашистка. поставят 
И в този момент откъм

и отново
власт.
възвишението Жеравица доле-
__ - славната Лопушанска ДРУ
жина, водена от Георги Дамя
нов. Ударът е неотразим. Фа
шистите .са разбити и разоръ- 
жени. Градът е отново в РЪЦ®' 

въстаналия народ. На 24 
във Фердинанд при-

Интересни обекти за туристи 
са Петрохан, Вършец, манасти
рите, присатнище Лом, хижите 
„Ком“ и „Здравченица", музе
ите. земеделските стопанства в 
Г. Дамяново, Лехчево, Якимово, 
Вълчедръм, Расово и др.

тява

ве.
те на
септември 
стигат ръководителите на пар
тията Георги Димитров и Васил 
Коларов, които поели ръковод
ството на въстанието.

Правителството е 
изпраща срещу дързостта 
фердинандчани нови войскови 

от София. Враца, Ви-
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ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРОФСЪЮЗНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ КАЗАХА:

смутено. То
на

частидин, Шумен... И викът за сво 
бодата и правда е задавен. О- 
колностите на Фердинанд

Бутаза, Джиновец,

В РАМКИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
ПРОФСЪЮЗИТЕ НА СФРЮ Й НРБ НА 13 И 14 Т. М В 
ПИРОТ СЕ СЪСТОЯХА РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ДЕЛЕГА
ЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ 
ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ДЕЛЕГАЦИИТЕ ПРЕДВОЖДАХА: 
ВАЙО СКЕНДЖИЧ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦС НА 
ПРОФСЪЮЗИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И ГРИГОР ИЛИЕВ, 
СЕКРЕТАР НА ЦС НА ПРОФСЪЮЗИТЕ НА НР БЪЛ
ГАРИЯ.

НА КРАЯ НА РАЗГОВОРИТЕ, ПО МОЛБА НА НА
ШИЯ СЪТРУДНИК РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЕГА
ЦИИТЕ ОТГОВОРИХА НА НЯКОЛКО ВЪПРОСА, ОТ
НАСЯЩИ СЕ ДО РАБОТАТА НА СРЕЩАТА.

мание следяхме 
за самоуправлението и разпре
делението и за вътрешната ор
ганизация. Това е съвсем есте
ствено, защото сега и ниР тря
бва да обсъждаме тези въпро
си. Вашият опит ни е 
Ще го ползваме, но това не зна
чи, че ще го приемем механиче 
ски, защото условията на раз
витието у нас са ло-други, от- 
колкото във вашата страна“.

Вайо Скенджич: „Трябва 
подчертая, че за обмяната 
опит

докладването мо на равнището на Централ
ните съвети, но и на други фо
руми и проучвателни групи и 
то последователно в едната и 
другата страна и в 
градове^, Ще се отдели 
внимание на 
сътрудничество между профсъ
юзните организации на погра
ничните общини и ведомства от 
двете страни“.

Вайо Скенджич: „Освен това 
ще се установи размяна 
формации и публикации, 
издават профсъюзите за чуж&и 
на и за свои нужди, а същ0 и 
размяна на мнения за собстве
ната работа 
активност. Такива 
сътрудничество вече 
много страни.

На края двамата профсъюзни 
за гое

на града дома
кин на срещата —- Пирот.

Милорад Янкович

Пчелина,
Сланището — са покрити с ТРУ 
пове. Огоста потича 
Само близката граница с Юго
славия помага за спасяването 
на няколко десетки борци. Меж 
ду тях ,са и партийните ръково 
дители Димитров и Коларов. 

Свободата не дойде. Мракът 
по-гъст, гладът още 

и борбата

кървава. различни 
голямо 

по-нататъшнотоценен,

става оШе 
по-жесток. Но

— тя става оШе по-дръз- 
по-пламенна. По-го

не
Да на ин-Въпрос: Какво обсъждахте по 

време на разговорите?
Григор Йлиев: „На срещата 

направихме обстойна размяна 
на мнения за мястото, ролята и 
главните задачи на профсъюзи 
те от двете страни при услови
ята на провеждане на обшестве 
ната и стопанска реформа в 
Югославия и новата система на 
планиране и ръководство на 
стопанство в НР България. И- 
нициатори за тази среща бяха 
югославските другари. Полезно 
беше, чР разговорите водихме

стихва по комсии, защото разисквания 
та бяха много плодотворни“.

Вайо Скенджич: „Освен спо
менатото от другаря Илиев, ние 
разговаряхме и по въпроси за 
развитието на международното 
профсъюзно движение и за по
нататъшното развитие на сътру 
дничеството на двете организа
ции «а международен 
мен план на работата“.

Въпрос: „Кажете ни нещо за 
обмяната на опит. станала по 
време на разговорите ви?

Григор Илиев: „С голямо внй

на коитоневена, още 
рното течение на Огоста, в под 
ножието на Ком и Миджур шеотряд 

Той дава

е необходимо по-продъл
жително време. Ние Ще насто
им да използваме опита от ра
ботата на българските профсъ
юзи у нас, обаче след ло-обстой 
но обсъждане.

Въпрос: Какви форми на съ
трудничество се предвиждат за
напред?

Григор Илиев: Ще се настои 
такива срещи да се устройват 
и в бъдеще. Разбира се «е са-

партизанскияствува
„Христо Михайлов", 
жертви, -но и нанася удари, на 
помня за близката разплата, 

народа на борба.
Г.рейва Девети септември. Но

ва власт, нов град. ново име — 
името на легендарния борец-ко 
мунист, главнокомандуващ пар 
тизанските въоръжени сили

генерал-полковник

и международната 
форми на 
имаме сзове

и взаи-

секретари се изказаха 
топриемствотов

страната 
Христо Михайлов.
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МИКИ НЕЙКОВ П
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МШ/Ше-пВеМВеТеБосилеградското селско 6стопанство
Й

ПЕРСПЕКТИВИТЕ
СА в интензификацията!

Год1гни наред във всеки 
значителен общински 
тисн документ от

изпитваха дълбока почит към 
онези в миналото, които са по
насяли огромни мъки за тяхно 
то днешно щастие. А то личи 
навсякъде. Защото докато ми
неш с влака разстоянието 
Михайловград до Плевен, тряб
ва да видиш огромни блокове, 
а аз видях как чрез самолети 
се подхранват нивята. Трябва-

В България съм идвал и друг 
път. Само в София за ден-два 

— пет шест пъти. А през ля
тото минах цялата брегова ли
ния на Черно море. Видях про 

„Слънчев

В

летовищачутите
бряг" и „Златните пясъци". Въз от
хи шавах се от умението и из
тънчения усет на българските 
архитекти да представят краси
вото и да създават красота. А- 
ла още тогава чувствувах, че 
тя, България, ми се изхлъзва от 
ръцете и че аз, всъщност не я 
запознах.

Идването ми като гост в ми 
хайловградския вестник „Сеп
темврийско слово“ и седемднев 
ната ми обиколи из страната 
потвърдиха лятзшното ми пред
чувствие. Защото друго е да 
бъдеш на курорт, а съвсем дру 
го да тръгнеш по пътищата на 
една страна, които завеждат на 
зад през вековете, през мъки
те и подвизите на народа, стра 
данията и буйните му полети. 
И да си призная, затуй ли че я 
почувствувах много близка, и- 
ли пък затуй, че е. имала съд
ба, която са изжиивя.вали и на 
шите народи, аз с преклонение 
заставах пред светите места и 
не един път сълзите напираха 
Геройският 
ни ми напомни за Челе-«ула в 
Ниш, Кървавото писмо за сеч
та на князете в Сърбия . ..

Още с идването ми в Михай
ловград, столицата на Септем
врийското въстание от 1923 го
дина. дето се бе разгоряла жес 
тока буря и дето следите от 
тоя пожар личат по възпомена 
телните плочи на къщите, бюс
товете на загинали герои в гра 
дини и паркове, огромни паме 
тници на площадите и ридища 
та — аз си определих маршрута: 
назад през вековете! И сега, 
когато възкръсвам спомените от 
това пътуване аз виждам как 
Търново (старата столица на 
България) геройски се защита
ва от пъплещата турска сган, 
как сетне я опожаряват, чувам 
писъци на разчекнати майки, 
набивани на кол мъже, но чу
вам и тъжен кавал в балкана, 
изстрели на хайдути, безброй 
камбани, които възвестяват, че 
руската войска е минала Дуна 
ва, кървавата битка за Плевен, 
надчовешката защита на Шип
ченския проход, изобщо всич
ко се слява в една дума — ис
тория, но не онази от учебници 
те. а другата, живота, където 
неволно снижаваш глас или 
замълчаваш, а гласа на разве
ждащата екскурзианти бие в 
ушите ти като огромен чан.

Бях се подготвил за това за-

по- продукт 2 милиарда и 500 мили
она динара в боснлеградската об
щина.

Никак

стари динара, обаче комуната ни
кога намя да е в състояние да ги 
обезпечи.

или пар- 
Босилегрзскз 

срещаме една истина, която вп ие е трудно, въз Основа 
на малкото посечени цифри, данаги се ийтЪКва като констатация. 

