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шта/Во
ТИТО В ИСТОРИЯТА 

НА НАШИТЕ НАРОДИ
рздоосаобздителната съпротива, 
с което да се обезпечи преми
наването към въоръжено въста 
ние.

На тържественото заседание па Централния комитет на 
СЮК, посветено на 30 годишнината от избирането на другаря 
Тито за генерален секретар на Партията, членът вц, Президи
ума на ЦК на СЮК Едвард Кардел докладва за ролята на ДРУ- 
гаря Тито в историята на нашит* народи.

Президентът Тито и крал Захир в разговор през 1960 год. 
в Белград

Четвърто — партията трябва 
да разчита с неизбежна хитле
ристка агресия срещу Съвет
ския съюз, с което ще се раз-1 
шири антифашисткият франт, 
който може да се опре и наро- 
днзоев-обздителното 
на югославските народи, 
същевременно му окаже силна 
подкрепа.

Пето — за да осъществи ну
жното политическо единство «а 
югбславските народи в обвита 
бс.рба против окупатора, парти
ята трябва да държи до своята 
политическа платформа, която 
същевременно става политическа 
платформа и на другите ' сили, 
сплотени с партията в Народр- 
сговобощителнил фронт. Това зна 
чи въстанието да няма за цел 
само освобождението на стра
ната от окупатора, но и създа
ван* на нова Югославия — де
мократична народна страна, в 
която да господствуват интере
сите на трудещите се маси и 
да се' осигури пълно равнопра
вие за всички нейни народи на 
база тя на ленинския принцип 
за правото на народите да се 
сам~‘ пределят.

ПЪТ НА МИРАНеговото изказване и краткото слово на другаря Тито, с 
което благодари за подарената му от ЦК спомен-книга „Тито и 
Революцията“, поместваме за нашите читатели.

въстание 
като Тито на посещение е някои азиатски страни

Югославия истратегия и тактика. Именно с 
тази своя насоченост, качества 
и трудови резултати Тито 
спечели авторитета и името на 
безспорен водач на нашата пар
тия.

В сложната политическа обс-
света

Длъжността генерален секре
тар на Югославската комунисти 
чеека партия Тито пое по вре
ме, когато фашисткият импери- 

хитлеристка

От няколко дни президе
нтът на Републиката Йо- 
сип Броз Тито със съпру
гата си и членовете на де
легацията се намира на 
приятелско официално по
сещение в Някои азиатски 
страни.

В течение на тридневно 
то посещение в Авганис- 
тан, делегациите на двете 
страни, възглавявани от 
президента Тито и крал 
Захир, размениха мнения 
по актуалните международ 
ни въпроси и сътрудниче-

ствн между 
Авганистан.

Завчера президентът Тн- 
то със съпругата си и чле
новете на делегацията от 
Кабул пристигна на офицн 
ално посещение в Пакис-

си

ализъм, начело с 
Германия ®зе да минава към от 
крита агресия в Европа и кога
то тази агресия пряко застра
шаваше и югосласките народи.

Пред партията тогава стояха 
четири главни комплекса про
блеми: непосредствената подго
товка на фашисткия империа
лизъм Зя нова световна война с 
насочено острие към Съвет-' 
ския съюз, като, пърза страна 
на социализма и опората «а вси 
чки антиимпериалистически и 
прогресивни сили в света; непо 
средстаената опасност от агре- 
оия срещу югославските наро
ди; редица остри проблеми за 
икономическото и социалното 
положение на трудещите се в 
нашата страна, на която сто
панството беше в "полуколони зл 
на зависимост.от чуждестранния 

общият заст:й в сто 
двете

таиоика в страната и в 
Тито със способността ои^ Да 

условията на борбата, таи по покана на председа
теля на Ислямската Репуб 
лика Пакистан фелдмар- 
шал Мохамед Аюб Кан.

След Пакистан президен 
тът Тито ще посети Кам
боджа, Индия и Етиопия, 
в Африка.

прецени 
-реалното -съотношение на сили- 

състоянието на политическо 
и бойната готов-

те,
то съзнание 
ност даваше решаващ принос за 

на партията въвориентиране 
всекидневните въпроси.

Превратът от 27 март 
върховете на гс-сподствуващата 

-който дойде след тези 
събития беше израз на несъгла 
сието в тези кръгове и на вън
шния натиск за определяне на 
югославската външнополитиче 
ска сриентировка между сили
те н* Оста — Берлин Рим и 
Френско—-английския блок и то 
в момента, когато народните ма 
си все по-енергично искаха ре
волюционен изход от положе-

във

система.

Пред общинската конференция е Димитровград.Шесто роля иводеща
няй-голя-мл отгов-чриост въ.ч въ
станието' трябва да има работни 
чег.ката класа начело с Комуни 
етическата артия, защото само Комунистите и трудещите се 

успешно разрешиха много об
ществено-политически въпроси

кап-итал, а
ланското развитие ггрез

време партията т*
на трудещите -се всички парспе кваше, че съществува тре 
ктиви за подобряване на живо- пЪТ, т.е. очя който тя Ое ф р 
та. актлдем г.пратиччата полити мулирала в редица свои д- . 
ческа система, което -на народ- менти специално наПе сама_ 

маси отнемаш* всяка въз- цис-нална конференц ■
летална дейност; и сови политически де^ цял^та

такава ръководна роля дава 
възможност за последователно 
и успешна борба за осъществя
ване на набелязаната 
I шо-нно-дем ок ратич.на

на стара

револю- 
и соци- Утре в Димитровград ше се 

състои общинска конференция 
на Съюза на комунистите. Тази 
конференция ще има отчетно- 
изборен ха-рактер -и в -работата 
й ще . бъдат -обсъдени резултати 
те -од дейчоспа, обхващаща пе
риода -от коми 1966 година до 
последния месец на миналата 
година. '

През този период в мащабите 
на страната станаха значител
ни обществено-политически съ
бития. На първо място — това 
беш* борбата за провеждане ре 
шенията на състоялия се преди 
това -Осми конгрес на СЮК, а 
след това и обществено-полити
чески акции, които възникнаха 
на базата 'На решенията на исто 
рическия Четвърти пленум. Не 
ще съмнение, че ог-ромно значе 
ние имаха акциите по осъще
ствяване на реформата, специа 
лно в сферата на икономиката 
У нас.

В такава -обстановка -партий. 
ната организация в Димитров
градската комуна и общинския 
комитет като ръководно тяло 
имаха широко -поле на действие 
и в мнопобройни последовател
ни и системни акции, съвмест
но с трудешит* се от комуната, 
ггостипна х.а редица успехи.

В отчетния доклад на Об шии 
ския комитет на СКС в Дими
тровград, който утре Ще се об
съжда от конференцията, са из 
несени много дан-ни за тези ак
ции.

то на стопанската и обществе
ната реформа е продължение 
да борбата за по-нататъшно и 
по-дълбоко ггрезбразяване на 
нашето обшество с прилагане 
на принципите от Програмата 
на СЮК, на Конституцията, ка 
кто и на решенията на Осмия 
конгрес.

Това съзнание е резултат на 
факта, че партийните органи
зации и хората от трудовите ко 
лективи винаги са били в тече
ние на актуалните инициативи 
в нашата социалистическа пра 
ктика и с лиЦо обърнати към 
проблемите. За разлика от пре

ална .програма
През средата на април, преди 

да завърши окупирането на Ю- 
окупирания Загр>еб

ните
можност за 
най-сетне — неразрешеният ка- 

въпрос, който все
Гана п^а=ояваше за
едно с -другите демократични и 
патриотични оили
да не останат само н? това, ко 

бе донесл превратът от 27 
той Да се -превърн»-на народа, 

съществени

поционален 
се изостреше.

Освободена от догматично-док
своята

гославия, в 
бе проведено заседание на По
литбюро на партията, което на 
базата на Титовата оценка на

тринарните явления в 
политическа работа,

беше в състояние да да- 
отговори на -обществс-

нашата ето
март, но 
революционна
която да доведе до пук
промени в политическата струк 

обществото.
беше ясно, че хитлери- 

Югосла- 
дни. Де- 

пре-

в
положението формулира основ
ите на оз -ята политика при ус 
левията ня окупацията и пред
прие кадрови и организационни 
мерки за практическо подгот
вяне на въоръженото въстание, 
при пълна конспирация.

(Продължение на стр. 3)

партия -акцияде ясни 
н-ите проблеми...

Всетранно разработените еле- 
политикя и ней- 

бяха ясно
тура на 

Съшо 
стката 
вия е

менти на тази 
ната далновидност 
и конкретно определени в до
кументите на Петата национал 
на конференция. В своя доклад 
пред конференцията Тито даде 
основи за решенията на конфе
ренцията -които са не само е- 
дин от най-важните политиче
ски документи в истерията на 
партията, но и -доказателство за 
крупния напредък, който тя ое 
постигла в своето вътрешно раз 
в-итие и по укрепването на сво-

агресия против 
само -въпрос на 

след мартенския
стана жертва 

фашистките ар 
политика

сет дни дишни-я период, когато по пред 
приятията и партийните органи 
зации затрудненията -се обясня-

външни

Югославияврат
ка агресията

Концепцията^^ фг>р_ Б0СИЛЕПрАд
■на

м-ии.

тао\^^ТмоЪГГаЛсе изра 
няколко точки.

— партията трябва Да 
май-ши-ргк фронт на

решителна съпрс^а^ -
Ъагубатв^на югославскит* нагоо- 
пи^за тяхната -независимост, без

5 -рапделението^неяоиее-

^вни -прояви ня съпротива 
соешу окупатора и неговите п 
™ъяшици и в непрестанно за-
шлванГ^а -освободителния дух 

организиране на Народноосво 
бодителния фронт.

ваха с действието на 
фактори, в отчетния период ра-ОБЩИНСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ —. 
НА 14 ЯАНУАРИ

зрешаваяето на възникналите 
проблеми вървеш* по-линията 
на ликвидиране на слабостите 
в предприятията и организаци
ите.

ги в 
Първо 

бори засеето единство...
Силата на Югославската кому- 
нистичска партия не беше само 
в нейната идеология и -в нейна 
та революционна програма, ни- 

няколкзто хиляди органи-

В неделя, на 14 януари т.г.. в 
Босилеград ще се състои 06- 

конференция в Съюза Партийните организации с Об 
шинския комитет комитет наЧе. 
ло и трудовите колективи до то 
ляма степен вече са успели да 
н* приписват на реформата въ
зникналите -от действието на су 
бективни фактори затруднения 
и слабости в прдприятията. Но 
в това отношение все още пред 
стои още м-ното работа. Това се 
отнася до сферата на произвол 
ството, производителността, раз 
пределението и развитието на 
самоупразителността. където въ 
преки значителни подобрения 
все -още има въпроси за разре
шаване.

В отчета се изтъкват редица 
други политически акции, кои-. 
то комитетът и -партийните ор
ганизации са предприемали по 

(Продължение на стр. 2)

щин-ска
на комунистите. Петдесет и пе- 
тимя делегати, членове на най- 
широкото партийно тяло в об
щината, ше дадат оценка за ДО 
сегашната -работа

то в
зирани и на революцията пре- 

борци. Нейната сила беше 
факта, че тя йе искаше 

да бъд* достатъчна самя на се
бе си и да се затваря в себе си. 
Напротив, в смисъл на цитира 
ната Марксова мисъл, тя дей- 

беше част, обаче во- 
т. е.

дани 
и въ-в на Общин- 

Контролната иския -комитет,
Ревизионна комисия, и ще ра
зискват по най-актуалните за
дачи на -комунистите в провеж 
даяето на стопанската и общес
твена реформа и развитие на 
между-общинското сътрудниче-

за работническата 
народи 

■няма друга
за освобождение 

опасността
режим да

ствително
леща и оплотяваша част. 
авангардната ядка на мн-ого ши 
ро-кото демократично и револю 
ционно движение и на фронта 
на народните маси. и то н* са

на организираната му част.
обекти-в-но

самото общест 
подялбата и

Второ - 
класа и 
в крайна 
перспектива
От окупатора 
старият -реакционен 
се обнови, освен пътя на въоръ
женото въстание, което неизбе
жно трябва т се превърне в со
пиалистичеена революция

Трето — партията незабавно 
трябва да се наеме с -организа- 
пис-шште и военни приготовле 
:-,-г за въстание и упорито да 
_* ботт-т зз такова боево активи 

_-;-;-г това право, -т- е. че -На-

к - г ос лав с-ките 
сметка

и от ство.
С учредяването на Общинска 

та конференция е завършен 
първия етап в реорганизацията 
на Съюза на -комунистите, коя
то отразява всички икономиче
ски и -стопански промени, въз
никнали в провеждането на сто 
ланската и обществена реформа.

М. Б.

Все пак никак не е трудно да 
се отбележи най-съществената 
придобит.ка -от тази дейност, ко
ято „без чисто цитиране от до
клада може да се предаде така;

В организациите на СК, сред 
членовете и' сред трудещите се 
хора' в комуната, вече е победи 
ло съзнанието, че ггровеждане-

мо
но и на оная, която
съществуваше в 
вено развитие, 
силата на обществените маси.

В това. -по мое мнение, лежи 
и най-голямото историческо зна 
чение на Титовата 
заслуга както -по изграждането 
на партията така и във форму 
ли-рането на нейната политика.