Тази 'Истина, която и няма
ше да видим лозя, оранжерии, 
фабрики. И винаги, на всяка 
крачка любезния българин, ко 
йто те посреща като близък, 
свой, макар че си разпределен 
от туристическото бюро само 

може би нико

КООПЕРАЦИИТЕ И 
КООПЕРИРАНЕТОнужда

от доказане е, че Боснлеградско, Iсс заключи, че е ‘Налице значи
телна 1стопанска изостаналост, 
която по различни лътища До
карва много други проблеми, като 
сс тръгне от ниското

зарад липса на КаКвато и да би- 
промишлеиост в по-голямага

Ако с известни корекции би се 
приело мнението на специалисти
те (а то не бива да бъде глас в 
пустиня), веднага се налага въ- Й 
Рросът за носителя на тези мерки 
ма гтреабразяването. Съвсем есте
ствено е, че носителят на това 
трябва да са кооперациите или 
една обединена кооперация, но с 
много повече жизненост и настой- 
чивост От Досега.

Щом земята е в частни ръце и 
много малки са изгледите за о- 
формяне на Кооперативен позем
лен фонд в близките години, ин
тензификацията е възможна само 
при производствено сътрудниче
ство (кооперирането), но такова, 
което да гарантира доходност и 
на производителя.

Трудностите обаче няма Да са 
само в явашлъка на носителя на 
перопрпятпята и е отпора на при
митивното стопанисване. Инвести
циите са най-трудото.

Тъкмо за това може би трябва 
да се 'Погцроят други ресурси, 
1КоИтО са налице а «е се ползват.
С малки инвестиции може да се 
тръгне «ъм полупромишлена пре
работка на млякото, от което та
ка стопаните нямат никаква полза 
в смисъл на пазарен излишен. 
Тук много малка е вероятността 
от невъзможност на пласмент, а 
производството е значително аку- 
мулативно. При такива условия, 
•когато изгодат от повече овце е 
видима, частният сектор по-бързо 
ще увеличава броят на овцете, 
без особени материални изневаиия 
от общността.

Все пак тези начитания, «оито 
се налагат от самото развитие на 
комуната, пзтекват солиден план, 
а 'Не обикновен анализ, план з 
жойто Да бъде концентрирана една 
по-дългОсрочна стопанска полити
ка в тази сфера на икономиката. 
Иначе, ако тези начинания се на-

ло
мост създава дохода си от земе
делското производство.

За 'някои комуни, «оито 
живеят

за една нощ и 
га повече в живота няма да се

жизнено
■равнище (имаме пред вид само 
този ДоХоД), 
ръце на село, социалните въпро
си и се стигне до сравнително 
правна бюджетна каса, която и 
в условията на преразпределение
то на средствата ие може Да по
лучи особени суми.

също
излишни работни срещнете с него.

А аз се срещах и с работни-
от такива доходи, това

едва ли е трагично съзнание. Но 
иовечето от тях са близо до сил
ни потребителни центрове, 
солидни шосета, които ги улесня
ват да пласират и евтино, и бьр- 
<о продукцията см. Към това мо
же да се добави н обстоятелство, 
че стопанската реформа даде си
лен тласък на земеделското про
изводство н 
бл а гопр и ятст в ув а

ци, със селяни, с поети, граж- 
и всичките тР познават№ дани,

своята (История не по-лошо 
езика си. А тоя език 
би някому ще изглежда преуве

със
ОТ

*а м-оже
*
* всички ползват с 

кажа
личено

КАКВО ЗАНАПРЕД? * еднакво умение, да не 
всички (Говорят изтънчено лите 
ратурно просто защото българи 
те много четат. Не можеш п-о 
език установи дали разговаряш 
с работник, селянин или инте
лигент, както що не можеш ни

подвиг на батача-
$В мащабите па цялата иконо

мика па комуната тъкмо този въ
прос „какво занапред“ все повече 
вълнува ръководните хора не са
мо в общината, но н в предприя
тията н коопрацинте.

Тук обаче много веща са ясни.
— Ясно е, че земеделското сто

панство в сегашния си вид и съ
стояние не може да носи никаква 
тежест на издръжки, ако тази те
жест се увеличи даже съвсем 
малко.

съответно >на тозз 
за осъщсствя- 

навсто та значителни печалби от

Ч*

•фОИЗВеДеното.
Но тава благоприятствуващо 

въздействие на реформата в Бо- 
<• и.че градско едва ли се чувствува. 
Напротив от две години насам 
все по-трудно се I изкупва произ
водството и Все по-мъчно Земе
делският производител стига до 
динара от изкупеното. Естествено 
причините за това -не са една. Но 
между решаващите сигурно е п 
тази, отнасяща се до качеството 
на продукцията. Случаят с нека
чествените ябълки, конто мина
лата година изгннха в мазетата 
с много показателен в това от
ношение. Също и изкупването на 
домашните породи говеда и др.

• После следват отдалечеността ог 
центровете, лошите съобщения^ и 
по-важното — лрнмитпв-ността на 
производството в силно удребне-

то по облеклото. Аз не срещ-
•обле-* нах българин разкошно 

чен, но не срещнах и дрипав. 
Като всички хора и той пеня-

Ч
И
$
% недоволен, но същевре 

което
кога е
менно и горд на това, 
има. Но ако трябва да говоримNI то тя е вза гордостта му 
историята. Не едни завоеватели 
са поробвали тази малка стра 
на и не едни душмани са вил 
неели над народа. Ала той вина 
ги е намирал сили с себе си да

Й
— Ясно е и това, че именно зе- 

меДеДскОто стопанство сега и си
гурно дълги години >в бъдеще Щс 
бъде основната икономическа о- 
пора\на (Комуната и че затова е 
необходимо да бъде преобразено, 
да стане годно да бъде източник 
па все по-големите материални 
изневаиия в пределите на кому
ната.

За Отречените от практиката 
екстензивни тътпица на развиттгие 
тук 1Не може да се говори, зарад 
факта, че всяка година упороенн- 
те места се увеличават.

Остава значи другият, проворен 
в практиката на страната ни път 
па осъвременяване па земеделие
то. Това ще рече вът на интен
зивно ползване па наличните пло
щи ори съВ|реметна техника и ме
роприятия н отглеждане на таки
ва култури, конто с оглед па «ли-

В5
*
*

се освободи.
Читателят ще трябва да мич прости, че ще го върна с веко 

ве назад, но именно това ми е
Бълга-

понеже идването в София

е
I целта: да го запозная с 

рия,
до ЦУМ. срещата «а чашка е 
приятел в „България“ не е за-

Ще

I
5В1 познаване със страната, 

трябва да се посетят Плевен, 
Велико Търново, Шипка, Кар- 
лово, Калофер, Сопот, Клисура, 
аКопривщица, Панагюрище, Бра 
цигово, Батак. Пловдив и дру
ги места, за да се запознаем 
със страната, с хората на тази 
страна.

чнпте частни стопанства. аЧ!
чКАКВО ПОКАЗВАТ ЦИФРИТЕ? в познаване, за тази среща с 

България но всичко бе така по
къртително. че коситр сякаш са

5
По статистически дани цялата 

ползваама повърхнина в комуна
та възлиза па около 571.000 де-

ч ми се 'изправяха, когато влез
нах в баташката църква. И ко
ето е най-чудно, вместо да чув
ствувам поражението, то* — Следва —кара. От тях частни земи са о- след
всяко свещено място в тази малчколо 423.300 Декара и обшесгве- магичните и други природни ус

ловия могат да виреят тук ц да 
бъдат търсени от пазара в едни 
по-продължнтелен период от вре-

147.600. Но за по-пълна ка, 'НЮ многоизстрадала страна, 
аз усещам, че се нося на кри- 
лете на победата.

Читателят може би ще ми на
прави забележка, че се увли
чам в лични разположения, а

п и-към
*представа трябва да се ъобщн, 

само 156.100 де- СЪОБЩЕНИЕмерят само «а страниците на мал
ко Декларативните общински пла
нове за стопанско развитие, фай
дата ще бъде слаба. Поне това 

досегашната

че орна земя е ме. *Кара и ливади, овощни градини 
и нсплодорни упороенн местности. 
Общо съотношението във владе
нието над земята в комуната е 
Т4% към 26% в полза на частния 
сектор, а по отношение на орпа- 

— 98% към 2%.

В един скоро изготвен анализ 
за проблемите на босилепрадското 
стопанство мнението на специалн- 

развитието на земедел-
Следващият брой на% съм .изоставил човека,

българина днес. Не, именно не
го запознах, защото в огромни 
групи или отделно, той заста
ваше пред тези свети места и

5стите за 
ското производство е дадено та- го потвърждава вестника ще изле-практика.
ка:

зе на 12 януари 1968.— Нужно е Да се определи ос
новната насока на производегво- пиеше от извора на горчивата 

съдба, за да му станР сърцето 
още по-човешко. Ученици, рабо

всички

та земя
може даЦялата орна площ

4 трактора, адобнвите от 
150 кг,

то. ОБЩИНСКИЯТ 

ОТБОР НА 

ССРН В 

БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ НА 

ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ 

НОВА ТА 

1968 ГОДИНА

IТази насока трябва да бъде:ползва тници, интелигенти
Й— Производство на добитък и 

продукция н във
пшеницадекар са: 

ръж — 50 (КГ. 8животинска 
дръзка с това па фураж.В животновъдство го с ъш.0 няма 

На 1.000 де- — Производство на картофи за
особени '.резултати. семе.

— Производство на ягодовпдмн 
овощця, на орехи зарад плода и 
дървото

— Ползван и отглеждан на гор- 
и други лековити растения.

падат 53,5 овце, докара площ се
средното републиканско рав 

84 овце. Подобен е ре-
като
ищце е
цултатът и в отглеждането

добитък, специално на го- 
Тук на 1-000 декара сс

12 глави, ч републиканското

на

скиедър 
веда. 
дат
равнище е 38.

При това положение брутостой- 
ността на продукцията в селско
то стопанство на комуната възли- 

около 1 милиарда и 
динара при общ бруто-

Във пръска стова са напранвнп 
и обищи изчисления на необходн-

па-

имвестиции за складове, до- 
ва 'Кланицата, за ло

мите 
оборудване 
строяваме на 
сване на

водопои и мелиори- 
гле-паешцата. умата, 

мащабите на републи- 
поВеЧе

дано през
канските възможности, е600ча на й Изглед от Велико Търново400 милионасамоот скромна

мили ом а
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гИздателство на български 

насъщна потреба
Александър Дънков г

ЩЕ ДОЙДЕ МАИезик
^дег^любов догаря като свет

И УГвлТаееВ^ао^Г'яуСТГ
тишина те задари.

Не трябваше така да се случи, 
1недоцъфтяла умря си тя. . •
На живот и смърт еднаква е 
■нашата обична земя.

* д-р Джордже ИТПЯТОВП !,езичност, междуобшцшско сътруд
ничество по тези въпроси и др. 
Миле Николов сс застъпи за ио- 
■штензнвпа работа в издателската 
дейност на български език и да 

мръга па хората, 
контго могат да работят в тази 
област.

Комисията сс занимава с утвър 
ждаванс па издателския план за 
1968 година. Според пристигнали
те предложения от някои автори 
комисията прие за сега стихос
бирките на Александъпр Дънков 
и Борис Тодоров, „Сърби и бъл
гари преди едно столетие от Д-р 
Джордже Игнятоонч, „.Л юбен : Ка
ра пелов и сръбското общество"

също отКомисията за издателство па
„В .различни посоки“ отбългарски език при издателство 

„Братство“ на своето редовно за
седание от 25 декември т.г. на- 

лреглод на издателството

щеразкаон
Миле Николов — Присойски, „Не и мъчна

разделиш“, разкази за юноши от 
Миле Николов п „Живот междуправи

през 1967 година и /разисква вър- грапищи“ — Хроника да Димитров 
Богдан Ни-

се увеличава
ху плана за следващата година.

В доклада, който изнесе ре
дактора на издам него, Димитър' 
Йотов, комисията бе запозната с 
изпълнението на плама и трудно- 

ь работата на издател-

град п околността от 
колоп. За тези трудове Комисия-

и не искамне мота 
сърцето струи отроваДа тъжа 

макар че в
страдая и в себе си вярвам, 
че ще дойде друга любов, нова.та определи |рснеизентсеки прупи,

Издателския плам за 1908 го
дина, нс с окончателно приет, 
чакват сс нови трудове, а също 
така издателския плам трябва да 
се допълни с преводна югослав
ска литература, които Шс се ра
боти съвместно с българското 
издателство „Хемус“.

стпте
ската дейност. Планът зг. тая го^- 
дина не с изпълнен поради ня-

лО- г Борис ТодоровКон трудности, но все пак могат 
да с.е отбележат «-рули-и успехи 
мато излизането на първия ро
ман на българската 
„Зъбато слънце“ от Марин Мла- 

■ денов, юбнлярно издание за Ра-
очисанне 
разкази“

под редакцията на Миле Нико
лов и др.

На заседанието на комисията

РАЗЛЪКАнародност

Гората плаче с листопада, 
небето плаче с дъждовете, 
зората 
а аз

I

В. /7.ковскп, два броя на 
„Мост“, „Югославски

плаче със росата, 
със белия си стих.

Нощта се кичи със звезди, 
дърветата на пролет с листи, 
денят със слънчеви 
а мене

За училищните библиотеки
лъчи,

се повдигнаха твърде интересни 
въпроси, конто минават компетеп 
цнята на тази комисия, мо конто 
очакват своето разрешение. Това 
са въпросите за внасяме на кни
ги от България, печатане на учеб 
ницц и единствено разрешаваше 
на тези проблеми на терт-орнята 
па българската ‘Народност, «оято 
живее в четири общини. Народ
ния представител Стончко Ангелов 
се изказа, че се налага все повече 
българската народност да концент 
рира своите 'Кадри около една нн-

твоята усмивка.

В скоро време 

нови книги
Уви, гората се изплака с листопада, 
Вятърът отпусна своите криле, 
лъчите слънчеви изпиха росата, 

а наште гълъби отлетяха безвъзвратно.

Д

Фонд за развитие на култур
ната дейност в СР Сърбия от 
Белград неотдавна Р отпуснал 
1. милион динара на Педагоги
ческия завод в Ниш за купува
не «а нови ниги на български 
език за училищните библиоте
ки 'В Димитровградско и Звон- 
ски район.

Очаква се същата сума да по 
лучи и Педагогическият завод 
във Враня за нуждите на учи
лищните библиотеки в Босиле- 
градако и селищата с българ
ска народност от Сурдулишка 
община.

Просветният съветник от Ни 
шкия педагогически завод др. 
Рангел Тошев, който ни осведо 
ми за тази новина, ни съобщи, 
че изборът «а 'книгите и тази 
година се представя на учили
щните колективи от централ

ните основни училища на тери 
торията на народността. Те тря 
бва в най-скоро време да из
готвят списъци на необходима
та лрочитна литература и след 
като ги пратят до завода ще се 
нацрави общ списък-заявка, по 
която ще се извърши поръчката 
от НР България.

Библиотеките и досега са сна 
бдявани с необходимата лите
ратура. но прави впечатление, 
че не всякога предлаганият от 
колективите избор е бил спо
лучлив. Имало е повтаряния на 
автори и книги, без да е поръ 
чвана литература от по-ново 
време.

У

ституция, -която ще решава тези 
проблеми единствено. Интересни 
бяха изказван цяо-а и на Дчр Пе
тър Козпч, който Даде предлз- 

20-годнш-повод
пата на печата «а български е-
жение по

зпк да ее проведе симпозиум на 
който ще се разисква върху бъл
гарската народност н нейната кул 
турна сгзнстенцня, писменост и 
култура, издателска дейност, дяу

В завода очакват, че минали 
те слабости този път няма да 
се повторят. м. н. н.

— Ще чакаме ли нова
та година?

— Не} всяка година я 
чакам, а тя на ме
сто нова, идва все 
по-стара.

3Хора и природа Павле Йелисавчич
%

Атакуване на белите барикади а

Тази зима ни донесе повече 
зло от другите. Много дни на
селението зад Бесна кобила, 
Власина и Чемерник е отсечено 
от света. Запасите на храна, ле 
карства и други потреби вече 
са .изчерпени, а суровата зима 
продължава. В белите простори 
хората сР чувствуват безсилни, 
пестят колкото могат храната 
за добитъка, загубили надежда 
в спирането на зимните бури и 
победа «ад нея. Даже никой не 
смее да се позабави навън, а 
не ли.да се реши «а пътува.

Връзките със света са спре
ни, общинските отборшщи с го 
лям напор се пробиват до общи 
ната — и всички търсят помощ. 
Но в моменти, когато техника
та изневерии човекът се почув 
ствува безпомощен, у него се 
събужда необикновено желание 
за съществуване, което побеж
дава и когато всичко е наглед 
невъзможно. Сдружени, хората 
тръгват с голи ръце да се бор
ят със стихията и със свръхчо- 
вешка упоритост търсят пътя 
към спасението. И тръгват вси 
чки, които могат да държат ло 
пата или друго сечиво за про
биване на големите цреспи...

Селата сами си делят участъ
ци, ползват впряговете си, пра 
ви се опит с тежки камиони, 
но напредването е бавно. Даже 
и гласовете са редки и изчез
ват в мраза, ойто притиска и за 
душава всеки дъх.

След малко изниква на бяла
та ивица и кооперативният тра 
ктор с плуг за сняг. Недодялан 
и грозен, -неуморно атакува го
лемите снежни преспи и преди

звиква смях у хората. Но кога
то машината проби една-две 
преспи, хората доближиха до 
него, като че иска.ха да му вле 
ят своитр сили. И тракторът про 
дължи да рие, да се подхлъзва, 
да боботи сърдито 
опря. А трактористът сР ползва 
с уважението на всички хора в 
ледената пустиня. „Браво Гага
рин, браво, ха още евднаж, ха 
още малко. . .

Същия ден по здрач, уморни, 
мокри и измръзнали хората за
бързаха към домовете си. За 
първи път, откак започна бор
бата със стихията се чу песен и 
шега.

Но на попрището на борбата 
остана старият трактор и неко
лцина най-храбри младежи. Без 
думи, самоотвержено и упори
то, те продължиха борбата. Ко
гато видяха очистения участък 
на долнолисинци, те доволно ло 
бързаха в кооперативния 
на селото, където ги 
мнозина хора с чашка варена 
ракия и мезе. А след малка от 
мора младежите се върнаха 
при трактора, който продължа- 
ваШр да боботи на пътя. Лиссин 
ци ги изпратиха с пожелание
то — щастлив път, към Божи- 
Да вече е по-леко.

Краткият да н бе изминал по 
отдавна, когато те влязоха в ве 
че успиващата се Божица. По 
сокаците нямаше жива душа. Тъ 
мно беше, защото електричес- 
твоето отдавна го няма, а газта 
е малко и се пести. Понякой чо 
век, събуден от трактора над
никне през прозореца, но бър
зо -се скрива.