в

творческа

I



жени, 9 промишлени работни- 
ди. 9 селскостопански произво
дители и 6 работници в земе
делската кооперация и само 2 
младежи.

Общинския комитет се анга
жира да извърши всички необ
ходими подготовки за успешно 
провеждано на конференцията. 
На делегатите навреме Са доста 
вони отчетите Общинския коми 
тет, Контролната и Ревизионна 
комисия, Правилника за вътре- 

конференцията,

«ите, в ксоито живеят и работйт. 
Сега е яоно. че комунистите не 
са тези, които да се борят за 

които идват „отдо-

Разговор със секретаря на Общинския комитет на СКС с Димитров град

КОМУНИСТИТЕ НЕ ЧАКАТ „СИСТЕМАТА" 

ДА РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ ИМ
становища
ле", или отстрани, но това 
сила, която раздвижва най-про 
греоивни инициативи. С обра
зуването на местни организа
ции се създават най-ефикасни 
пъггища за единни акции в сто
панския, обществен и политиче

е

ски живот.
В рагисва/нията се посочи не- 

активността на някои членове 
ня Съюза на комунистите. На 
много събрания комунистите 
яюно се изкаиаха, че ония, кои
то остават 
към събития трябва да 
отстранени от организацията.

— Какви са подготовките за 
Общинската конференция?

— На изборните събрания в 
местните организации са избра
ни 6о делегати за . общинската 
конференция. Може да се кон
статира, че главно са зацоволе- 

утвърдени от

селото и града схванаха най-о- 
сновяото в .самоуправлението, 
производството и разпределени 
ето, че Ня трябва да чакат „си
стема“ да разреши проблемите, 

само 'техни. И на ра- 
комунистите

шния ред на 
проектопредложения за работа 
в идната година. Освен това ед 
На група при Общинския коми 
тет подготвя предложение на 
•кандидати аа членове на тела 
при конференцията и делегати 
за междуобшинската конферен 
ция. След като направи «еоб- 
ходим-ото допитване на всички 
делегати и местни организации, 
групата Ще състави кандидат- 
,ска листа за членовете на ко
митета и комисиите. -Тя съще
временно Шя води и разговори 

какво трябва да

Общинската изборна конференция на Съюза на 
комунистите в Димитроград ще се състои на 13 януа
ри тази година. По този повод нашия сътрудник М. | 
Бакнч постави два въпроса на досегашния секретар 
на ОК на СКС, Георги Алексов:

I

незаинтересовани 
бъдаткоито са 

ботаниците и на 
станало ясно, че реформата и 
идейно-политическата борба »а 
комунистите и работническата 
класа си е .работа «а .произведи 
телнитя сили и самоуправмтел- 
нигге отн.ошения. Бих казал и то- 

•че от обобщени разисквания 
се мина към конкретните про
блеми и конкретни задачи.

В течение на тази активност 
се забелязва, че една част от 
комунистите нР са разбрали ос
новната роля на Съюзя на ко
мунистите в сегашните 
вия. Това Се подчерта и на мно 
го изборни конференции в ме
стните организации. Разбира се, 
не се остана .само на констата
ции. С изтъкването за ниското 
идейно-политическо равпищя па 
част от комунистите същевре
менно се изтъква и искането в

:
'

бирането на делегати и члено
ве на секретариати в' местните 
организации и членове на ,ръко 
водстватп в самоуправителлите 
трудови организации. По мое 
мнение в дейността на Съюза 
на комунистите в нашата общи 
на през това .време доминираха 
три основни теми. В хода на 
реорганизацията активността на 
комунистите беше насочена 
към провеждането на стопан
ската и обществена реформа 
при засилена -обществено-поли
тическа отговорност в развити
ето на самоуправлението, -въве 
ждането на по-справедливи ме
рила в разпределението и изпъ 
лмението на производствените 
планове. Ориентирането на ор
ганизациите .на Съюза «а кому 
пистите На село към тези въ
проси даде .положителни резул 
тапи в развитието на самоупра- 
вителки отношения на село. Ор 
ганизациите на комунистите 
селскостопански производители 
и работници в кооперацията в 
една организация създаде усло 
вия в тази единна организация 
да се постигне единство на ак
ция в .разрешаването на -наболя 
лнте въпроси в кооперирането 
и развитието на самоуправите- 
лните отношения на село така 
както постанови ЦК на СК в 
Сърбия. Сега воички комунисти 
на село се намериха в положе
нието с общи аили да се борят за 
повишение на производството и 
укрепване на социалистически 
те отношения. Досега такива е- 
динни позиции на село нямаше. 
Напротив. Имаше конфронта- 
ции и стълкновения между ко
мунистите в кооперацията и ко 
мунистите-земеделски произво
дители. В новите условия те съ 
вместно ще се борят и ще ■раз
виват сътрудническите и само- 
управителни интереси и създа 
дат такава атмосфера, в която 
и кооперацията и кооператори
те да се борят за подобрение на 
производството.

В тази, така да кажа, начал
на активност, комунистите от

ва,
ни критериите, 
страна на Общинския .комитет 
на СКС в Димитровград. Меж
ду избраните делегати има 7

.по въпроса с 
се занимава междуобшинската 
конференция.

Пред общинската конференция в Димитровград
Комунистите и трудещите се 

успешно разрешиха много об 
ществено-политически въпроси

усло-

ръководните тела занапред да 
Со предприемат мерки за от
страняване на тези слабости.

В работата върху реорганизи 
ра-нето оше повече е разяснена 
ролята на Съюза на комунисти 
те в сегашния степен на разви
ти» на обществото като идейно- 
политическа сила и авангард 
на .работническата класа. Схва
щайки промяната на метода на 
работа и .ролята на най-лрогре- 
сивната организирана сила на 
нашето общество, мисълта и ак 
цията на комунистите беше на
сочена към самоуправлението, 
разпределението и произзооства 

като основа, върху която 
се изгражда акционното един
ство в .осъществяването на за
дачите на реформата. Бих ка
зал. също, че това е много ва
жен момент в живота на кому
нистите в нашата община. В до 
сегашната .работа всеки работе
ше колкото си искаше. Считам, 
обаче, че занапред, повече от 
когато и да било, ще е .необхо
димо единство на акция на ко
мунистите. Тъкмо това ще по
пречи на всяка демагогия, ще 
спре и ония, които -на думи са 
за единство, но на дело — фак 
тически ся против единството.

В провеждането на реоргани
зацията, комунистите схванаха 
докрай идейната и политическа 
отговорност за всичко. което 
става в организациите по рай-о-

минари, а засилва се и .работа
та по индивудуално идейно-по
литическо издигане.

В отчетния период е имало и 
' приемане и изключван», на чле 

нове на СК. Сега общо има 1091 
членове на СК, от които 150 же 
ни. По професионална структу
ра членовете се разпределят та 
ха:. промишлени работници — 
289, земеделски работници — 
276, просветни работници — 
115, от търговията и гостилни- 

123, .комунална де

(Продължение от 1 -стр.) 
време на изборите за предста
вителни органи, по 
•на организирането на СЮК и 
широката разяснителна работа 
по повод Четвъртия пленум на 
ЦК на СЮК и Шестия пленум 
на ЦК на СКС.

въпросите

Георги Алексов

— От известно врем» на те
риторията на вашия Общински 
комитет се водиха интензивни 
и широки разисквания по реор
ганизацията на Съюза на кому 
нистите. По същото време се 
подготвя и провежда в дело Ре 
шението за организиране па ко 
мунистит» по нов начин. Избо
рите в местните организации 
завършиха. Какво, по Ваше 
мнение, донесе ново тази актив 
ност в Съюза на комунистите?

— Общинският комитет още 
не е дал оценка за дейността 
на комунистите в реорганиза
цията в Съюза на комунистите. 
Затова в отговора на въпроса 
мога да кажа мнението си — да 
говоря-за нещата така както аз 
съм ги видял като досегашен 
секретар на комитета.

Изборите в местните органи
зации минаха в духа на Реше
нието на Общинския комитет 
за реорганизацията на комуни
стите. Интересът на членовете 
на Съюза на комунистите в ак
тивността, за която става въ
прос не се изчерпва само в из-

Общинският комитет е изи-
, грал значителна роля в разгръ

щането на тази активност в ор 
ганизациите и 
В ролята на координираш пар
тиен орган той е оказвал значи 
телня помощ в работата «а пар 
тийните организации с негаосре 
■дствени обиколки на организа
циите по терена, с организира
не на съвещания по районите и 
в града с цел да бъдат разясне 
ни по-подробно и по-добре ре
дица .моменти в нашата обще-

предприятията.
чарството 
йност, управление, транспорт 
— 228 и други — 60.

През този период ся били 
приети 95 нови членове но съ
щевременно са били изключени 
13, от които трима са се само

то

изключили с предаване «а пар 
тийните билети.

В отчета това самзизключва- 
обяйнява и факта,ствено-политическа и икономи

ческа дейност.
В .сферата на идейно-полити

ческата работа комитетът е про 
явил особена активност. През 
отчетния период са били орга
низирани различни форми на 
работа по идейно-политическо 
изграждане. В Димитровград са 
•работили дв» паралелки на ве
черно политическо училище с 
около 90 слушатели от които 
едно при гимназията. Също е

не се
в партийните редове има хора.

че

които са влезли в партията по 
чисто лични интереси. В нови
те условия перспективите на та 
кива членове са затворени и мо 
же да е» очаква; че предаване 
на партийните билети ше има 
и по-нататък.

Утрешната общинска конфе
ренция на СК впрочем ще даде 
по-пълна и по-компетентна о- 
ценка за работата на комитета.

М. Н. Нейковимало няколко съвещания и се

се попуене
побоите. Обаче историята 
партията е пълна с примери на 
храбро и правилно 
пред класовия враг без 
на мъченията, на които пи под 
лагаШе кралската полиция.

Към края на 19x7 година в 
•органа на ЮКП,който нелегално 
минаваше от ръце в ръце. Ти- 
то в една статия, посветена на 
значението на отбраната

горни НА ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕЛОМ пред мъченията и на идейното единство на ЮКП, 
на- която на всички страни тряб

ваше да се справя с различни 
държание опортюнистични схващания на

оглед отделни хора и цели групи.
Все док ато Йосип Броз не 

дойде в страната и застана на
чело на централния орган на
Партията — той се намираше в 
чужбина. Така все до 1935 го
дина писаната партийна реч из
лизаше във Виена, Париж или 
Брюксел. Куриерите нелегално 
разпространяваха вестници в
страната, или пък тези вестни 
ци конспиративно се пращаха 
по пощата.

Обаче от идването на другаря 
Титр начело на П-птчята цен
тралния орган на ЮКП и дру
гите нелегални материали се 
•печатаха в Югославия. С цоят- 
ралнатя техника ръководеха 
Светозар Вукмзнович и Павле 
Пап и .все до 1941 година в пе- 
чатрчпата «з стана нито един 
провал.

По повод ЗО-годишни- 
от идването на др. 

Тито начело на ЮКП
ната

След арестуването на Горкич, 
другарят Тито беше извикан от 
Париж в Москва Да поднесе от
чет.
гава беше твърде тежко, защо

тежеше на ръководството на 
Партията. от Югославия 

ръководители
и заминаване 
дотогавашните
критикуваха 
ито в трудните условия на неле 
гална работа 
някоя грешка.

Другаря Т.ито посочваше 
грешки, .но той раб ;теше така, 
че винаги уважаваше 
тта на човека, съветваше го и 
другарски и откровено му указ 
ваше на грешките и недоста
тъците. Такъв метод в общува 
нето е хоратя с» установи с Ти 
тоеото идване, в цялата Партия. 
Естествено, беше 
зл.рава дисциплина като оТнов- 
•н©' условие за съществуване 
една

комунистите, ко-Положението в Москва то „В сравнително живота ко 
респонденция между партий 
пата организация в изгна
ние и ЦК в чужбина — си 
спомня Страхил Гигов в раз 
говор с редакторите на вес
тник „Комунист" — през 
1937 година пристигна едно 
писмо, което по своя топ, по 
нещо, което в този момент 
е трудно да се обясни, се 
различаваше от другите. То
ва беше писмо от новия ге 
перален секретар на Партия 
та, отправено до комунисти
те-затворници. Достойнство 
но и решително в това пис
мо той ни препоръчваше да 
прекъснем е междуос«бпи- 
Те разправии и размирици, 
които — както и тези вън 
от затвора, и в партийните 
върхове, нямаха принципен, 
но личен характер.“

С иелегале1н паспорт на име 
на канадския гражданин Спглри 
дон Мек ас, Тито .пристигна във 
Франция през Финландия и 
Дания. Там престоява няколко 
дни. а след това. в началото на 
1938 година, пристига в Югосла 
вия да реорганизира Партията.

и направеха пото по това време подлагаха на 
арест не само партийни и вое
нни

на и-
мето на комунистите и Пар
тията особено изтъкваше

тезифункционери и съветски 
революционери, но и чуждестра 
•няи комунисти. Другарят Тито

дър
жанието на Спасения Бабович 
и Кръсго Поттив ода

личнос-
също има неприятности защото 
трябваше да се отбранява от 
някои измислени .и абсурдни 
обвинения, в което успя.

В Москва Йосип Броз пове
че пъти водеше разговори с ви 
дния български революционер 
Георги Димитров. От тези раз
говори другарят Тито, 
другото, аабеляаа и една 
денция на ръководството на Ко 
минтерна, че ЮКП трябза да 
да се разтури зарад фракцио
нните борби в нейното ръковод 
ство и пораженията, които пре
търпя на политическото . поле 
в страната.

Обачд Йосип Броз вярваше в 
политически -здравите и револ
юционно вдъхновени комунис
ти в страната, и не приемаше 
възнамеренията на Коминтер- 
на да прекъсне всякакви връз
ки с Югославия и официално да 
с» разтури едно революционно 
•движение.

Затова -другарят Тито реши 
да поеме тежката и твърде от 
говорна задача за окончателно 
то разкъсване с отрицателното 
идейно и политическо наследс
тво от миналото, с фракционер 
сто ото и групите в партията — 
с всичко онова, което с години

в затвори
те на етера Югославия, Такива 
•и безчет други примери на ге
роична съпротива на 
неприятел

класовия 
допринесоха 

единството на 
трудните условия

много 
да ое заздрави 
Партията. Внеобходима
На всекидневна разплата с 
добое обучените агенти и поли
цейски апарат комунистите че
сто попадаха в затворите 
уверението

«амежду 
тен- нелегална и от режима 

преследвана партия. Но ,в дейст 
вителноот со даваше 
ност вя асекиго да поправи 
шката си, на дело да докаже, 
че е останал верен борец за 
идеите на социализма 

От значение е именно това 
че в партийните организации 
започна да се развива прин
цип на демокрация — създаване 
на сощостве.но
л.б?.1и -от „директиви“ често н'°- 
правилни критики, хората кой-

от Гигна- Париж или М .сюз-а, югославски кому- 
нмсти през 1937 година, може- 
а да действуват в атмосфера

та другарство и доверие и 
взаимопомощ. Това също то 
съдейотвува комунистите, кои-
еовия Па!1,ах‘а в Рътате нк кла
совия «епоиятел да защитят об 
раза на Партията — 
ложно на теориите.

Новъзмож- — к'ето донесе и 
развивашегре постоянно 

Тито другаря
— ч» ще се издържат те

зи мъчения развиваше 
ния на другарство и 
доверие, необходими в борбата 
за целите и задачите, които не 
бяха ни малки, 
сти.

ЕГОРЯНА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИЛАотноше-

взаимно
За кратко време, оше с идва

нето -на организационния сек
ретариат на ЦК на ЮКП 
страната, резултатите постигна
ти във -вътрешното заздравява 
«е на Партията и развитието на 
нейната политическа 
показаха от* 'колко 
чешге

вни леки, ни про
мнение. Осв^бо

ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ИДЕЙНОТО ЕДИНСТВО
Комунистите,

активност
които в години 

те преди Втората световна вой
на имаха възможност 
да идват в допир е Тито. си 
спомнят, че той беше инициа- 
т ц> на партийните курсове, пое 
вещавайки 
на идеологическото

голямо зна- 
Щ-е бъде създаването 

единното партийно ръководство 
в страната за общото оязвитие 
«а революционното 
С изтъкването 
вътрешно-ш.тттмйни и 
ски задачи ТТентрллния 
повлия ЮКП

на
по-често

МЕТОДИ НА ДРУГАРСКО 
ДОВЕРИЕ движение, 

на основните
специално внимание 

__ образова
ние «а членовете на Партията, 

ези курсове в състав-а на цяла 
бяха

предисловията

политичеВ годините преда 
на друтаря Тито за секретар на 
ЦК с постоянно местопребива
ване в страната при обиколка

идването комитет 
в ощ.е по-голяма 

степен да се почувствува като е- 
данка

поотивопо
__ които съществуваха датоггвя, че трябз едно от 

за заздравяване политическа сила.а да
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Тито в историята 

нашите народи
на

(Продължение от 1 стр.) 
Това беше момент когато Ко- 

мунистичката партия начело с 
Тито призова югославските на
роди, работническата

славоката земя и на Балканите, 
югава партията заедно със си
лите на освободителното 
ние предприе една общоюгослав 
ска политическа манифестация, 
която трябваше Ор най-автори
тетно политическо място да да
де на нарюдите и трудещите се 
най-конкретен 
на въпроса кои са 
политически цели на Народоос- 
вобепителната война и за как
ва Югославия се води борбата. 
Тази роля изигра Първото за
седание на АВНОЮ в Бихач. 
Тъкмо за това, че очерта пър- 

разширява и «ите контури на Нова Югосла
вия.
АВНОЮ подействува 
лен обединяващ фактор в бор
бата на югославските народи и 

войска представляваше първата стъпка 
към бъдещото окончателно об
разуване на общите върховни 
органи на демократичната на-

движе
класа, тру 

дещите се и всички патриотич
ни сили по света на 
въоръжено въстание 
бождение и създаван* на нова 
Югославия, която да бъде дър- 
жа*вя .на трудеишя сб човек, а 
не <на реакционните сили които 
владееха в стара Югославия.

Събитията показаха, че Пар- 
тията бе правилно оценила мо
мента. защото въстанието бър
зо започна да се 
иа включва широките 
маси.

Тито стана върховен

всеобщо 
за осво-

и ясен отгозор 
основните

Първото заседание на 
•като си-

народни

_комен
дант на партизанските отреди и 
Н а.родоосвоб одите лната 
която израсна от народоосвобо- 
дителното въстание. На тази
длъжност той показа, че не са
мо е водещ, политически творец 
на партията но и изключително реди във съвремената федера- 
надарен ръководител на въоръ- тивна държава. Тази задача о 
жената акция на народоосвобо- съш.есггви само една година ло- 
дителните сили и организатор късно Второто 
на мощна народоосвободителна АВНОЮ в Яйце. 
армия., т. е. истински водач на 
освободителното въстание 
гославоките народи. С решения
та -си от всекидневната бой- 

практика

родна власт на югославските на

заседание на

В заключителната фаза на 
на ю- войната доминираш* въпросът 

з,а международното признание 
На нова Югославия като равно
правен съюзник във войната 

заповеди против фашистките агресори. С 
оглед на огромните задачи за 
обновяване на разрушената 
през войната страна за югослав 
ските народи този проблем и- 

като маше извънредно голямо значе 
ние.

Активните контакти за изяс
нявано на въпросите с правител 
ството н.а СССР и западните 
страни и личните Т.итови сре
щи с държавниците и военни
те ръководители на тези дър
жави, акциите, които политиче
ското ръководство на НОБ пре 
дприе в целия свят, ясно показ 
ват, че Тито въпреки постоянна 
та ангажираност в ръководе
нето на военните действия и по 
изграждането на въоръжените 
сили е имал голямо чувство за 
актуалните политически съби
тия и във всеки момент е зна
ел да се съсредоточи 
към онези проблеми и задачи, 
които в даден момент са били 
решаващи за успеха на борба-

Рекокструкцня па президиума на Петата национална конференция в Загреб
телят на безброй наши най-съд- 

бовни решения. Затова Титово- 
то дело е един от ония истори
чески феномени, от който не-

славските комунисти е горд от 
това, че в неговите редици из- 
растна и на негово чело стои та 
къв човек.

престанно ще се вдъхновяват 
социалистическата и всяка про
гресивна мисъл и акция на на
шето общество. Съюзът на юго-

на и с мнз-
гобройни 
многобройни статии

статии и
•и заповеди 

на Въховния щаб, с партийните 
документи и др. Пито създаде 
цялостна концепция на народо- 
освсбодителното въстание 
партизанска война и па преми
наването от партизански 
ди към създаване на революци 
онна народна армия и към зае
мането на властта от страна на 
работническата класа 
шия се народ. Считам, че няма 
да прекаля, ако кажа, че тази 
концепция е едно от най-голе- 
мите достижения в

Реч на другаря Тито
Другари и другарки, човек не би могъл да направи 

много. Значи, благодарение са
мо на високото съзпани* на 
нашите хора. на нашите кадри 
и на доверието, с което парти
ята се ползваше сред народа в 
най-трудния период от нашата 
история, тя можа да изпълни 
задачите, които стояха пред нея.

Отбелязването на годишнина
та. която беше прелом в рево
люционната дейност в нашата 
партия е същевременно могъщ 
показател за това, какво наши
ят Съюз и нашите трудещи се 
следва да правят в бъдеще. Ако 
нашата партия не продължи да 
изпълнява предстоящит* й за
дачи в бъдещото революционно 
развитие на нашата страна, то
гава изтеклите тридесет години 
не биха значили много.

пречи на неговото п'В--иа:а':ъ-л- 
но развитие, за да продължи 
да бъде предводител. б?з оглед 
иа п.о-другите условия, при ко
ито работи днес..

Днес Съюзът на комунистите 
работи в страна със съзнателен 
народ който знае какго иска. 
Нашият начод прие социалисти 
ческите обществени отношения 
и система, а наш дълг е и в 
бъдеше ла не се разочарова в 
нас. т. е. нашият Съюз ка ко-

отре-
„ Разрешете ми да ви благода
ря най-сърдечно за тези изрази 
на признателност, които прие
мам като признателност към 
нашата партия, която в течение 
на най-бурния тридесетгоди
шен период от нашата история 
съумя да изпълни своите за
дължения като революционен 
ведач на работническата класа 
и на. всички югославски наро
ди. Когато днес се говори за 
моето идване начело на парти
ята това за мене е голяма по
чест. Аз дпес вече имах възмо
жност да кажа, че човек, който 
тридесет години стои начело на 
една партия с високо съзнател
ни. зрели, и революционно спо
собни членов* — може да бъде 
само част от тази партия, а не 
човек, който създава всичко.

Какво би могъл да създаде 
един човек начело на някаква 
гартия, членовете на която в

и труде

те лрията и 
«а освободителнопрактиката 

въстание като революционна 
партизанска война. Последвали 
те събития в мучнетите Да. получи оше по-го 

лям авторитет и по-голямо при
първо и

света, вее До се
гашната война зъв Виетнам по
казаха силата на тази концеп
ция.

знание. Това е моето 
пай-голямо желание.

Още веднъж ви благодаря за 
тази признателност, която счи-

Тито и ръвовздството 
тията знаеха, че успехът «а въ
станието не зависи само от во
енните акции,> но че и те зави
сят от непрестанното политиче
ско ангажирана 
нароени маои и затова 
трябва да се осъществяват 
тресишнит* промени в политиче 
ската и обществената структура 
на Югославия, 
искаха и продължаваха да ис
кат. При тева решаващо беше. 
народните маси още след пър
вите крачки и успехи на въста 
нието да се убедят, че партията 
и народоосвободателното движе 
ни* ще бъдат верни изразители 
на техните интереси специално 
в следното:

Първо, че властта ще е демо
кратична и народна, т. е. така
ва власт, в която да доминират 
дейсвителките интереси на ра
ботническата класа и на труде
щите се маои.

Второ — че югославските на
роди след войната сами, без на
тиск и намеса отвън ще си уре 
ждат своите вътрешни отноше
ния като силите, които са носи 
ли бремето на войната ще оси-

на пар именно
там за признателност към вси
чки членове на партията — и 
към тези, които вече не са ме
жду нас

Вярвам, че отбелязването на през тези тридесет години носе
този юбилей Ще съдействува на ха огромно бреме на своя гръб
шият Съюз да върви напред съ и ни дадоха възможността 
що така. могъщо и в бъдеще и можем днес тук да говорим за

своите сърца и мисли нямат и- да вижда всички свои слабости огвомнит* успехи, които постиг
деите за които се борят. Такъв като премахва всичко, което нахме.жавмата власт партията 'не па,- о 

на в изкушение и грешки да □ 
бъде достатъчна сама на себе г 

да се въобрази, че ней- о 
ната свъзаност с държавния а- о 
•перат стига Да осигури безпрет □ 
пяствено развитие на сзциалис □ 
тическото изграждане. Затова □ 
методите нз работа на партията □ 
и в новите условия бяха насоче о 
ни не само към това да не от- ° 
слабват, но и да с* засилват и § 
развиват всестранно всички оре ° 
летва на политическата борба и § 
воички организационни форми, ° 
които и помагаха да се бори за ° 
историческите цели на работни ° 
ческата класа и трудещите се о 
чрез вдигане и на тях на акция □
•като им сочеше целите и сред- а 
ствата на борбата и въздейству □ 
ваше върху оформянето на тях □
«■ото съзнание.

та. на всички, коитона широките 
редом Приемайки в -социалистическа 

та страна на югославските на
роди най-голяма отговорност за 
тяхната съдба, като имаше най- 
могъщо непосредствено влияние 
върху целия механизъм на дър-

.п ро
да

каквитз масите

о долнотмински перспективи•си или

купиха хладилник за извозване 
на месо до консумативните цен 
трове из страната. Може би 
най-гзляма похвала заслужават 
хората от кооперацията за това, 
че поправиха културните домо
ве в Тлъмино и Бранковци. за
щото рядко някъде кооперации 
те полагат грижи за домовете, 
които им бяха дадени на стопа
нисване,

Може би все пак трябва да 
бъдат упрекнати за още слабото 
коопериране със земеделските 
производители, макар че насе
лението би желало такова про
изводствено сътрудничество. Не 
е достатъчно само това, че ма
газините са снабдени от добре 
по-добре, нужно е ггроизводстве 
но сътрудничество, с което на
родът да стане по-заможен и 
да купува това което му се пре 
длага. Но и така населението 
от района може да се похвали 
с обзавеждането на домовете 
си. Нови мебели, транзистори, 
ежедневно необходими домакин 
ски уреди все повече навлизат 
в жилищата на хората 

И пътят за Караманица, мг- 
кър и недовършен още е е ще 

тази едно приятно завоевание ка то 
зи край И бъдещата мина ..По 
двирове“ и много други неща. 
които няма да редим до без
края. ✓

Старата година не си отиде незабеля
зано в Долнотлъмински район. Тя беше година 
на упорит труд, проявен от цялото население и 
резултатите я правят забележима. Значи и Но
вата 1968 няма да се посрещне с „голи ръце“, 
както казват хората, >но ще .й се дадат редица 
обекти и много н-ови начинания, които после в 
дългите 365 дни ще станат дело.