В кръчмичката задрямал кел 
нер наблюдаваше карто-игра- 
чите, заели масата досами печ
ката. Когато младежите влязо
ха, картоиграчите ги изгледаха 
равнодушно и продължиха иг
рата. Но когато някой 
пътя за Власина очите им свет 
■наха и мисълта отлетя към же
ланието за пробив, оето с дни 
вече гнети хората.

— Откъде идвате бР хора?
— От Власина идваме — 

вам чуто изговори един от тях, 
който бе успял да се поосвободи 
от товара си.

Като чуха това. лрисъствуващи 
те ги
им се, като че тия хора идваха 
от друга планета. А те, като им 
омръзнало да чакат пробиване
то на пътя до Босилеград, ре- 
шили да тръгнат в бурята 
домъкнали някак' дотук. Затова 
и без охото отговаряха 
просите, духаха в ръцете и ггсу 
ваха зимата, пътя и всичко на 
света.

автобуси са в снеговете на Вла 
сина. . 8Отговорите никой и не чу по
чти. Всички мислеха за хората" 
с булдозерите, 
де из пътя влагат големи уси
лия да надделят живот — с ав
тобусите и -пътниците в него.

Хората с трактора вече никой 
не забелязваше, макар 
бяха се оживели от 
Те излязоха

&
ИЗПЪЛНЕНО
ОБЕЩАНИЕ

2които сега някъ

2но не опомна

I
2 В годината, която се отива, Кс 

муналното предприятие „Услу
га“ в Димитровград изпълнява 
едно от отдавна дадено обеща
ние на населението от „Строше 
На чешма". Наскоро ще бъде от 
крит магазин за продажба на 
хляб, хлебни произведения и 
други хранителни продукти. А- 
даптира се помещениР за този 
година той ще бъде открит, 
дина ще бъдр открит.

По този начин ще се прекра 
тят неволите на строшеночеш- 
магазин и в началото на 1968 
центъра на града.

и те да
2новината, 

навън при тракто
ра, който тихо ръмзеше 
да, вече забравен от 
Трактористът 
фаровете, 
вече неизправни.

— Ще ни закараш 
калпазанино, макар 
не прогледаш —

2ед
на сту 
хората, 

опита да запали 
но не успя. Те

2
IОЯХа гзаразпитваха, зачудиха

до дома, 
никога да 2

2изпсува трак
тористът. Обзети от общото въл 
некие и

Nи се
№радост, те побързаха 

новината на- 2назад, да отнесатна въ-
•дом 

чакаха 2долу из селищата. М. А.
ГКогато келнерът .донесе чай

ника с варена джанкова кръч
мата се изпълни с обикновена- 

човешка радост. Дъхът на 
мократа идваща от дрехите и 
обувките допълни атмосферата 

Хора, «е се тревожете, от 
Власина тръгват два булдозера.

Тази новина 
цялото село. Чули я бяха някои 
и тя бързо прекрачи прагове
те на всички домове. А после 
оттам заизничаха хора Да пи
тат и разпитват как са се про- 
били тези хо.ра гтрез буркта, от 
къде идва? булдозерите, ще 
гат ли да оправят пътя,

та
О б щ и н с 

Димитровград 

граждани Новата 1968

кият отбор на ССРН 

честити на всички 

година.

в
като че оживи

мо
колко
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I

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

ДЕРВИШОВО СЕМЕ
(разказ)

От месеци седя на тоя кръстопът
не зная накъде да хвана. Идва 
някога да се кача на джамията, че да 

-Ей, селяни, хора, 
кавал ли е друг през тоя път, че да ми 
каЖр накъде да хвана?“ Ама д .колкото 
съм питал и ра опитвал, никой не е стъ
пвал досега на тоя път и никой нищо не 
може да ми каже. Може ти пък да ми 
кажеш, а? Хайде, аз ще ти разправя що 
е оило. как е било. а пък ти кажи на
сам ли да вървя или нататък? Илл да 
седя по средата и да чакам възела сам 
да се развърже.

Тоя възел, да ти кажа, много отале- 
че се завърза. Бях тогава

и и в него утрин сР оглеждаше и косата 
си разресваше. .-Имаше едни коси ей от 
тук, ако ги видиш — руси. Ако се по
местиш малко — жълто злато като жи
во заиграваше по тях! Вземеше ли Да 
се реши., аз заставах да я гледам. Гле
дах я, гледах, докато ме сепна дядо:

Хайде, Рамаданчо, ксзите ти ще у- 
мрат от глад!

Каква е мъка била с тия кози! Спря

■ми по- '
Iвикна Да питам: ми

ла се онова лятно слънце мързеливо на 
средата на небето и не слиза! Пет пари 
не даза. че невеста имам аз в сло, та ми 
идва Да подскоча и да го брулна с кри 
вака. И да го заровя в земята, повече да 
не излиза. Все да си е нощем, а пък аз 
все да си лежа до нея, иди пък да и раз 
духвам мелите. Имахме си една закач
ка. речи го игра, като се събудя сутрин, 
миглите й да раздухвам, 
косъм се подреди на място. Бях й се вре 
къл на Силвина, като отида с дяда на 
панаир във Филиое да й донеса от там 
едно кокатлено гребенче за игли, ала с 
вричането си отсана: един ден бяхме на 
коситба с дяда, а като се върнахме ве
черта 
кхщи
без 'невяста. Баба ни каза, 
на Силзина я отвели. Баба я 
бутнали я баба и я взели. Рекли, че Сил 
вана от чеиза 'имала Да си дозима. Мет 
нали я на конете и докато надойдат хо
ра — отгърмяли към букака.

. Какво ми стана, не мога да ти кажа,
ножа,

нах да я гледам. Докато аз я гледах от 
плевнята, Руфат я следеше през про
зорчето, мене пък жената следеше. До
бре. че кротка жена се случи, та не ви
каше и се не караше, Тих ом си ронеше 
сълзите и не продумваше.

И се занизаха дните все такива: ора 
ли, копя лл или с козите ходя, но бър
зам да се върна, преди да се е мръкна
ло. Лепне се на дупката в пленята и ча 
кам Силзина да я видя. Ако и видя — 
смъкна и отрова, и умора, ако я не ви
дя — цяла нощ скърцам със зъбите на 
Руфатя — дера го, душа го, тровя го и 
насит на душата не намирам. Мдого пъ
ти съм решавал да го свърша, но както 
си помислех, че в затвора няма1 дупчи
ла да има към Силвина — отмалявах и 
отлагах ... И са .поднесе тъй животът, 
ден след ден, година след година. Ако 
не бяха пораснали децата ми. ако не 
бяха се оженили и народили свои, ни 
маше и да зная колко са години минали, 
Тарабага дето ни делеше с Руфатя, де- 
то е от дъбово дърво, взе, че изгни, а 
дертовете наши не изгниха. И на Руфа
тя, види се, не е било лесно всяка вечер 
с лед да застива и да се събужда със 
слана, та колкото си беше раюиждин и 
бекрия, взе че още са пропи. Нещеш ли, 
мина неговото царско време — взеха му 
касапницата и това то още смачка Ка
то не можеше с друго чивия да избие, 
и тая чивия взе да избива с ракия. Ре- 
зна го тая ракия в гръбнака и го тръш 
на на легло. Момичето му в друго село 
се ожени и Силвина остана с Руфатя, 
сама. Преди месец и нещо бутнах тара- 
бата — гнилата и влязох в силвинините 
двори като у дома. От двора отидохме в 
одаята «а Руфатя и седнахме вътре. За 
пръв път тримата се събрахме на ед
но. от четиридесет години за пръв път 
се гледахме с Руфатя очи в очи, а Оил- 
вина — между нас. Грешна душа имам, 
агов, да ти кажа, и ми са поиска да пре 
гърна пред очите на Руфатя, да я погле 
да в моите ръце, както съм я гледал в 
негаивте цял живот, но тя не даде.

— Стига ни, вика. че сме тука! Ако 
той беше звяр, не ставай и ти!

А сега ще попиташ ти какво?
Сега работата горе-долу тъй върви: 

на Руфатя все му студено, а магаре ня
ма у Силвина и вместо да се гърби тя 
да носи дърва и да пали на Руфатя печ
ката — ходя за дървата аз. Всека ден 
по едно магаре дърва и пак не стига. 
Акт ми съставиха горските, нов се кан
ят да съставят, та затова и нощем ходя. 
Бода ои очите, трепя си ръцете да сеча, 
а сетне, като заспят горските влаче ги 
през дерето у дома и с снагата си тро- 
шя за тоя. дето ми е горил душицата! 
Грея и топля тоя, дето четиридесет го
дини се е държал ту в огън, ту в лед! 
А ,не мога да спра. Спра ли Оилвина тря 
бва да себе. Та махни туй, ами влира 
някога работата и до помощ, като се 
храни: тежък а трябва да се повдигне, 
да прощаваш, постелката му да се ту
пне и пикнята да се махне. Слаба жена 
такава работа не може да свърши и кой 
кой — хаде Рамадана да слугува на Ру 
фат! И слугувам, инак всичко ляга на 
Силвина. , . Чувам ги в махалите да си 
приказват: „Гледайте какъв комшия, ка 
къв човек!! Ала не видя какво 
мене — вътре. . . Вътре катраните. брат 
че, врат ли врат! Чакам Руфат да си 
отиде, да се оженя за Силвина, ала тоя 
кърджалия не ои отива. Ето в това е 
главният катран Искам под една черга 
да лепна с нея като жена с мъж, а че 
тогава да става какаото ше. . . Жена, 
деца и цяла камара внуци ще прекрача 
и при нея ще отида, но между нея и ме 
не се прзетнал вдървеният Руфат, лежи, 
нР мърда. А времето, агов, лети, коле
нете отмаляват. И се не знае дали, ако 

| легнем със Силвина като жена с мъж,
I няма да осъмнем като братче и сестри- 

че. Мисля си понякога: мъчи се той, мъ 
чим се и ние, защо не му отваря аз адо 

1 вата порта, на която твора година вече 
; хлопа? Няма да го душа, нито да го да

вя: оставя ли го на студено две-три но
щи ще свърши Тъй си мисля, но опре 
ли да я свърша, иадя ли очите на Сил- 
вина. вперени в мене — отпущам му 
края и хващам пътя за гората сухи дър 
ва за Руфатя да бера.