турял интересите на масите ко
ито са воювали да бъдат воде
щи интереси в страната.

Трето — че югославските на
роди, к-оито в борбата са запо
чнали да си осъществяват пра
вото «а самоопределение ще си 
залознят това право, т. е- че Но 
ва Югославия ше бъде израз на. 
техните общи интереси и пълно 
равноправие.

Същността на иародоосвободи 
телната борба Тито изрази през 
1942 година със следните думи:

„Нашата лародооовободителна 
борба нямаше да е толкова упо 
рита и успешна, ако югослав
ските народи не виждаха в нея 
редом с победата над фашизма 
победата и над всичко, което 
беше в миналите режими, побе 
дата над ония. които угнетяваха 
и се стремят да угнетяват и в 
бъдете югославските народи...“ 
След тежки и многобройни бит 
ки през 1941 и 1942 година въс
танието вече можеше да посо
чи «рупии резултати — затвър 
денит* позиции сред народните 
маои и големите освободени те
ритории. Въпреки усилията на 
окупатора и сътрудниците му 
да подушат въстанието, то ста
на неунищожимо и лостояно 
присъотвуваш фактор на юго-

Най-напред да започнем от 
успеха на най-младите, от уче
ниците и техните възпитатели, 
защото те има с какво да се 
похвалят. Става въпрос За едно 
голямо за тях начинание 
си докарат до училището здра
ва планинска вода и да си на
правят чешми, за да зарежат 
старите кладенци, в чистотата 
на които може всеки да с* усъ 
мни.

Какво са направили те. Не, 
още не е завършено всичко, ще 
има и за Новата година, оба
че голяма част от работите по 
водопровода е завършена. От 
извора, 560 метра далече от у- 
чилишето, в съвместна добро
волна акция на ученици и учи
тели вече е изкопан каналът и 
наскоро трябва да се поставят 
тръби и да се иззида резервоа
рът Към начинанието на мал
ките с голямо разбиране се е 
отнесъл Домът на народно здра . 
ве от Босилеград, както те им 
помогне с 400 хиляди стари ди 
нара. Другите необходими пари 
са събрали самите ученици от 
продажбата на шипки и билки, 
събирани през двете години. 
Сумата възлиза на около 700 
хиляди динара, и ще има за во 
допровода и за нови нагледни

средства за обучението.
И училищната сграда в Би

стър е готова За работа в нея. 
„Услуга“ от Босилеград бърза 
да завърши последните работи 
на нея.

□
Тито е едно от най-изразител § 

ните имена в редовете на исто- ° 
Неговото §рическит* личности. 

има отдавна премина граници- ° 
те на вашата страна и стана ° 
притежание на всички, на кои- ° 
то мирът е насъщна потребност, ° 
на воички, които възстават 
защита на своето 
битие и съществуване, на овоя- п 
та независимост, изграждането § 
•на равноправна общност на на- § 
родите, за освобождението от о 
всички видове експлоатация, по § 
коряване и угнетяване, за пре- § 
махваме на силата в отношени- ° 
ята между държавите и народи □ 
те. Титзвото име стана символ В 
на борец във войната и мира и □ 
израз на хуманистичната визия 3 
на един нов свят който не се § 
страхува от унищожаването на § 
човек от човек и от народ на §

да

И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА 
УПОРОЕНИ МЕСТАв § 

национално § Бистърските ученици оказаха 
голяма помощ на кооперацията. 
В местността „Бобешино" те за 
леоиха близо 40 декара упорзе- 
нн поврхности с акациеви и бо
рови фидани. След десетилетие- 
две тук ще се издигне млада 
гора, «сято ще спаси много дру
ги декари земя от проища и о- 
голване. Каква голяма е 
помощ оказана от младите, ще 
с* види едвам тогава, когато те 
вече ще са поели ръководните 
кормила в своя район.

Земеделската кооперация „На 
предък“ в Долно Тлъмино об- 
служава всъщност целия район. 
И обслужването е задоволител
но, защото много грижи се по
лагат за улеснени* на населени 
ето. В годината, която си из
тича, те направиха хубав мон
тажен магазин в Бистър, откри 
ха три магазина в Босилеград и

За тютюнопроизводителите 
обаче годината, която изтече не 
е задоволителна. Тютюнът не е 
много качествен и цената му не 
бе на равнището от 
години.

В годината, която

□народ.
На нас, титовите съвременни- □ 

да. ш е трудно всестранно да § 
оценим обективното значение □ 
на неговото дело. Обаче като 
непооредственни свидетели на 
Титошата реч <и акция — от не □ 
говите първи исторически стъп о 
ки ние знаем, че те бяха двига- -

миналите□
□

очакваме 
ше закрачим с вече известни 
нам начинания и мероприятия.

Ранко Каранфилов
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ИЗ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИЛе.
СТОЧАР“ СЕ РЕОРГАНИЗИРА2%1?®ттж&>

КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ ••■ ваше схващането у производи
телите, че кооперацията и слу
жещите в кооперацията са там 
не Да се борят за подобрение

зи стопанска оргаизация и по- 
иататък остана да съществува. 
С обединяването на коопераци
ите почти нищо не се проме ни в

Обединената земеделска коо
перация в Димитровград не из
пълни очакванията ия селско
стопанските производители. Ко-

ие искат да сеОбикновено така се казва за ония. дето
което говорят другите, а продължават да сивслушат в опова, 

работят така по своему.
Случая, за който Ще стапс дума тук, не е единствен, дори 

счита характерен. По един или друг начин мнозина 
обществени дейци са се издигнали до едно равни-

може да се
стопански II
ще — да речем до пост на директор — и сетне твърде трудно 
напускат това равнище. И вместо останалите обществено-поли
тически дейци и стопански ръководители да му помогнат да 
намери и заеме правото си място в комупата, то те му помагат 
да върви напред, без оглед, че тоя вървеж коства понякога ми
лионни загуби.

Но да се върнем към кервана, оня керван дего не слуша 
пикакъв глас отстрани, а си кара по своему. Тези дни към пего 
се приключи, благодарение па нечия благонаклонна усмивка, 

. бившият директор на покойното търговско предприятие „7 юли“. 
Може би самият той не е толкова виновен, че покрай толкова 
кандидати за магазинер именно него приеха в комбината „Ди
митровград“. Дори съвсем естестпсно изглежда; и той се нуж
дае от работа, и защо да не бъде приет. Може би много повече 
вина има комисията за заемане или самоуправителният орган, 
който е решавал по въпроса. Защото хубаво го е казал наро
дът: не е луд оня, дето изяжда трите погачи, ама оня, дето му 
ги дава. Но когато зпаем от практика, че конкурсите, комисии, 
самоуправителни органи и тем подобни, неведпаж са били и са 
чиста формалност, тогава съвсем ясно е кой е решавал по за
емането на бившия директор. Интересно е обаче, че именно 
тези странични" фактори са пренебрегнали едно законно изи- 

— кандидатът Да не е под следствие. А бив-
следствие, и

■Ч Ж-З.--
* .*•

скване. а това е „ „
шмят директор на „7 юли , Стоян Живков, е под

§ШШхШЩЩпредприятие, дори с квалификации, все още са без Работа. 
А ето Ркормиларят му, след като напусна тънещия ««Раб, „ни
лук ял, ни иа лук мирисал“ с„ завръща в едно дрУ™ творение 
ятие, което го приема без дори да му потърси удостворение
дали не е под следствие. .„1Т «0 може

Ясно е. че без намесата, нямаше да го приемат. 110’Ясно .е е ^ да не изхождат от някакво разбм-
в известна смисъл да 

намесилите се имат

това

би, корените на
рателство към незаетия бивш директор, а 
е изкупуване па гряха, защото ^навярно и 
впна за пропадането на „7 юли .

Да напомним, че за заслугите хората се 
провиненията се наказват. А не обратно както 

бившия директор на „7 юли .

Механизацията важно условие за успешна реорганизация

на производството, но да иззе- 
излишеци. Тук

оперативните отношения бяха 
сведени на минимум, на най- 
необходимите форми, а недове
рието на производителите в та-

отношенията, организацията на 
производство и сътрудничество 
то. Две години минаха откак се 
обединиха земеделските коопе
рации в Димитровградско, но 
още няма резултати в органи
зацията на пропзводстово, само 
управлението и разпределение
то. За 30 0-0 нови динара коо
перативният съвет ангажира 
специалисти от Завода за подо
брение на селското стопанство 
в Белград до края на годината 
на научна основа да се органи
зира процесът на производство-

награждават, цо за 
го направиха мат пазарните 

беше източника на недоразуме
нията, недоверието и затова лро 
изздантелите избягваха да вли 
зат в по-тесни

със заемането на УV. сътруднич еоки
връзки с кооперацията.

Установяването на отговорни
ци на трудовите единици и от
говорници на производството 
по райони, се показа непоходя- 
що и пречи на нормалната ра
бота. Ръководенето от центъра 
— също пораждаше .разни стъл 
кновения и беше неефикасно. 
Непланозото снабдяване и окла 
диоане на разни видове стоки и 
възпроизводствени материали 
намаляваше оборота. Всеки ръ
ководител на трудова единица 
се стремеше да снабди магази
ните си За цяла година и след
ствие на това се стигаше до на 
труттване на големи запаси и 
„замръзяване“ на големи сред 
ства.

Новата организация ще изле
кува тази стопанска организа
ция. С установяването на тру
дови единици по районите на 
териториален принцип, се ану-. 
лира длъжността районен отго- 
епочик. а ръкозопетвото с про 
изводството в района ще става 
■н->- от Димитровград, но в самия 
район. Осзен ръководител на 
центъра специалистите, ще се 
гскжат за пргиззодството на' 
стопанствата, а с кооперативни
те въпроси ше се занимават ,ръ 
ководителите на трудовите еди-

НОВИ ИНИЦИАТИВИ В ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО

Опитът на Прокупие
то.низация не може да изпълни 

паушалните си задължения — 
причините за неуспеха са в са
мите работници и следователно 
в такива случаи престават тру 
довите отношения. Органът на 
самоуправленир съчиняват най- 
много работниците от паушал- 
иите цехове и те решават за съ
дбата ма предприятието, както 
и За връзките му с другите 
предприятия.

Да кажем, че този начин на 
работа е предизвикал голям ин 
терес оред гостилничарските 
работници в Сърбия и предста-

от залягането иходи зависят 
успешното организиране на ра
ботата.

'Този начин «а работа съдей. 
ствува чувствително да се уве
личи дохода. Това нещо внесе 
неспокойствие

Неотдавна журналистите от 
Ниш имаха възможност да се 
запознаят с новата организация 

'гостйлкичарското предприятие 
Прокупие. На пресконферен

ция представител на предприя
тието говори за икономически
те резултати, постигнати с въз- 
тановяването на „паушалнл от
ношения“ между предприятие
то и гостилничарските цехове.

време 
цехове 

в състава

Какво в действителност се 
променя в работата «а тази 
стопански организация?

Из основи се променя начина 
на организиране на работата 
систематизацията на работните 
места, досегашния начин на са
моуправление и разпределение, 
въвежда се, за пръв път. ана
литично-планова служба и др.
НСЕИНИ.

В

частнитесред
гостилничари.

Трябва да се отбележи и на
чина по който се обезпечават 
самоуправителните права на -за 
етите в тази цехове. Най-напред 
■да кажем, че „паушалните“ от
ношения са модифициран на
чин на организация на трудови

За кратък период от 
откакто екзистират 10 
като „паушални“ - 
на предприятието, трудовата ор 

конкуренция на

И макар че на хартията съще
ствуваха някакви трудови еди
ници, всичко бе централизира
но. а за съветите 
единици, тяхната дума в реша
ването и самоуправлението — 
и дума не може да става. Тру
довите единици се организират 
на принципа на производстве
ни клонове, а не всяка опреде
лена територия да ои има члено 
ве на съвета, разхвърлени са 
по цялата община, и. не можеха 
да се съберат >в Димитровград 
седалище на трудовите едини
ци). Сесиите не

на трудоветеединици, с тази разлика, че те
зи цехове са още по-самостояте 
лни. Уговорките 
такива, че ако трудовата орга-

ганиаация в 
многобройните частни 
ничари са постигнати 
успехи, което предизвика сред 
представителите 
сила“.

За кащю става въпрос?
Предприятието търпи загуби. 

Частните гостил ничари предста 
вляват все по-сериозна конкуран 
ция. Трябвало 
най-подходящ начин да се сти
мулира работата От месец юли 
две гостилници работят „пау- 
шално“. т. е., в състава на пре 
яприктието и са длъжни да пла 
щат. на предприятието 
шал“, в който влизат 
разноски иа цеха, както и раз
ходите за управлението и ръкоп 
воденето. За няколко месеца — 
резултатите бяха над очаквани
те. През ноември е разписан 
вътрешен търг. Началната це
на беше 28 милиона стари дина 
ра. Работниците взаимно са се 
договорили при какви условия 
да се присъединят отделни це
хове. Оами се -сдружавали и у-

вители на различни предприя
тия идват Да се запознаят с о- 
пита на прокупчани.

гостил- 
големи ' отношения са

М. Б.на „седмата

Големи средства лежат в складовете
В магазините в Димитровград 

стоят на склад големи количес 
тва вълна и малини. Непрода
дена вълна има на стойност от 

-от вОО.ООр нови динара. В мага
зините се намират към осем ва 
гона малини. Кооперацията из
купува овощията от ггроизводи-

Р да се намери за килограм. Засега закупчик 
още не п намерен.

Замразените 683.000 динара в 
складовете представляват голя
мо бреме.за кооперацията и по 
всичко личи, че за тйх в момен 
та няма по-важна задача от то 
ва да освободят • тези средства 
и да ги използват за подобре
ние на (производствения процес 
и оборудването

шши заедно с техниците и съ
ветите на кпопет>ят~почте. Точа 
е мероприятие, което пои антив 
ко съдействие яа обществено-, 
полиютчеокит-, оогзншзогояч на.
СОЛО -- Нч ПЪРВО МЯСТО Съюза

ше помогне, 
1--гупо—оггс1.а-гя наистина да ста
не кооперация на производите
лите.

Трябва да изтъкнем, че ко- 
мерческатя служба в състава. 
на..общите работи ще бъде един 
на за всички трудови единици.

се провеждаха 
и няма да прекалим ако кажем, 
Чр управлението в „Сточдр“ бе
ше централизирано, да не ка
жем закостенело. За разширя- 

'. ване «а самоуправлението и 
сред кооператорите не може да 

. се говори, и може би зарад то
ва кооперативните връзки спад 
наха на яай-нримитивнгл форми.

Несъвременната организация 
на производегешо, самоуправле
нието

,.пау-
воички н -• в^мчнмстито

телите 4 на отворена сметка ка- 
4 то им заплаща по 1 нов динатз Б.

Работнически съвет подпомага 

електрификацията на селата
и разпределението остави 

лоши последици върху увеличе 
нието на
икономичността и

производителността, и ще има завеждащи отдели 
снабдяване и продажба. Те ше 
набяват и продават и ще водят

качеството
на продукцията. Без оглед 
това какви резултати са 
отделни групи, досега това 
се отразяваше върху 
доходи.

на
дали

частзували в търга.
На края 10 цехове (най-много 

с ло тримл работници) 
работници в предприятието. Ра 
ботниците се задължават със 
стоките по набавни цени. уве
личени с размера за данък-обо 
рот. Тези цехове са самостояте-

сметка за цените, количествата, 
качеството на .стоките и подоб
но. Новоформираната аналиггич 
но-тг ланова служба ще има за 
задача да следи изпълнението

На едно последните 
да.ния

неси засе- 
Работничесиит съвет в електроцентрала „Власина“ 

ши на всяка село, което 
трифицира да отпусне по 1 ми
лион. стари динара за 
не на далекопровода 
гюст.

Решението

взели ре- 
се елек

личните
Ония производствени 

групи, които пг,казаха добри ре 
зулта-пи — помагаха ония. кои
то работеха със загуба. Значи 

възнаграж даваше се работно 
място. ,я не рабгтата. Не трябва 
Да изтъква,мя от какво значе
ние бели, за производното и 
производителите на фермите и 
стопанствата.

От друга 
‘Организация 
'го развитието .на 
"•'те -връзки с частните 
Е одагтели. Всичко

построява 
и трафо- на производствения план, про

учва развитието на селското 
стопанство /в Димитровградско 
и да сигнализира какви мерки 
да се предприемат.

Едва сега частните произво
дители ш.е могат да кажат, че 
са получили кооперация зч «'■к- 
вато са гласували при обединя
ването на старите земеделски 
кооперации.

«а органа на са
моуправлението на, Сурдулиш- 
■ката електроцентралз 
•ри електрификацията

лни цапълно в разпределението ; 
на дохода и др. въпроси. Инте- 
рссът е нараснал значително и 
те правят всичко възможно да 
постигнат яолкото Се може по
добри резултати в работата, за- 
щото сегашните им лични до-

ще уско- 
на селата 

при-е страна досегашната 
ръцете 

кооператив- 
произ- 

това подхран-

в този край. Този хубав 
мер ще подтикне да се електри 
фицират

връзваше
•и оетанлалите села 

Сурдулишка община.
в

I
М. В.■ I
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НАУКА И ПРИРОДА КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД“ 

ТЪРСИ РАБОТНИЦИПРОМЕНИ НА 

КЛИМАТА НА ЗЕМЯТА Комбинатът за каучукови из 
делия „Димитровград" в Димит 
ровград обяви 38 вакантни ра
ботни места за определен срок. 
до връщането «а неколцина ра 
ботници от ЮНА. Когато редо
вните работници се върнат от 
Армията на постоянна работа 
ще останат ония работници, ко 
ито по-рано били приети на оп 

Комбинат „Ди

По-топли ли са зимите? — А- 
томните бомби 
или нешо друго? Какво 
ват метеороохическите данни?

— Това зима ли е? 
зими имаше по-рано?
Те бяха много тю-сурови, 
говете — много по-дебели.

Та«а говорят често 1-5-годиш- 
ки, 50-годишни или 70-годиш- 
ии хора. и всеки от по-възраст 
ните събеседници ее съгласява 
с тези заключения. Но дали е 
наистина така?

Нека да направим

вани също в 1608 и 1621 г. Ме
жду 1624 и 1634 година в Тур
ция се появили и бързо разшир 
явали големи ледници, а по пла 
нин.ските върхове на Етиопия 
имало дългогодишни снегОЕена 
Етиопия имал дългогодишни 
снегове. През 1621 г. замръзна
ла значителна част от Черно 
море, включително и българско 
то крайбрежие.

След 1700 г. климатът в Ев
ропа започнал да се подобрява 
като особено меки били зимите 

една мал- в Централна и Западна Европа 
ка разходка по климата на «а- Летата станали много дъждов- 
шата 4-милиардогодишна кра- ни и така продължавало до 
савица Земя, от времето, което 40-те години на 19-то столетие, 
геолозите наричат кватернер, Естествено е, че от време на 
когато ледена корона е увенча време това затопляне било пре 
вала главата й. Тогава острови късвано от внезапни застудя-ва- 
те на Великобритания не са ния, но това не променило по
били отделени от слънчева съществено картината на общо 
Франция, Рейн. течейки из ши- то затопляне след 1700 година.

През двадесетото столетие се 
наблюдават повишавания на 

моретата и 
и на въздуха. Напри

мер въздухът над Гренландия, 
Северна Скандинавия, Северна 
Канада и Северна Азия се пови 
шава от 1 До 6°. И тук у нас 
през последните десетилетия се 
наблюдават по-често топли зи
ми, с малко сняг и валежи изо 
бщо.

Нормално Р да се породи въ- 
какво се дължат те-

ло развитието на растителнос
тта, че 1816 година била наре
чена „година без лято".

Термоядрените взривовр също 
влияят на земния климат с из
хвърляния от тях ядрен прах 
в атмосферата. Японски учени 
са установили, че първият вз
рив ,на водородната бомба през 
лятото 1954 година е предизви
кал такова потъмняване на ат
мосферата, каквото се предиз
виква и от вулканската пепел. 
Освен това е установено, 
след такива взривове 
се влошава, явяват се бури, тор 
надо и други атмосферни сму
щения.

Много трудно значи е да 
твърди, че сега живеем в пе
риод, в който зимата постепе
нно 'Си -отива, Чр има затопля
не на времето и скоро изобщо 
няма да има снегове

Напълно е възможно днес да 
преживяваме период на по-зна
чително затопляне. Но това не 
може да бъде доказано 
основа на наблюдения от някол 

Тенденцията

ли са виновни 
ни каз

Какви
Някога

а сне
ределено време, 
митровград“ обаче ще абсорби
ра незаетите. От 38 
ще бъдат приети на постоянна 
работа. Трябва да очакваме, че

трима

че-
времето

Наскоро изкупуване 
на агнета

се
В Димитровградско агнетата 

са готови за пазара. В коопера 
ция „Сточар“ казват, че изку
пуването им Ще започне към 
средата на януари.

Има изгледи изкупните цени 
да бъдат добри. Истина, те още 
не са формирани, но според 
хода на досегашните преговори 
с износните аредприятит 
кутгните цеви ще бъдат към 10 
нови динара за килограм живо 
тегло.

Миналата година, до 31 декем 
ври. към 90 на сто от овцете 
са се обагкили.

В лабораторията на комбината
рока долина, която сега е дъно 
Иа Северно море, приемала ка
то свой приток река Темза. По- температурата в 
край тях, -както и край всички океаните 
други реки и в огромните гори 
от родендрон, бор, ела, клен, 
фикуси, дъбове, магнолии мир 
«о пасели хипопотами и носо
рози, а >в долината на Арно и 
по днешната територия на 
СССР се разхождал величестве 
ният южен слон с повече от 1 
метър по-висок от сегашния.
Имало много мастодонти, гига
нтски елени ...

Тази -мирна картина била у 
нищожева ст прзнизителния тия?
вой на жестоки северни ветро
ве, донесли нечуваното ледено

за това време димитровградско 
то стопанство ще създадА усло
вия за заемане «а незаетите Ра 
ботници.

Още първия ден след обявле- 
120 души са подали

само
[ИЗ■ко десетилетия. 

на сегашното развитие на кли
мата ще може да се установи 
отчетливо едва след 100—200 го 
дини.

ниетз 
молби.

Увеличението на производст
вото в настоящата година ще 
даде възможност да се увеличи 
и броя на заетите в комбината.

М. Б.
(сп. „Космос" — в съкра
щения)

нросът на
зи постоянни промени на кли 
мата в изшшалите Х!ИЛЯдоле- НАШЕНЦИ В РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

За тези промени е писал ояце 
Аристотеш в 4 в. преди новата 

дихание на извънредно жесто- ера. В средните векове хората. 
ка зима. Скоро над Европа, А- тези промени тълкували с „6°' 
зия и Северна Америка плъз- жи гняв.“ Първите съзнателни 
нали ледени езици. Страшен опити за анализиране на про- 
студ обхванал голяма част от мените в климала започнали 
северното полукълбо. Това би- през 18 и 19 столетие. Резулта-. 
ло Гюяцкото ледниково време, тите и анализите оттогава ^ Д° 
разразило ое преди 600.000 го- днес потвърждават, че между 
дуят. След това последовател- 1000 и 12>.0 години е имало оошо 
но се заредили затопляния, след затопляне на климата, след 
вани от нови заледявания. етз между 1430 и 1?00 годи

Чак „след така нареченото настъпил т.^ нар. „малък лед 
Вюрмско заледяван» започва -ков период“, най-студените го- 
по-степенно омекване на кли- дини на който били през 
мата, което по-ясно се почувст- години на 16 век и 40-те 
вувало едвам преди около 10 -ни на 17 век. Сегашното за 

' хиляди години. Преди 7 хиляди ля,не на климата. _
години настъпил т. нар. Атлан най-вие оката си точка, и д 
тически климат, който доприне но е, че става въпрос не 
съл -някогашните заледени пло топля не на -климата И30 ш>
ши отново да -обраснат с дъб, но за смяна на по-студени
липи. орех, ели, бук и бряст. А риоди с по-топли.
после цели две хиляди години Коя е причината за пром
климатът бил топъл и дъждо- в-осттта на климата, 
вен. След това настъпил суббо- Днес най-задовзлител а ^ 
реалният оух -климат, който пре хипотезата на А. деср • 
сушил всички блата по север- ред -нея. подобряването 
кота -полукълбо. Т-ова време мата на Земята през 
*ие наричаме Бронзов век. По- те десетилетия мож» да 
дир три хиляди години отново пише на отслабването на * 
застудял -климатът. Страшни н-ската дейност, т.е. «а . 
студове овирепетвували все до рянето на земната атм Ф Р • 
1011 голина на нашата ера, юо- Освен тава -изчисленията н 
гата. времето се затоплило и ко ГГлас показват, че гг -д р 
гйто в Югозападна Гренландия то на вулканите показват, че

повишава-не количеството на въг 
амомсфера-

Стойне Харалампиев-Правдата
Стойне Ха-раламтпадв—Правдата 

Принадлежи -към оная група про
гресивни младежи, които гюд 
-влияние на Октомврийската 
циалистнческа група положиха ос
новите -на работническото движе
ние в този край-в -началото па 
то-ва столетие. -Най-изтък-иатн ак
тивисти «а босклепр адското рабо
тническото движение бяха Знно- 
внй Георгиев от село Извор, член 
на ЦК на БКП по занятие учи
тел, Христо Илиев От село Назъ- 
рица и -неговият брат Тодор Или
ев. Георгиев слага основите на 
първите партийни организации, а 
Илиев като делегат участвува на 
Първия конгрес «а БКП в София. 
Активни дейци иа -работническото 
движение бяха още Владимир 
Попов от село Бресница, Евтим 
Василев от село Извор, Евтим 
Стойчев от Божица и много дру
ги. Към тази Г|рупа активисти на 
-работническото движение принад
лежи и Стойне Харалампиев— 
Правдата.