На това кръстопътче тъпча засега и 
не виждам накъде да хвана 
ли, на дено ли или по средата да седна 
и да чакам възела сам да развържа. Ти 
ако можеш някакво пътче да ми ка
жеш, кажи го. ако не. помагай да качим 
дързата на магарето и да вървим, че 
оня кърджалия е затракал вече зъбите 
и чака.

комина, гледах в пенджерчето на Руфа- 
тови. Ей такова търкалце беше това пе- 
нджерче но грейнеше ли вътре газената 
лампа и всичко излизаше наяве. Не съ
всем, нб пак: виждаше сР как сядат на 
софрата. . . Как я вдигат... Как си по- 
стелват за лягане, как си лягат. . . Как 
си разпасва пояса Руфат. . И. . . очите 
й .не можех да видя, но главата й ви
сеше все като прекършена. . . Той я хва
щаше за главата, подпираше брадата й 
с палци и като. диво я захапваше...

Докато светеше лампата, сърцето ми 
се топеше като свещ! Как се не стопи 
това сърце! Как се не свърши, та оста
ваше и за другата, и за по-другата ве
чер? Баба ме усети, че .се туля зад 
комина, и каза на дядо, а той я сряза:

— Непа е вика — да се точи! Зло да 
набира! И да се научи да не вади кръв
та на жената през .носа!

Прав ли, крив ли беше дядо — няма 
да го съдя, ала за злото беше прав: ко- 
гато жалбата ти дойде много, само те 
подпира и спасява. Чучело видял ли си 
натъпкано със слама. Няма вътре ни
що! Няма сърце, няма кокъл, държи се, 
само на едната слама. Мойта слама бе
ше злото. И то ме на краката задържа. 
Злото, дето щеше да направя на Руфатя. 
То ми беше все в акъла. И под халище
то. и на къра. И денем и не щем аз си 
мислех как с брадва ще го насека или с 
нож ше го наръгам, в корена, за да не 
умре веднага, да се 'мъчи. Как червата 
му щР влачат по земята, ше ги тъпча с 
краката и с нокти ще ги късам. Сет
не. . . да то душа бавно, на почивки, но 
разбирах, че като го пипна няма вече да 
го пусна, затова и от душенето се отказ
вах и намирах нови мъки. Триста пъти 
съм го трепал и съживявал. Главата ми 
гореше. Хиляди пъти го клах и драх. 
Ръцете се напрягаха, зъбите ми скърца
ха, докато най-сетне сламата в чучелото 
се подпали. треска ме затресе и се раз
болях

на четирина- 
йсет «©навършени години, без майка и ■ 
баща. Баща ми го убоде Межу Салихо- 
вата крава, а майка ми загина от ис
панска болест. Раснал съм със стар бу- 
байка я с баба, ала на баба дясната й 
ръка са вдърви, та нямаше кой къщна
та работа да върши и дядо ми впря о- 
чите си в мене да ме жени. Мене не 
попита За такива работа тогава не пи
таха тия, дето се женеха, ами старите 
си ги правиха сами. Чух ги веднъж са
мо как си проговориха с баба:

— Младо е! — рече баба.
— Ше наякне! — речР й дядо. — Са-

докато всеки

в къщи — заварихме вечерата в 
- заварихме празна, тъма къща 

чР братята 
недвала,

мо.че трява да се прогледаме за някое 
момиче!

Какво е гледал дядо и как — не мо
га да ти кажа, ала веднъж, като се въ
рнах от паша, заварих у дома един а- 
дам бейлик ръж с една гляма ножица в 
лояса набодена.

— Рамаданчо
ала дядо като ме видя, че ловя 
хвана ме и вика на баба:

— Давай въжа!
Донесе баба въже, врза ми дядо за

каза дядо. 
вачът, вика. смр го викали потури да 
ти ушие. Ва.пцани ли искаш, или еури?“

четвър
тък. потурите беха ми ушити — вапцани 
потури, е капаци и гайтан, а в петък до 
ндоха тъпаните на двора и зачукаха да- 
улите на сватба. Даулите бият, казаните 
с месото врат, пък аз още не зная коя 
Ше ми дойде за невеста. Пресрамих се 
и попитах баба:

— От колибите ще бъде, вика, не от

ши-

дирека а че ми рече:
— Ти за семе ще ми трябваш, няма 

да мърдаш! Тука искам внук да писне, а 
Чр тогава ходи да се трепеш, където ис
каш!

К.уринът дойде в сряда, в

Качи се на мулето и фукна навън, 
като викаше на баба:

— Пази. вика, дервишовйто семе, и- 
нък главата ти отсичам!

Баба си познаваше дяда не ме,. отв
ърза, Тука, в сърцето, сто пиявици като 
че се бяха впили, та го сещах отмаляло 
■като мъртво и ако пърхаше нещо в не

бе едната само 'надеждица, чР мо
же пък Силвинините братя наистина за 
чеиза да бяха идвали. Най-сетне братя 
й бяха, не бяха чужди!

С тая надеждица съм се залъгвал до 
сораната, когато се върна дядо Мулето 
беше в пяна — той в дрипи, дето се бе- 

шубраците. Бутна ме 
баба се при-

село!
Ама кея? Каква? — нито баба да мн

питамкаже, нито аз имах кураж да 
Кси? Каква? — вечерта се чак разбрах. 
Припиял ни беше Ходжата, 
ни беше тъпанът и дойдР време да оста 
нем сами в одаята с моята невеста. Пре
ди да влеземе в стаята, дядо ми повика

го. топритупал

настрани и рече:
— Ше правиш, ще струваш,( кръв да

ика. стааима утре, на сабахлв.м! Ако си 
нал мъж — карай мъжки! Ако не мо
жеш — с нокти или с пръсти, но да има

смее! —

ше провирил из 
в одаята и заключи, а тес 
браха в тяхната одая. Делеше ни една

•комин. На
Тогава дедо се уплаши. Не за мене, 

а за дервишовото семе. Грабна ме и хай
де в Триград, при дебелото Айше. Поикръв, инък цялото сило шр се 

бутна ме в одаята и заключи.
Ето ти и младоженика! Седял съм 

една половинка от саатчето .като вдър
вен. без да смел нито да гъкна, .нито бу 
лото й да сваля, докато най-сетне тя са
мата смъкна покривалото и се показа. 
Мислех си. че ми е докарал стар бубай- 

женище, а видех момиче како

по .средата имаше 
стената изтъняваше, та се чува 

оттатък. Муш-
стена, а 
комина ме тя с ,разни горчилаци, маза мР 

разни лайна, но само една неделя тре
ската ми се угаси и ме оправи. Ала не 
ме върна дядо в село, ами ме остави в 
Триград с Дели Юмеровите кози и за
ръча на Айшето да 'ме пои с каквото си 
ше, но без мустаци и брада 
завърщам. Така и стана: от горчилаците 
ли. от годините ли, ,не минаха няколко 
месеци, съглиха сР по лицето ми и мус
таци, и брада.. . Не кой знае каква, ала 
брада! Поомекна и в душата ми — тря
бва пак от тая билка — живениче се яа-

тогава

с
ше каквото се говореше 
нах се там и заслушах. Дядо говореше 
тихо, но се разбираше всичко:

— Нямаме невеста! той.рече
Братя .й — едипсизите разбрали, че

дали на Руфата за два
си

е оше мома и я
пърча. _ _

— Ами сега? — попита баба.
— Сега я влачат из гората 

дядо — И ще се върнат кой знае кога .. 
Но и да се върнат, за какво мие чуждо 
семе .в корема?

— А сега какво

да се не
ко некое
пеперудка, яло ката мляко, със замигле 

Вторачил съм се в 
нея като диво а пък то ме гледа, гледа, 
а че прихна Да се смее.

— Срам ли тр е — вика.
— Срам ме е!
_ Защо се срамуваш? Ягледай кол-

И какъв пояс! Йе
на пумпал? —

— речени очета ей такива

ще правиш? — рече ирича и се 'дава за мерак 
дойде дядо:

— Хайде, вика. да те женим, че ръ
ката ме сърби да разплача майчица на 
Руфатя!

баба. каза дядо, — зна-■

вя. Ала «е сега. Ще оженя Рамадана ше 
дойде и тогава ще раз

чави потури имаш: 
каш ли да да поиграеме 
И докато да кажа искам или не искам, 
хвана ме за пояса и взе да м тегли, да 

развива и повива като пумпал.... Та- 
хубавд заиграли, е не усетих- 

летли. Тогава

— Може да ме жениш 
дяда, — да ме закопаваш и да правиш 
с мене каквото си щеш, но Руфатя ня
ма да закачаш! Аз ще се разправям с 
Руфатя!