нифестацинте. Поради тази ак
тивност но настояване на поли
цията бива изключен от гимна
зията. След -войната се завърща 
в Босилеград. В своето родно мя
сто работи активно за победата 
на идеите -на Ком унии-м а. В наве
черието на Септемврийското въ
стание 1923 година взима актив
но участие. През Босилеград е 
организиран -нелегален партиен 
канал През който е внасяно ооъ- 
жие от Югославия за България. 
По този канал са мина-вали и 
партийни дейци. Особено е била 
оживена дейността в явката на 
Стойне. Тя е била място, -къдетО 
сеГ оставяли пушки, пистолети и 
бомби. Оръжието е пренасяно от 
местни хора, . които са работили 
със Стойне. Оттук оръжието е 
пренасяно до га-ра Земен, къдсто 
работил Зиновий Георгиев. През 
1923 година, след разгрома на 
Септемврийското въстание, много

иа -народа -и затова получил име
то — Стойне „Правдата“. Но по
ради неговата -комунистическа 
дейност той не се харесва иа фа
шистката власт. Затова бива пре
местен във Враня, а след това в 
Скопие. Обаче Стойне и тук е на 
страната на -народа. Зато-ва бива 
уволнен. След това се завърша в 
родното сШ място. Тук той се

со-

свързва с прогресивните учители 
и започва комунистическа дей
ност. На-й-изтъкнати между тях 
били Миханло Томич, учител от 
Мнлевцн, през НОБ народен ге
рой, Методие Стоянович, учител 
От Г. Тлъмино, съ-що така, наро
ден герой п-рез НОБ,

е

Жнкица
Паунович, Любодраг Гюрич, сега 
директор на Издателство „Служ- 
бепн лист“ -на СФРЮ в Белград, 
Срсчко Дюгун-овнч, Гьока Перич. 
Тези учители са нооИтелн на иде-почвите ое размразили. По на-

климата !гте па м ак с I гзм а - л е 11 и н из м а сред 
средн-ош-колската младеж и рабо
тниците. С тях Стойне прави 
събрания в своята къша в цен
търа на Босилеград. Но когато 
това става опасно те преминават 
в неговата воденица. Воденицата 
е.отдалечена от погледите на по
лицията. Тук се правят срещи за 
подготов-ка на предстоящите избо
ри. Успехът не изостава. На избо
рите 1931 година -полицията със . 
сила карала хората да гласуват 
правителствените кандидати. Во
деницата е известна и По това че- 
тук се провеждат нелегални съ
брания на прогресивната младеж. 
Тук идват Васко Дукатски, Ев„
статк Илиеш, Славко Дшюв, Асен 
Димитров, които по това време 
Снл-и ученици в Белград. А през 
фашистката окупация Стойне съ- 
бк|ра -нови прогресивни работници- 
младеж-и к средношколци: Крум 
Байтошев, Иван Арсов, Топалов 
и Владо Т-рнчков (комунист, кой
то работил във фашиската поли
ция).

След формиране на босилеград- 
скня -партизански одряд „Правда
та“ работи по организиране на 
прехраната и облекло за отряда н 
снабдяването с оръжие.

лероде-н двуокис в
постоянно увеличаващите

талтьк капризите на 
продължили. През 13-и 14 его- та от.

се фабрични комини. Въглерод 
поглъща особено

изтъкнати революционери минават 
гра-ницата и в Юославия получа
ват политически азил. При Стой
не Н. са пребивавали Васил Стой
ков, Вас1гл Дончев, Захари Боксв, 
И-ван Крекманов, Любен Мапчов 
и д-р. БоснлеграДск-ата партийна

тяхното

лети» хората са запомнили нео 
лисуе.м-и бури, н-азодения и сту 
дове. Морето тогава заляло ог- силно топлинните лъчи на слъ

цчевата радиация -и под задър 
пелена от въглореден

ният двзукне

рзмми плещи -от Западна Евро 
па, а ледовете в моретата про-

- *
ж а щата
двоукис климатът на

по-топъл. До днес капри
Земятаси.дължавали съществуването 

Пред 1400 година Гренландия и 
околните морета били оковани 
от чудовищни ледове. После ле

Стойне Харалпмшгев - Правдата е 
. роден 1трез. 1902 година. Баща му■ става

мер средната температура се е 
увеличила в

използваорганизация 
присъствие. В -къщата на Стойне 
се провеждат събрания, иа Който 
се п-роучават идеите на Октом
ври. На тези събрания црисъст- 
вуват Милан Константинов, Стоим 
ко Здравков, Да-видко Аспарухов, 
Владимир Доймнов,
Севдим, пойто бил куриер на бо- 
силеградоките -комунисти. На из
борите през 1919, Йова-нчо Сев-

би-л 'воденичар; По време на Пър
вата световна война Стойне с у-

атмосферата с 1
градус.до-вете навсякъде .намалели.

От 1555 дз 1700 година студе
чен-пк в Кюстендилската гимиа-Измерванията в метеоролич
зия. Ту-к попада под влияние на 
-прогресивните

изригванесе ните станции следки зими и дъжд се ни лета 
ширили над цяла Европа. Най- 
тежки
1599—1599 и от 1690—1699. То
гава реколтите в Шотландия и 
Южна Скандинавия били на
пълно унищожени. Не по-добро

младежн-среДнош- 
колц-и. Уча-ствувал -с тях в демон 
с-грацините црзти-в генерала Же
ков. След победата на Окто-мври- 
йската -революция участвува в ма-

четз на вулканите показват, 
температурата се понижава. Та 
ка' след изригването на вулка- 

А-сма, Скаптар Йокул -и

били десетилетията
Йованчо

-ните
Везувий -в 1783—1785 г. темпе
ратурата на Земята се 
ва с 2 граду-оа. В 1815 г. след из 
-ригването щв индонезийския вул 
кан Томборо средната темлера

понижа

било положението -и в станала
та част на Европа, запазените

дни е на червената кандндацном- 
Бцл кандидат заедно 

Той минава
на кутия, 
с Васил Коларов, 
границата като излага и своя жи
вот на смъртна опасноста. Зарад

книги на търговци на жито.
зими 
наблюда

в тура в Ев-ропа се понижила с 
1,1 градус. Това така понижи-

Извънредн осурови 
Средиземн-оморието са

своята активност бива нзабрач 
за секретар на партийната орга
низация. Емигрантите от Септем
врийското въстание напускат Бо
силеград. През Ниш и Белград 
заминават за Внопа и СССР. По 
задачата на Партията Стойне 
чостъпв ака [работа в общината. 
Гой бързо спечелил симпатиите

„Сточаа“ Намалени Ц8НИТ6 на месото
•вместо ято Ю — -по 9,20 но

ви -динара.
Кооперативният съвет при о- 

првделянето на новите цени не 
прие препоръката от съвещание 

Ниш. На това съвещание 
бяха предложени много по-ви
соки цени.

коПред Нова година ^земеделска 
кооперация „Сточар“ в Дими
тровград -намали цените на ме
сото. Сега потребителите могат 
да си купят килограм говеждо 
по 8 нови динара (преди беше 
по 9,20), телешко ло 10. овчето 
по 7 (вместо по 7,50), а агнеш-

то в
Васил СТАНЧЕВ
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Съдебно-криминална хроника
, СТ. НИКОЛОВ Взимал като от свое...ПЬШАНе^ВеШеТв
ОКОП ПЛЕВЕН РУСИ СНОВАТ

.у-
к приятието Илиев задържал за 
себе си. Най-показателен е при 
мерът с ©дан италианец, ко
муто за оказана помощ със слу 
жебните кола (теглене от юго
славско-българската граница до 
ремонтния сервиз в' Ниш) биши 
взети към 80 хиляди стари ди- 

в домашна и чуждестра- 
Тези .пари Илиев 

също присвоил, мака.р чР е тря 
бвалю .да ги предаде в касата. 
Такива «апЗтащаяия за услуги 
има още — за един смъртен 
случай до София и Трънско О- 
дсрсвци.

Илиев обаче търсил и други 
начини за доходи. Така напри
мер. туристическите

отделни градове в страната, 
ксито предприятието доставило 
на кантората за пропагандни це 

които трябвало безплатно

Съдията-обвинител от Пирот 
димитровгралс-е възложил на

кия общински съдия-следовател 
Иван Тошев, да възбуди следс 
твие срещу шефа на представи 

люблянското туриоколо Пделения на турцитесноват,.„Окол Плевен руси 
турни гонят..— така започва

телството на 
етическо-съобщително предприя

„Компас" в Димитровград 
— Кирка Илиев, бивш секретар

вен. Три мощни щурма — и 
безуспешни. Особено же- 

третият. Генерал Скобе-
тритрнародната песен, дето описва е- 

дин' от най-жестоките боеве в 
руско-турска

нара 
нна валута.

тиесток е
лев си пробива път през всич-Освободителната 

война от 1877/78 година. Зная »и укрепления и минава почти 
тила на неприятеля, но само

вскупштина
злоупотребана Общинската 

Димитровград за
служебно положение и ком 

потенции ют кориеголюбие.
Както ни осведоми съдията- 

следовател, от досегашния ход 
на слествието 
възбуденото срещу Илиев дело 
се потвърждават, 
доказателства, че К. Илиев ка
то отговорно и компетентно ли 
це на представителството на 
„Компас” при югославско-бъл
гарската граница на Градини, 
е злоупотребил 
пост като заповядал на служа
щите в обменното бюро да изку 
пувят българска валута от 200 
до 250 стари динара за

които той,по-късно взимал и

впесента, зная и изпълнителката
едно -подкрепление на турците 
и неговият щурм спира. Третият 
щурам е и ной-кървавиягг — 16

й — Магдалена Мура-рова, зная 
и мелодията й. И докато колеле

на

тата на вагоните тракаха и вла 
блоковете хилши убити.кът трошеше през 

лозя около Плевен, аз се мъчех МавзолеяИ посетителят, на 
на руско-българската бойна 'ДРУ

доводите на
да съглася тези -два ритъма. Да 
намеря нещо общо. Но това си изгледижба занемява пред двете худо- Съшествуват

жествени картини, отразили о- 
нези кървави дни. „Пред атака"

бяха два съвсем други ритъма 
— единият идеше през векове
те, за Да възпее силата и герой- 

на руските воини, а дру 
гият е днешният бърз, напрег
нат. Песента бе стаила и

яа

4......... \бойците са стегнати, готови да 
щурмуват, ст очите им 
самоувереност, погледите 
дръзки, решени на всичко. Ни
каква следа от страх, съмнение 
или колебание. Сякаш виждат 
смъртта с дългата коса. която 
чака -отвъд, но те са готови и с 
нея да се срещнат. Готови са, 
защото петвековните писъци 
на братята българи са .каляли 
желание за разплата с убийци
те-мъчители. И те са

■>

искри Мавзолея п Плевен ли -и
да се разд-ават на чужденците, 
влезли в нашата страна, той 
продавал по 500 стари динара 

„опече лените" 
себе

СИВОТО са
войници. Грешат смия, дето ко
мандват
сменява и вместо щурмове, за
почва продължителна, изтоща
ваща блокада, 
ще продължи с месеци. Осм-ан- 
-паша седи ид стол, пие кафе и

таи служебния си
атака. Тактиката се■рускатанещо от ширината на 

степ. -има широк размах и от 
нея блика вечностти. Трешене. 
то на. калетата ше отзвучи и 
блоковете лозя отново ше потъ
нат в присъщата им тишина.

Тоя размисъл обаче ме обгър
на и аз вече в бетонните реди
ци па лозарските стълбове ви
ждах тръгналата към 
руска войска, която след ттреми 
наването на Дунава бърза за 
освободи от петвековно робство 
поробената българска земя. И 
етз. заедно 
тязи се отправят към 
вратницата на Троянския про
ход, както му казват.

Бсеветр започват на 19 и 20 
юли 1877 година година И ни
какъв героизъм, самопожертву- 
вание, храброст и мъжество не 
могат да сломят добрите укреп-

екземлляр като 
пари също задържал за

Блокада, която един си.
Разполагал и с -ключове от 

магазина,
лев
препродавал по 400, — на чу- 
жденици и по 650 стари дина-

«а сувенири,
кохолни питиета и чуждестра
нните цигари, влизал вътре в* 
отсъствието «а задължените ли 
ца, сам продавал и п,р.

Илиев имал и твърде лошо

ал-
пише до султана:
...... .пратете им малко войска,

решени че м,и войска намалела.
шамалела, обосела. . . “
Султанът е кратаък в отговора

ра. Левовете, които Илиев взи
мал от служашите -в обменнотоПлевен на всичко.

А щом обърнете погледа на бюро ,не били евидентирани ка 
то изкупени. Същевременно И- 
лиев взимал и евидентирани ле 
вове. Разликата от преподадени

другата страна виждате, че то
ва всичко всъщност е нищо. Ед 
на огромна равнина застлана с 
човешки 'обезобразени глави. И 
една бесмислена кандишница, 
изпълняваща „Пана-хида за у- 
бийците“. Турците са показали 
невиждана жестокост към ра
нените, дори и убитите. Те са 
отсекли главите им. задигнали 
всичко ценно от тях.

Грешката не е на храбрите

си: вотношение към персонала„Нямам войска да ти пратя, 
мито пушки, ни топове...“

Реди песента, сякаш плаче, и 
вместо угнетяващо чувство, на
хлува бодрост, защото ето след 
пет месеци блокадата се пре- 

Осман-лаша

•
кантората. Веднъж 
като ги събрал на 
той казал яа подчинените си: 
— „отсега завеждам диктатура, 
марш яа работа."

Изобщо, от установеното досе-, 
га личи, че Илиев кантзнерата ■ 
считал зя своя собственост,' раз
пореждал Се както си искал.

Макар че следствието продъл 
жава, .от установените досета- 
прояви личи, че Илиев ще тря
бва да Со намери на подсъдима 
та скамейка.

например,
съвещание,с ромънските ви- 

Плевен, те пари Илиев задържал за се 
бе си. Също така, за левове на 
банял чуждустранна валута ка
то при това един лев обменял 
към 650 стари динара. В следс 
твието есе още н„ е установено 
колко пари по тоя начин Илиев 
е „заработил“.

От друга страна, той използ
вал и служебните коли за час 
тни цели. Има случаи, когато 
заплатените услуги, които били 
правени «а отделни лица. вмес 
то да отидат в касата на пред-

върща в победа, 
след опита на 10 декември съ- 

иробие -сещата година да -се 
предава с 43-хилядната -си ар
мия. А плевенчави със сол 
хляб, по стар славянски обичай, 

дя пресрещнат освооо- 
-руси и ромънци.

и

излизат 
дителите 
плевенските боеве русите са да 

Ь1 «иляда. а ромънците 7.500

В

ли
жертви.

И ето днес, в чест на тези ру 
ски богатири и ромънски витя
зи в Плевен и околността му 
се издигат към 100 паметника, 
а хората като потоци се сливат 
към тях. Както ни осведоми Ка 

Мавзолея

Ст Н.

Републиканска награда за 

младежите от Звонско
. а 'сиерката на входа в 

дневно минат и към хиляда ду
ши. -от които двесте до триста 
са руски граждани. Те идват от 
Съветският съюз ежедневно да

паметта яасе прекланят поет 
своите деди, прадеди, които тук 
кргй Плезен -са -натопили пръ- Младежите от целия Звонски 

район радостно празнуваха една 
голяма награда-признание, коя
то републиканският комитет на 
Съюзя на младежта им връчи 
за богата и разнообразна дей
ност. Носителят на наградата е 
младежкият актив -от село Ясе
нов дел. Наградата е телевизор.

Ясеновделската младеж се из 
тъкнав дейността на култур
но-забавното поле. Безспорно го 
лома заслуга за това има подо
фицерът на граничната застава 
Мирко Миловац, -който успя да 
обедини работата на младежите 
от -селото с работата на войни
ците-граничари. Така обедине
ни, младежите се изтъкнаха в 
района на цялата Бабушнишка 
община, а .неотдавна 
ха твърде успешн-а програма в

чест на тридесетгодишнината от 
идването на другаря Тито наче
ло на партията

кървтастта и ниментирали с 
си дружбата между българския

Идват и К. Гюрови съветските нареди, 
други и всеки -понася в себе си 
-дял от онази жива история, ле- 
то н~ -се забравя, нито заличава ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СК ЗАРАД 

БЕЗДЕЙСТВИЕПлевен — братската могила на загинали руски румънски от спомените. . .
— М--же би историята е наро 

чно искала да отреди важно мя 
сто На топ вра а, защото плевен 
чани са признателни хора — 
казвя е-ич възотар човек кой
то спокойно седи пред Мавзо
лея -и пуши по стар обичай. — 
и не само признателни 
знаят -да тачат жертвите и да 
уважават човечността.

Отнсгзо трясък на колегата, и 
отново песента, която сегя за- 
звучагаа оше по-мъжествено и 
ощя но-тоогятАлн-о: „Окол Пле
вен. окол Плевен, 
ват...“

офицери (1877—1878)
Клонът на местната органи

зация на СК е Бански дол на 
изборната се конференция съ
стояла се към края на декем
ври миналата година реши да 
изключи от своите редове чети 
рима комунисти, ксито и по
край постоянните предупрежде
ния «е идваха редовно на съ
брания, нито пък плащаха член 
ския си внос. Изключени са 
Крум Трмфунов и Костадин 
Илиев от Планиница, Илия Те
раси ов -и Денко Васов от Бан
ски дол.

Бележка Посланието на новия бог
Някакъв нов бог се е явил на 

земята от Америка до Европа. 
Но той не се явява лично, но 
чрез своя пратеник свети Антон 
или свети Ан-тун, все едно. Тоя 
Антун е изпратен от бога да 
донесе шастие на всички кои
то възприемат „учението“ му и 
гибел за безбожниците. Така пи 
ше в посланието му, което пъ
тува от човек -на човек от Ка
нада До нас. Значи съвремени- 
ят бог -се ползва със съ-времени 
средства и методи да спаси сво 
ето стадо. Чрез 'писмо и коре
спонденция той разространява 
спасителното си учение. А ето 
е какво се състои тази „нова 
наука“.

В името -на бога, свети Антон 
е съчинил едно писмо, в което 
се обещава щастие и нещастие 
на хората. Получателят на пие 
мото е дължен да го препише 
(тринадесет пъти) и всеки ден 
да изпраща по един брой на по
знати и непознати хора. Щасти 
ето Ще му -се усмихне на трина 
десетия ден. Това е илюстрира
но с два убедителна примера: 
една жена е преписала и из
пратила писмото 13 пъти и е 
получила един милион динара 
на лотария, същото е направил 
и един войник и е ..бил пре- 
щастлив“. Но има и обратни 
примери: едра госпожа е скъ- 

■ сала 'писмото и внезапно и е 
умряло дете. един господин е 
задържал писмото и ненадейно 
е умрял, „Недейте да съжалява 
те га пишете — се казва в пие 
мот — згшото те ви бъде пла 
т: от свети Антон, а и господ

бог ще ви помогне. Добре про
четете 'Писмото и не прекъсвай 
те връзката — заканва се све
ти Антон

те

— защото тогава ви 
очаква нещастие... Амин".

Човек не може да не се на- 
смее над тия нови глупости. Н-о 
той също така не може да не 
се замисли и запита къква е 
целта на това „послание" или 
писмо На новия светец. Могат 
да се дадат много различни от
говори, с общото за всички, че 
това явление или произшествие 
има за цел да нанесе вреда на 
хората, да ги заглупява 
клонява от съществените 
блеми. М-ного наши 
отдавна са разчистили с ре ли ги 
ята, но има още такива които 
могат да попаднат под влияние 
на разни свети Антони и по
добни безделници.

Последователите на 
Антон би трябвало 
рите си и харчат времето в по- 
полезни цели, а своите жертви 
да 'Оставят на мира. За утеше
ние да -кажем че пощата <? ло 
ва кореспондиране може дг. има 
-най-голяма полза. Но 
-ки почнем -ежедневно да 
нимавам с преписването и из
пращането на писмото на све
ти Антон, то трябва да бъдем 
сигурни Сне е сигурно) че той 
освен щастието ще ни изпраща 
поне и насъщния хляб. Мястото 
на тия писма е в печките и ко 
шовете, а не в сърцата 
тните и наивни граждани.

руси сно- представи-
П. Тодоров

Още е тази година:

СЪВЕТИТЕ ПЪРВИ НА МЕСЕЦАи от-
про- 

хора още Съревнованието кой Ще закра 
чи пръв на Месеца влиза в 
тази година в решаващ етап. В 
Кейп Кенеди известният специ 
алист за космически изследва
ния амепиканецът от полско по 
текло Жозеф Цигелбаум 
изявление на един 
журналист:

Съветската програма, според 
мнението _на Цигелбаум 
вижда: понеже п-рез 
те три месеца Сд направени ус 
пешни опити източно от Азов- 
ското маре с нови

В Кейп Кенеди обаче остана, 
лите американски учени считат 
че съревнованието 
решено и че и'двамата канди
дати съвети 
са рамо до рамо.

пред- 
измииали- още не е

и американците ■тоя свети далда дават па ракети. Съ
ветският къюз, космически ко
раб, съставен 
тип „Съюз“
Първи май

германски 
„Още тази година 

русит,, ще закрачат па месеца.“ 
Това сензлоионално 

неотдавна -публикува
от три корабасъобще-

Ще изстреля за 
тази година. Тоя

„ келнски-
ят вестник „Билд ам зонтаг“ В 
американския щаб на НАСА по 
край Вернер Фон Браун, 
трукторът .на У-1 и редица дру 
ги -германоки специалисти 
намира и Курт Дебус. 
директор на космическата 
грама. Неговият

ко-ако всич- 
се за раб Щр обикаля 

най-малко с 12
около земята 
души екипаж. 

Същевременно той ще послужи 
като базя за втория етап, 
то от него ще бъде 
нова ракета

конс-

се
защо 

изстреляна
-на поста

про-
'С двама д0 

космонавти, чиято цел 
спуснат на Месеца. Тоя 
етап т. е.

ллан тгредвиок 
полет

трима 
е на сеДа. че американският 

към Месеца Ще бъде 
1969 година

втор
първото спускане на

едва през 
с помощта на трие 

тепенна ракета „Сатурн"

на час-

човек на Месеця може да сес три
очаква на 4 или 7 
зи година.

ма космонавти. ноември та-
С .. ■ . ща 5
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Желая да з азърша 
култета, да се наема на рг 
а когато се завърна в Бо 
град да намеря асфалтира 
осветени улиди. Също та 
сградата -на гимназията да 
завършена, защото ни о: 
на вече с години да стои с 
правена.“

**
**
** 4* Почти всички, които се изказаха 

в едно — искаме да помагаме на родния край, на 
общините, където сме израстнали, но се нуждаем 
и от тяхна помощ. Същевременно потвърдиха, че 
твърде дейно живеят с живота на хората от наши
те краища и че техните тревоги и желания по ни
що не се различават от тревогите и желанията на 
хората от двете комуни.

*се съгласиха*
**
* БОРКА ЙОВЕВА.

IV година на И кон 
-култет, -роден в Босилеградско:

„Личното ми желание е да се 
върна в Босилеград и да учи- 
телствувам. Но същевременно 
зная, че за това няма условия. 
Главната причина е, че босиле 
градското стопанство нР може 
да ни приеме. Дори има завър- 

,шили оредн-о икономическо об
разование, а в предприятията 
държат пвлуграмотни. Аз на
пример не зная кога завърша, 
каква работа ще поема, а вие 
сами си направете извода тога
ва за отношението ми към фа
култета. общината и пр. Мисля, 
че голяма грешка е било према 
хването на гимназията и за-мес 
тването ц с икономическо учи
лище.

Мисли че е крайно време все
ки да заеме своето място и аз 
да нР пиша пет-шест молби за 
едно удостоверение, което слу 
жащите там -не знаят да напо- 
м-ост точно.“

*
**
** село е Милевци).-а на бъдещи- 

(съюзни и 
както и на

та) «е проявява за нас -интерес 
като към бъдещи специалиста*. 
Вместо да ни школува. тя до
вежда отстрани специалисти, 

седят година-двв, 
или избягват веднага, а при то- 
ва отгоре им се дават огромни 
заплати. Ако имаха доверие в 
■нас ние щяхме и за -по-малки 
пари по-дълго да работим.

Специално, моето 
да се поправи пътя 
до центъра и да се електрифи
цира Забърдието."

* те представители 
(републикански),
председателя на бщината да из 
пълняват дадените обещания. - които или 
Защото докато траеха изборите 
те обещаваха, а днес 
Мисля, че и съселяните искат

*
*

НАДА ДИМИТРОВА, студент 
на I година .на Икономическия 
факултет, родена в Димитров
градско :

„Все още не мога напълно да 
заживея със студентския 
вот, макар че мина -половин го 
дина. А главно, защото 
назията подготовката за -студен 
тските дни бе недостатъчна. Ги 
мназиалните учители считат, че 
дават широки знания, пък 
излива обратно. Не сме подгот
вени и за основните неща. Же
ланието ми бе медицина, 
се залисах на икономия само за 
рад липса на материални средс 
тва.

Желанието ми е: гимназиал
ните учители да помогнат к-а 
своите възпитаници при опре
делянето на факултета, да им 
дадат повече знания“.

в студент-сервизите -като хама
ли. Ние имаме желание 

• върнем на работа в 
край, но със сегашното си пре
небрежение общините ни отблъ 
екват.

да се 
-родния

мълчат.

да -светне електричество, те да
доха и по тридесетина хиляди 
стари динара, но засегажи- няма

желание еИ още нещо: 
шр -спор дали българският език 
ни е нужен. котато на факул-

език. 
още как! 

ползвам

дълго се воде- акция.
Оттук и желанието ми — в 

общината да има по-разумно 
изразходване на средства, да 
не се купуват няколко леки ко 
ли, я да се покдрепят акциите 
на народа не с думи, ами на 
дело.“

В Г-ИГМ от гарата

тетите учим на сръбски 
Твърдо заявявам —
Именно На тоя език 
литература по медицина, коя
то в България е по-евтина 
по-богата.