Накарах го клетва да ми даде и там, 
в Триград още се ожених. Тоя път няма 
ше игра: и ризата беше изработена, и 
всичко стана както си трябва, и дете ми 
се роди не на деветия, а оше на седмия 
месец! Знаело, види се и то, че бърза 
дядо му и с два месеца изпревраи рож- 
делното си време.

Не бях виждал от години дядо да се 
смее. тоя път — засмя се. . . И легна да 
мре. Лепна бе! На третия ден от ражда
нето на детето — лепна! Както си стъп
ваше ухилен, крътна се на одъра и ля
вата му вежда заигра сама. Повика ме 
и каза:

казах на
почакам внук да

майчицата «а Руфатя.
Тия думи рече дядо, тия негови думи

шавнах. 
епелта!

ме
плачака сме се

ме кога пропяха първитр 
ми дойде в ума за кръзта и ме нлег.на 
ха бъ-рчините. ..Ей сега ше се хубаво раз 

надойдат ония да ггитат за 
Ами сетне? Заболя оа тя какво миКа-

ме затиснаха в оджака и не 
Тъй си ме завари утринта — в л 
На сутринта дядо доведе ходжата и ме 
заклеха: да се не беся. да се не давя в

сбивам... Вну-
съмне и ще
кръв мисля. реката. Да се не карам и 

Чр да оставя деду и тогава 
да кърша Сетне каквото се случи, мина 
ей от тука, през сърцето го прекарах. 
Като с губерка. Първата губерка ми

Оилвина в село. Ру

ме пепита за какоо ие и 
зах й: главата си

— За кръв!
— Аз

ми е на
— щр ти намеря! — 

наду се момичето, та лицето н стана мо
раво и току бликна от н ;са й кръв. Ня- 

да приказвам тая кръв и как сме я 
— всичко мина, замина и за 

Силвина .като жена с мъж.
жена си бе. 

жената си я има.

пика за
биха. като се върна 
фатови бяха ни комшии, делеше ни са
мо .един дувар, ала кога са се върнали, 
кикпй не ти видя. Около месец и нещо 
Силвина никому се не показа, че °«я 

бешр дъвчил, бузите и беше сдъв 
не смееше да се по-

ма
размазали 
живяхме със 
Тя беше момиче, ала и 
женското оше ст дете 
Дали е под миглите или под ноктите, 
ала си я има. докато с мъжете не е съ
щото. Един мъж, дето си няма брада, за 
да прежули една женска буза не е 
никакъв мъж! Макар че нога сърцето 
ще се размисли за жена. то не пита ни 
главата, ни брадата, както се случи « с 
мене. Докато се развивахме със Силви
на и повивахме, докато сме се с.мяли и 
играли то сърчицета се навивало, на
вивало и когато изведнъж го дъпранаха 
да се развие, отскубнаха ми го заедно

В
гад я
чил като тесто, та

Тогава се ‘Разчу кое и как се бе- бубайков, видях, кай.каже. 
ше случило с ,нея.

Руфат я бил харесал още първия ден, 
ходи на двора и си 
дувара, за да я гле-

— Рамадане,
Дервишово семе и отивам да занеса на 
баща ти хаир-хабер. А Руфатя, ка. оста 
вям в твоите ръце!

С тия думи замина дядо, а на моите 
ръце остави и детето, и жената, и Ру
фатя Хайде. Рамадане, да те видим как 
се носят три неша само в едни .ръце! 
Три неша: душманин, дете и жена! Сла 
ма. чучелето да подпира. Првао да хо
ди! Кози да пасе, да оре и да яде. А

у касапина

когато я видел да
направиле^ ,седем родини по-възрастен 
ст мене и хайлазин. Не ходеше нито за 
дърва, нито на нива и помагаше в каса 

баща си. Пиеше ракия, зъбешР

■

.плъка на
и продаваше салтанати.
Два .пърча имаха Руфатови. брадати 

пърчове с два големи чана на вратове
те им окачени, като звъннеха

- - девет баира. Силвинините бра- 
— Реджепа и Ямер — лакоми хора,

се
дж.итера и сърцето ти 
Руфат, свива ги както си ще!

с корена.
Как ее случи тая работа, да ти ка

жа. никой не усети. Всичко си вървеше 
— дето има една дума — като .под вода. 
Никой не е -мислил, че под водата може 
да има скала, гемията ни да закачи 
да я направи парам-парчета. Оилвана 
си седеше повече в къщи, гледаше баба 

от къра с варена ка-

чуваха
Отначало си виках да подрасне де

тето. да го отбие майка му, че 
да разрежа корема на Руфатя Сетне се 
рекох — хайде да проходи! Докато про 

Силвина започна да излиза!

се през 
тове
чобани — мряха пък за чанове и пър
чове. И се допрели с Руфатя. Те поис
кали пърчовете, той — сестра им. Раз
брали, че си оше ходи с корема на мо
миче. И му я дали.

Много ми се искаше да видя Силви-

тогава
и на ляво

ходи то. и 
и тя с дете на ръце. Бавно стъпваше 
по двора, като да беше .извървяла мно
го път. Фереджето скриваше лицето, та 
го не виждах, но очите й често ср из-

и ни дочакваше 
ша. Шеташе, метеше, старата ни къща 
бе огряло като слънце. Засмели се бяха 

— накичени от Силвина с подна, ала оня звяр я държеше все 
ключ и
измислих: стъмнеше ли се тулех се зад

и гредите й 
•разни цветове и билки, а -пъ-к джамчето 

плакнеше, бършеше три пъти на ден

въртваха, мене търсеха да видят.
Дупка си пробих в плевнята и започ-

ня.маше как. По едно време я
на
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ФАБРИКА НА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ 

„ДИМИТРОВГРАД“ ВДИМИТРОВГРАД
Конфекция „СВОБОДА“ Димитровград
На всички работници от колекти
ва, техните семейства и на всички 

делови приятели и сътрудници от 

страната и чужбина ЧЕСТИТИ 

новата 1968 година като им 

пожелава още по-големи трудови 

успехи.

На всички работници от колекти
ва, на техните семейства, на вси
чки сътрудници и делови прияте
ли, предприятия и учреждения от 

Димитровград и страната

ЧЕСТИТИ новата 1968 година
В своите богати магазини „Свобода“ 

ви предлага богат избор по пос
ледна мода всички видове мъж
ко, дамско и детско облекло

като им пожелава делови успехи 

в социалистическото строистел- 

ство.

КОМУНАЛНО 

ЖИЛИЩНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

„УСЛУГА“—ДИ
МИТРОВГРАД

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ 
»СТОЧАР« ДИ
МИТРОВГРАД

Гостилничарско 
и хотелиерно 

предприятие 
„Балкан“ 

в Димитровград

Общинската скупщи
на в Димитровград коми-ОБщинекият 

ТЕТ НА СЮМ В БОСИЛЕ
ГРАД

ЧЕСТИТИ НОВАТА ГО

ДИНА НА ВСИЧКИ РАБОТ 
НИЦИ ОТ ОБЩИНАТА, 
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ КО 
ЛЕКТИВИ И ГРАЖДАНИ 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УС

ПЕХИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОТО СТРОИТЕЛСТВО.

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1968 
ГОДИНА НА ВСИЧКИ РА
БОТНИЦИ ПРИ КООПЕРА
ЦИЯТА, НА ВСИЧКИ КОО
ПЕРАТИВНИ ЦЕХОВЕ, ДЕ
ЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И СЪТ
РУДНИЦИ, ПОТРЕБИТЕЛИ 
И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛИ КАТО ИМ ЖЕ
ЛАЕ УСПЕХ В ОСЪЩЕСТЯ- 
ВАНЕТО НА КООПЕРАТИВ 
НОТО ДЕЛО.

ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ новата 

1968 година на всички 

членове на трудовия 

колектив, на всички 

делови приятели и 
сътрудници, на свои
те квартиранти и 

гражданите от гра
да и комуната.

НА ВСИЧКИ РАБОТНИ
ЦИ ОТ КОЛЕКТИВА, НА 
ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ И ПОСЕТИТЕ
ЛИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 1968 
ГОДИНА КАТО ИМ ПОЖЕ
ЛАВА УСПЕХ В РАБОТА-

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ 
И ГРАЖДАНИ ОТ КОМУ-

ТА. НАТА И СТРАНАТА НО-
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ПРЕДЛАГА БОГАТ ИЗБОР 
НА ПИТИЕТА, СКАРА, ГО
ТОВА ХРАНА, МЛЕЧНИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДОБРА 
МУЗИКА И ЗАБАВА.

ВИ
ВАТА 1968 ГОДИНА.

ШИВАШКО-ЗА
НАЯТЧИЙСКА

РАБОТИЛНИЦА
„ПРОГРЕСсс-ДИ
МИТРОВГРАД

ДОМЪТ НА НА
РОДНО ЗДРА- 

ВЕ-Д И МИТРОВ
ГРАД

ОСНОВНО УЧИ
ЛИЩЕ „МОША 
ПИЯДЕС( — ДИ
МИТРОВГРАД

ОБЩИНСКОТО СИНДИКАЛ

НО ВЕЧЕ И ОБЩИНСКИЯТ

КОЛЕКТИВЪТ НА „А Т Е- 
К С “ — ДИМИТРОВГРАД
КЛОН НА ТЪРГОВСКОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „АНГРОТЕ- 
КСТИЛ“ — БЕЛГРАД.

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
1968 ГОДИНА.

В МАГАЗИНА СИ В ДИ
МИТРОВГРАД НА УЛИЦА 
МАРШАЛ ТИТО 46 ИМА 
ГОЛЯМ ИЗБОР КА ВЪЛНЕ 
НИ, КОПРИНЕНИ, ПАМУЧ
НИ И ДРУГИ ПЛАТОВЕ, 
КАКТО И НАЙ-РАЗНОО
БРАЗНИ КИЛИМИ, МОДНА 
ДАМСКА И МЪЖКА ТЕК
СТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ.

КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

НАРОДНАТА МЛАДЕЖ ОТ !
IНА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ 

ОТ КОЛЕКТИВА, НА ЗДРА 
ВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТ 
ГРАДА И СТРАНАТА ЧЕ

СТИТИ НОВАТА 1968 ГОДИ 
НА КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА 
ЩАСТИЕ И УСПЕХ В РА

БОТАТА.

НА ВСИЧКИ СВОИ КЛИ- 
ЕТНИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 
1968 ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАДНА ЦЕЛИЯ КОЛЕКТИВ, 

НА, УЧЕНИЦИТЕ Н ТЕХ

НИТЕ РОДИТЕЛИ ЧЕСТИ

ТИ НОВАТА 1968 ГОДИНА 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЩА

СТИЕ И УСПЕХ В РАБО
ТАТА.

НОВАТА

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ
РАБОТИЛНИЦАТА 

СВОЙ МАТЕРИАЛ ИЗВЪР
ШВА ВСИЧКИ УСЛУГИ, И 
ШИЕ ДРЕХИ ПО ПОСЛЕД
НА МОДА И ПО ЖЕЛАНИЕ 
НА КЛИЕНТА.

СЪС
ТРУДЕЩИ СЕ. НА ДЕВОЙ

КИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ НО

ВАТА 1968 ГОДИНА.

АКО ВАШИЯТ СЕН-

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА 

В БОСИЛЕГРАД

МИТНИЦАТА — 

ДИМИТРОВ
ГРАД

1№ТАЦАТЕВЗКЛ На
2А УОООУОО, КА^игАСМУ

ГРУП-СЕПТИЧНА ЯМА БЪ

РЗО СЕ ПЪЛНИ — ОБАДЕ

ТЕ НИ СЕ. ОТСТРАНЯВА

МЕ ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪ

ЦИ ПО НАЙ-СЪВРЕМЕНЕ- 

ЕИ НАЧИН. АКТИВИРАМЕ

О N3 А
слз^ РОЗТРСЩЕЮА

В0а0У1С 4Е1-ЕМКО

Р*«1о«Ка 27 - 8*0(>*4 
ТаШоп

)«Нота 51 В&й.
*"• '»е*л еоиеао-2-з-«а.2в4оо.»зао? 
Ро». г«ъ 1.Л»НПС1 ВеосгааЧЕСТИТИ на 

всички граждани 

от комуната и 

страната новата 

1968 годиоа

На всички членосе на 

колектива, на делови
те приятели и път- 

нициупе ЧЕСТИТИ 

новата 1968 година.

На всички 

лищни съвети.
делови приятели, же- 

предприятия чи
татели на вестника, на трудещите 
се от страната и целия свят 
стити Новата 1968 

им пожелава успехи

ЯМИТЕ с ДЪЛГОГОДИШНА 

ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ И

МИНИМАЛНИ РАЗХОДИче-I

година като
в работата

ЗА УСЛУГИТЕ.



ЗАВОД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ НА СРС
Слободаи Василев и Богдан Николов 
Марии Младенов и Рангел Тп,..»„
Мита Митич

Основи на обшата география и Европа 
Домакинство______________________

Омер Хайрич и Юсуф Гранов 
Мария Хусаг___________________. Буквар 

_Читанка
Моята тетрадка за работа 
Смятане от 1 до 20 
Детето на улицата и на пътя
За I, П и Ш клас ___
Роден край за I, П и Ш клас

За VII КЛАС
Боян Алексов_____ ________________
Мина Йеркович и Фрицко Попов 
Др Милика Плякич

Христоматия
Десаика Стоич-Янюшевич 
Милкаи Тодорович Българската граматика_________

Живия свят и неговата история
(биология)_________________________
Алгебра
Геометрия________________________
История________________________
Историческа читанка___________
Неевропейски континенти 
Химия ___________________

и др.

Богдан Николов
За П КЛАС -------------
Марин Младенов, Рангел Тошев и 
Богдан Николов
Мита Митич "
Станко Първанович

Мирослав Живкович__________________
Др__Никола Чепинац________________
Джордже Грубач______________________
Джордже Грубач и Живан Сечански 
Петар Миличевич_____________________
Станимир Арсениевич 
Велимир Телебакович 
Мария Хусаг

Читанка

Моята тетрадка за работа 
Броим, мерим и смятам,,
(от 20 до 100)____

Читанка бугарског лезика

Читанка на српскохрватском лезику 
Моята тетрадка за работа 
Математика

За Ш КЛАС 
Димо Илчев
Влада Живкович ——--------
Мита Митич _ --------------
Станко Праванович
За IV КЛАС ~ --- -------------------------
Мита Митич
Кирил Трайков Тодоров
Мира и Цвея Йованович
Елена Херцог и Десанка Стоич-Янюшевич
Станко Първанович

Милкаи Тодорович, Милан Стефанович, 
Степан Иванович и Вукашии Маркович
За V КЛАС " ---------------------
Димо Илчев
Мина Йеркович и Фрицко Попов
Мира и Цвея Йованович________
Елена Херцог, Десанка Стоич-Янюшевич 
и Драгутин Пърлевич 
Мирослав Живкович 
Гадое Обрадович 
Ра,)на Курелич

I Физика
Домакинство

За VIII КЛАС
Боян Алексов ____
Мина Йеркович и Фрицко Попов
Мирослав Живкович_______________
Др Никола ЧепПнац_______________
ДжорджеГрубач____________________
Джордже Грубач

Христоматия

Българска граматика____________
Алгебра__________________________
Геометрия________________________
История____________ _____________
Кратък преглед на българската 
история________________________ ___

Читанка на српскохрватском лезику

Читанка бугарског аезика
Естествознание
Обществознание
Математика — Сборник на задачи и 
упражнения
Детето на улицата и на пътя за IV 
и V клас

I

Джордже Грубач__________ ______
Зорка Стеванович ___
Станимир Арсениевич __________
Миодраг Милошевич и Милутин
Михайлович
Велимир Телебакович
Мария__Хусаг_____________________

Историческа читанка
Биология_____________
Химия

I

География на Югославия

Христоматия 
Българска граматика 
Естествознание

Обществознание

_Аритметика 
Геометрия____________
Избор бугарских кшижевних текстова 
(приручник за ученике)_____________

Христоматия

Физика
Домакинство

БИБЛИОТЕКА НА НАРЪЧНА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА

Тихомир Станойевич
Слободан Босилчич____________
Велко Корач 
Елка Костич 
Миодраг Милкович
Д-р. Деян Медакович _________________
Инж. Миливой Югин 
Воин Джюрашинович-Костя 
Голуб Добрашинович 
Воислав Мишич
Марин Младенов______________________
_за I клас на гимназиите___________

Димитар Митрев и Марин Младенов

Нашата първа среща с другаря Тито
_Раждането_ на Републиката____________
Карл Маркс___________________________
Велене _________
Как_става радиопредаването_________
Белград _в_миналото__________________
Сателити и космички бродови_______
Командантът Луне____________________
Вук Караджич_________________________
Младият естественик в планината 
Увод в художествената литература — 
Преглед историде бугарскР киьижев- 
ности — за П разред _______________

I
За VI КЛАС
Рангел Тошев и Марин Младенов 
Мнна Йеркович и Фрицко Попов 
Йован Нешич 
Мирко Жежел_____________
Ратомир Стефанович
Радое Обрадович
Витомир Богданович и Живан
Ранманович

I

Българска граматика 
История 
Историческа 
Аритметика 
Геометрия 
Естествознание

читанка

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ\ УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ НОВАТА 1968

1

От нашите складове и мага
зини в Пирот, Димитровград, 
Бабушница, Кална и Темска 
снабдяваме населението от Гор
но Понишавие с всички храни 
телки стоки, текстил, бакалии, 
електротехнически и домакин
ски уреди, железария, строител 
ни материали, нефт и проиаво 
дните му.

Предлагаме на нашите пот,ре 
бители богат асортимент, солид 
но обслужване и солидни цени.

От 1963 година предприятието 
е носител на пограничния сто
кообмен с НР България

В съседната страна „Ангрз- 
промет“ изнася .предимно сто
ки, които се произвеждат от 
предприятията в пограничния 
райан, а с внасяните от НР Бъл 
гария стоки задоволява потре
бностите на приграничното 
селение и трудовите организа
ции.

На работниците от колектива, 

на всички делови приятели и 

сътрудниците

ТЕЛЕФОНИ:

Главен директор 
Комврц. директор 
Директор на счетовод- 
ствено стопански отдел 2280 
Ликвидатура 

СЕКТОР ВНОС-ИЗНОС 
Директор 
Централа

2261
2442

2495

2551
2143

ЧЕСТИТИ ! ■на-

Новата 1968 година По повод Новата 1968 година от
правяме най-сърдечни честитки 

и благопожелания до трудещите 

се на нашата страна и всички
наши делови сътрудници и при
ятели.

с пожелания за още по-големи

трудови успехи в работата.



СТАРИ ЯАПИСКИ ЗА НАШИТЕ КРАИЩАЛАФМОАБЕТ МЕЖДУ Д. МАНОВ И ВЛ. СТОИЧКОВ
ИЗЧЕЗНАЛИ ЖИВОТНИ 

ОТ НАШИТЕ КРАИЩА
(по телефона)

/
»1иричек, К. „Исторрца Срба“ (1911), 

II изданье 1952. БеогсадКъде е
(епи) центърът ния, » страната на Медиге, и е 

Тракия. Даже и в средния век 
турът е бил добре известие в 
изт. Еюрдла, елов. тоурь (жен. 
р тоурица). румънски (оттук и 

на мястото). Редица име- 
Краноко, Далмация, Бос

на, Сърбия, Македония и Бъл
гария произхождат от тур; по
крайнината Турололе при Заг
реб. селата Турове, Турйе, Турм 
ца, Турикьзй, Туряне и др. О- 

п редих ристишеките българи 
са ловили турсве в торите на 
източна България, както пзказ- 

находишита на кости в бли

ИречекВ своите съчинения 
често дава сведения и за състзя. 
цието на природата в древно ми 

наше време. Етз 
няколко извадки по тоя въпрос 
срещащи се в трудовете му:

„В най-древни времена в го-) 
рите е живяла фауна съставе
на от еднри животни. Левове е
______ между реката Неста (Ме
ста) в Родопите и Ахелое (Ас- 
пролзтамо) в Етолия Когато 

Ксеркс минавал по маке 4

на нало или по

българската
народност?

името 
на в

имало

шекрал
донското крайбрежие, лъвовете 
— спсред думите на Херодот — 
всяка нощ обезпокоявали ками 
лите намиращи се в лагерите. . 
Лъвовете са представени и вър 
ху скулптурите на трачаните, 
върху картините, които предс
тавляват ловуващи конници. И 
многзто надгробни камени лъвз 
ве. по потекло от римско време, 
са намерени в некрополите 
на крайдунавските градове.

ще правим зя учители? Къде 
ше открием паралелката във 
Враня или Пирот?

— Ние нямаме пари и за тия, 
а камо ли нови дк създапамс. 
Но, ако е това нужно Да форми 
рамо комисии и по този въпрос. 
А как стоите с „Братство"?

— Много добре. След рефор
мата малко трудно вървеше с 
набавка на кожи, но сега „Брат 
ство" добре работи . ..

— Ало, ало. . . някой пресъс- 
ва ... Питам за вестник „Брат
ство“, а пе за кожарата. Как 
сте с „Братство“. „Другарче“ и 
„Мост“?

В Югославия има една бъл- създадоха общински, занимават 
гарска народност, но в четири се с този въпрос и педагопичес 
общини, два малцинствени фес ките заводи във Враня и Ниш, 
тивала, две народностни коми- ние изпращахмР и делегати. Се 
си, две комисии за набавка на га всички тия проблеми поема 
учебници, двама просветни съ- , „Братство", 
ветника, четирима председате
ли на общини (които не се лот 
идват) и ОБЩИ ПРОБЛЕМИ:

— двуезичност, книги, учите 
ли. електрификация, пътища.

И ОБЩИ ВРЪЗКИ чрез
— „Братство“, „Другарче" и

ват
зост на Абаб. В' Сърбия е турът 
вероятно вече бил рядко живот 
но по -времето, когат е сръбс
кия-,- крал Стефан Пьрззвенча- 

(около 1215 година) такива 
(тоу.ри и тоурице) по

лучил като подарък от унгар
ският крал Андрия П. Тогава 

, е турът живял в пределите на 
Карпатите където е Молдавия, 

кантонът Урш, съдър- 
гърба си главата «а бик.

ни
жггаптни— Това. е хубаво, дай поне е- 

дин проблем да решим ... 
как сте с двуезичността.

Училищата това решиха . . .

— А в общината как стоите 
по този въпрос?

— Купихме пишещи' машини 
на български език, всичко е в 
ред -и вместо латиница сега пи 
шем на кирилица.

А на

Даже оШе в средния век жи
веели -са по горските ливади 
два вида диви говеда. Като ро
доначалник на някои вариете- 
ти «а оашето домашно говедо 
се смята днес унищоженият 
тур, римски. Херодот спомена
ва тези диви бикове в близост 
на Солунския залив. Техните 
дълги рог,а употребявали са 
тракийските владетели, а съ-

както и 
жал в
Од тува се е различвал косма
тия збър).

„На Планини, с относително 
малки и оазад повити рога. 
наши дни те единствено се още 
развъждат при Бялистак в лит 
вания и на Кавказа. В стария 
век бизонът се е често срещал-

Още

„Мост .
— Как гледаме на общите 

проблеми и общите връзки и 
нужеп ли център за разреша- 

тези проблеми нещо В,
ване на 
разбрахме от подслушания теле 
фонен разговор между предсе
дателите на общинските скуп- 
щннн в Димитровград и Босиле 
град — Димитър Манов и Вла 
димир Стоичков.

— Ало, Манов ли е това?
— Да, аз съм. Кой се обаж-

— Много хубаво, и ннР реши 
хме двуезичноста.

— А как?

— Народът говори на българ 
ски, а ние ръководителите на 
сърбохърватски.

— Ало, ало... някой прекъс
ва... още говорим ... А какво

пл балканските гари. 
по времето на римското царст- 

.котатю са в амфитеатрите 
животни,

що така и германите повреме- 
то на Цезар, като съдове за 
пиене. Датският крал е пил от вз, 
рог. окован със злато, който о- 
ще цар Траян е, ката военен 
трлфий, посветил на . Зевск 
Касий, Барон съобщава, че по 
времето на Цезар, съществу
вало едно диво. оше нР напъл
но одомашено, говедо в Дарда-

раздразнявали разни 
бил е доведен в Рим и гтоенс- 
кият зубър. През средния век- 
бизонът много оредял в преде
лите на юг от Дунава. Дяконът- 
Павел в VIII век споменава 
„биззнтес ферае“ във фурланс 
ките брегове и в Пзнания. Чер 
ковнославянски това животно 
сенарича зжбръ (откъдето 
румънското название зимбру) 
на сръбски зубър. В северносла

него-

А, питате за моста при 
Джаджин мост.

да?
— Тук е председателя на Об 

1 динената скупщина в Босиле
град Стоичков. Ние оше не оме 
се видяли, аз съм нов, от пос
ледните избори.

— А да, да. четох нещо в пе
чата и видях Ви снимката в 
„Братство“. Да, хубаво изглеж
дате. Това ме радва, че имам 
млад колега. Какво желаете?

— Ами, искахме да ви пока
ним да «и посетите, да ни дой 
дете -на гости.

— Да, сега си спомних. За то 
ва се приказваше още 
Наков беше председател. Сега 
ние Ще видим с другарите и 
вероятно ше ви посетим след 
провеждане на 300-та сесия на 
Общинската скупщина.

— Да. точно това искахме да 
ни съобщите имената на деле
гацията?

Лукавица 
Още кога той е изграден..

Богдан НИКОЛОВ

и

Б. НИКОЛОВ
вянекглте страни следи то 
се често намират в названията 
на местности, но в балканските
страни са запазени малко таки 
тека на Равниця в Сърбия, Зу— 
ва примери: Зуброва река при- 
бер планина .при Тър.гн (между 
Ниш и София) и Зуберово бър
до при Градачец в Босна“ ...

Желаем да прибавим, че име 
то на село Туроковци — което 
Иречек не споменава — в Зне- 
поле (НР България) е в близост 
на нашитр предели и подсеща, 
че в Краището е живяло диво
то говедо турът, което днес е- 
наггълно изчезнало в Европа.

когато

М. ПЕТРОВ

готаи>“^
е моедо П(ХВДПР‘'<>™«'"

— Много се извиняваме, но 
тева няма да можем да напра- 
вим: те още не са родени. Но 
дай поие по телефона да ви
дим за нашите общи проблеми.

— Съгласен съм. Как върви 
с електрификацията?

— А много добре. Лекарите 
тая година направиха ваксина
ция във всички села.

— Е това е добре когато има
те електрифирани села. А вие 
сохте ли книги от България?

— да, да ... извинявай, «е се 
чува добре. От България ли каз 
ваш . ..

— Да, за ония книги дето се 
договорихме?

— Да. По този въпрос зная 
следното. Беше формирана ед
на околийска комисия. След 
разформиране на околиите се

Освен това да поясним, че 
когато Иречек опоменава „Зу- 
бер платина при Трън“, той фа 
ктичеоки е имал напредвид ска 
лата Зубер при ГГогановски ма
настир, което се вижда и от не 
гев-ия „Дневник“. Още едно до
казателство, непознато на Ире- 
чека. че бизоните са живяли в 
нашите краища е и назганиета 
„Зуберклата“ между Каменица 
и Сеноксс във Висока.

Най-сетне да допълним, че в 
„Дневника“ си Иречек е запи
сал, какво че във гарата Вет
рен, между Ракита ц Петачин- 
ци, когато пътувал 1883 година 
по тия' краища, още е имало ри 

БбЗ думи сове, мечки, сърни и др , които*

— БРАТСТВО

г■/(I1а

— Къде ще чакате Новата година?
— Той под нолата, а аз покрай него.

НАПРАЗНО ОЧАКВАНЕВестник на българската 
народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък ★ Уре
жда редакционна колегия ★ 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
★ Технически редактор Ди
митър Йотов + Издава 
„Братство“ — Ниш Вождова 
11. телефон 22-063 ~Аг Годи
шен абонамент 10, а полуго
дишен 5 нови динара.

Тек. сметка 625-3-78 Нар. 
банка Ниш Печатница 

„Наша реч“ — Лесновац