то
НАДЕЖДА АРСОВА: „Бих

искала Да се допълня. Докато 
другарите изнасяха 
си у мен напираше още 
желание. А то е: вашата

ипък желанията 
едно 

редак
ция по-често да устройва таки

ва оннволдон и ицоволеесЬ е и

Трябва -да се подобри овла
дяването На майчин език, и да 
създадем трибуна на студенти
те-нашенци, които следват 
нишките факулети и ,-цлувисши 
училища."

САША ДИМИТРОВ, студент 
на IV година на Икономичес
кия факултет роден -в Димитров 
градско:на

поддържа връзки с нас и да 
ни даде място във вестника, та 
и нашата дума да се чуе. Съще 
временно бих искала нашенци- 
те-студенти да устроят сво! 

Аз -имах желание да запиша е- клуб, чрез който да организира 
лектроника, пък отидох на ико до действуват и оказват помощ 
номия. Мисля, че стопанските във всички насоки.“ 
-организации (да речем гумара-

„Другарите вече казаха — ги 
мназията в Димитровград да 
бъде подготовка на учениците 
за предстоящото им следване.

НАДЕЖДА АРСОВА, студент 
на IV година на Икономичес
кия факултет, роден в Босиле
градско:

„Бих искала теорията и прак 
тиката да станат едно. Защото 
докато
скамейки учим едно, а на прак 
тика намираме съвсем друго. 
Когато казвам това имам -пред 
вид дванадесетдневната ни пра 
ктика в босилеградските пред
приятия. Едно. че нищ-о не на
учаваме, друго съкращават ми 
дните на шест, а издават удосто

дена.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, студент 
IV година на Икномически фи- 
■култет. роден в Босилеград:

„Струва ми се, че дейността 
на. студентите 
години

ТОДОРКА ТОДОРОВА. I го
дина на Икономическия факул 
тет, родена -в- Димитровградско:
• „Аз пък имах желание да за
пиша икономия и я записах. 
Действително, трудно ни е. не 
може да свикнем веднага, тъ
жим по роден край ни се стру
ва, че студенския живот е по- 
блед от ученическия.

ЛЮБЕН АЛЕКСОВ. студент 
на ПГ година на Медицинския 
факултет, роден в Димитров
градско:

„Аз мисля, че разделянето на 
гимназията в Димитровград на 
обществено-езиков на природ
но-математически -отдели е гла 
вната причина, че «е съумява
ме веднага да се включим. От
делите при приемането нямат 
никакво значение. Единствено 
учениците трябва още с първия 
клас «а гимназията да знаят 
какво ще следват, та в извъну
чилищната дейност на това Да 
обърнат повече внимание.

Ние знаем, че нашите кому
ни са бедни, яо ако искат утре 
помощ от нас. то днес ние се 
нуждаем от тяхната помощ. И- 
нак ще продължим да работим

седим в студентскитепреди пет-шест 
много по-голяма. 

Днес, когато се завърнем в ро 
дните си градове уж се подгот- 
вяваме и накрая не излезе ни
що. Според мен вина 
мите -студенти, но й компетент 
ните, чиято -помощ изостава. Ко

бе Ст. Николов

ИНИЦИАТИВИимат са-

СЪЗДАДЕНО КУЛТУРНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ
гато казвам това имам налред- 
вид Общинския комитет на -мла 
дежта. Ние студентите -в Боси 
леград — има ни над 40 души
— търсехме помещения, но не 
намерихме разбирателство. За
туй културног забавният живот 
Р равен на «Ула. Младите игра
ят карти, билярд и пр. А мно
го трудно ще бъде да отвикнат, 
дори и да -се създадаг условия. 
Може би оттук желанието ми
— повече разбирателство меж
ду студентите и общинските ръ 
-ководства . -и фактори. По-близ
ко сътрудничество и по-искре- 
-ни взаимоотношения.“

верения на дванадесет 
Може би се страхуват, че ще 
има заемем местата и когато 
зтвршим“. з

СПАСЕНА ПЕТРОВА, сту
дент н-а IV година на Икономи 
чески факултет, родена в Боси 
леградско;

„Ако трябва да кажа дума-две, 
то бих казала за стопанските ор 
ганизации в Босилеград. Първо

Неотдавна в Загреб бе създа
дено -предприятие „Формарт“, 
чиято цел е развитие на кул
турата и пропагандата, а което 
трябва да работи изключително 
на стопанска сметка. Тази интР 
ресни идея има изгледи да бъ
де успешна, с оглед на твърде 
разнообразната и обемна про
грама на работа. Предприятие
то ще се рави и с усъвършенс- 
туване на пропагандата, с плас
мент и снимане на филми, изра 
ботка на сувенири, подаръци и 
играчки за деца, и оше много 
друпи дейности ,на -посредниче

ство между „производителя“ и 
,-,потребителя“ на
блага.

Предприятието главно ще с* 
стреми да обхване многочисле- 

- ките производители — стопан
ските организации, които са за 
интересовани

културните

— да поведат сметка какви -ра 
болници имат т.е. какви служа 
щи работят там. Та когато дой
де специалист пред вратата им 
хубаво да го изслушат и да му 
вярват, че той много повече ще 
допринесе от -оня с четвърто от
деление.

На своето село пожелавам да 
се електрифицира (родното й

за подигане на 
културното равнище на работ
ниците.

Всъщност, това е пръв опит
СТЕФКА ТОДОРОВА, сту

дент на IV година на Икономи
ческия факултет роден в Боси

У нас Да се създаде предприя
тие, чиято дейност Р развитие
то на културата, и което ще -ра 
боти върху стопанскилеградско: начала.

'■ШИЯ

Неотдавна в Казанлък, НР Бълга
рия, .след дълго боледуване, почина из
вестният български писател Чудомир. 
Неговите разкази се отличават е извън
редна изтънченост, чиято главко състав
на е непосредственият хумор, бликаш 
като горски извор.'

С РАЗКАЗЧудомир — Заложил! Трици! 
много, а го потърси!

.— ЧР де да го търся бе, Славе? От 
где да знам къде си го оставил.

— Тука е той! В къщи е? Ти си 
скрила! Хайде, донеси го

Я -не дрънкай
У

го
дорде не е иг

рал дървен Господ по търба ти!
— Ще играе! Т.и това знаеш само. И 

къде ще ходиш по мръкнало вече? Стой 
ще хапнеш, ще си легнем, 

ти да си' починеш и аз да разбера, 
че мъж имам,

— Панталона-аа!. . .'
— Еее! Стига си врякал! Пукнал, та 

треснал! Като ти е притрябвал толкова 
•иди питай. Тарамбучка! Нали й беше 
гости, може тя да ти го р изула!

, ~ Кааак! — кипнал Гугушът и се 
сйуснал да вземе ръжена от огнището. 

Като видял дебелия -край.

Със смъртта на Чудомир, българска
та литература загуби още едно талант
ливо перо, което отразяваше живота па 
хората в пай-естествения му вид. 
смъртта не значи, че той пяма вечно да

съзремениците 
всяко

си в къщи
Но та и

■

живее в съзнанието на 
му и читателите. Напротив, при
връщане към насред двора тревица и цъанали дими

тровчета наоколо: Нашата къща! Същин 
ска, нашата!

И без да му мисли много, влезъл 
вътре и — тук ли, там ли — тръшнал 
се на тревата и заспал моментално.

Излеза после после Тарамбучка, оти
шла при -него, клела го, ритнала го, за- 
плю-вала го, ама човек, дето е погълнал 
две оки приспивателно, от първи сън 
тъй ли лесно се събужда?

Като разбрала, че сама нещо не ще 
може да стори, отишла у тях и се раз-

Къща като къща, -мисли си, отвън, 
кажи-речи, -разградена вътре неуредена,

днес много -рано се наилюскал, та може 
и да повтори до довечера!

. — Ами! Ще повтори! Повторили го 
сладки и медени! Няма да го пускаш 
-да излиза -вече! Заключи го отвън, из
лез и чак довечера се прибери!

— Ооох, .чупил ги е сестро, и пак ще 
счупи, или вратата, -или прозореца..,

Тогава, както спи, изуй му пантало
на и го скрий някъде, па ако му държи 
нека да върви п-о долни гащи където 
ще! Аз моя хубостник тъй го церех едно 
време. НР бой -се! Изуй го! Сега както е, 
И гол да го съблечеш няма да усети!

Послушала я Гугуша, свлекла му пая 
талона, -скрила го -под кацата в зимни-ка 
и си седнала да чепка парцали до про
зореца. П-о едно време Слави се размър 
дал, надигнал се, взел стомната и къл- 
«ъл-къл. . . изсмукал -се здравата, уга
сил кереча, дето има едно дума, тръснал 
се като росен заяк и пак му се припи
ло резняк. Като му се припило пак, ста 
нал и си затърсил панталона. Ровел из 
чергата, -обръщал подглавки — няма та 
няма.

ви прелисти на 
ско перо.

По повод смъртта му поместваме раз
каза „Резняк“.

на; .

жена му :
драснала през врата и потънала някъде 
из разградените дворища на съседните.

Посинял, разочарлен. Слави Гугушът 
Се спуснал след нея, но, ка то я изгубил 
от -очи. зърнал се пак и почнал да руч- 

дрешника. Обръщал, хвърлял, късал, 
качвал се на тавана, в зимника ходил 
Да Дири, и като не намерил нищо, 
нал оЩе повече и се провикнал, та да 
го чуе цядата махала. .

Скрила си го. сврако проскубана, 
нарочно си го скрила, за да не ходя по 
-кръчмите, ама пак Щ» ида! Гол-гзлени- 
чък ,цге ида. ама ще ида, та да знаеш -и 
помниш -кой е Слави Гугуша!

Не се минало много и 
-разгърден и засмян до уши — бай Сла
ви крачел по улицата за кръчмата, сле 
дван от дечурлигата на цялата махала, 
които се хилели, подвиквали и подска
чали след него. Вместо панталона бил 
нахлул шарената басмона рокля на же
на си. която, пзнеже била дълга, се вла
чела отзад като на млана булка.

И аз си посръбзам, например, и вий 
имате слабост към резняка, между нас 
казано, ама вечер само, по тъмното си 
попиваме, та ако -нещо сгрешим, да не 
ни види цялото население, а половината, 
да речем. Пък наш Слави Гугуша, да е 
жив и здрав на майка си и на тейка си, 
като нахранил вчера заран кокошките 
и подринал на магарето, отишел да се 
посгрее, уж, на Петка Иванкин в кръч 
мата, па — дай един резняк от мене! 
Дай един от бача си Славя! Дай още 
един от Гугуша пък, и дорде видиш на- 
комкал се хууубаво и тръгнал да снима 
плая на града. Вървял аи на посока, 
диването с даване, пеел си и фланки- 
рал ту насам, ту нататък, по едно вре
ме налучкал тяхната улица и се насо
чил право за в къщи. Хубаво, ама като 
доближил Тарамбуч-кината -къща, спрял, 
хванал се за един кол «а оградата и се 
загледал.

ка

кип-викала оше от пътната врата:
— Христинооо, -рекла, ела, рекла, се

стро, у дома, да видиш какво ми е цве
те цъвнало в нашата равна градинка!

Отишла жена му, вайкали се и две
те, тюхкали се, па повикали и Коля 
Гайнурят, помогнал той, та го метнали 
на една тарга и го занесли у дома му.

Търкулнали го при огнището, метна- гологлав,
ла жена му една черга отгоре и почнала 
да нарежда:

— Ооох, -както Стефано, како Сте
фано, че веднъж да е било сестро, дваж 
ли е било, и белким не съм му свикна
ла, да -речеш, ами едно 'ме е страх, че

— Къде ми е панталона, -мари, попи- ' 
тал най-после жена си.

— От где -да зная! Може да си го за
ложил -някъде.
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; )ГалдЖ1ИЛо да си проби 
през два похода (клаусусцито се 

к,т пътпае), укрепени и затворени -с 
нахвърлени камъни и дървена. 
Гърцките заповедници приятел 
оки кореисимрирали с Фридрих, 
но техните войници често наПа 
дали кръстоносците, хвърляйки 

храстите и от високите дър- 
отрг/вни стрели и нападайки 

лагерували. 
отбранявали 

групи

Наисус и Ремезиана с 
латинско гражданство, 

(Кюстендил)
„Исто- калялаВ капиталното си дело

сърбите“ Иречек често 
Ниш и околносттаЛафмоабет с Момчило Андреевич тяхното

докато Паугалия 
И Сердика (София), ©купом с 

край са принадлежа 
■област“ (стр.

рил на
се спира на __

Ето няколко такива очер-му. пиротския 
ли на гръцкатаКАК СВИРИ ПОСЛЕДНАТА 

ДУПКА НА КАВАЛА?
ята няма да оа рентабилни. Обе 
щават и минимална социална 
помощ, като на старец.

— Прощавай, какво Ще ста
не с киното, театъра, Народния 
университет ?

— Киното ли? Слушай! Защо 
вио пишете, че нашите граж
дани интересува само богатство 
и разкош. Напротив! Киното 
потвърждава, че обичат и „го- 
лотията и сиромашията“ (откъм 
облекло)! В театъра все още се 
готвят за пиесата „Какво да се 
прави" —след получаване на ми 
нало годиш нота Септемврийска 
награда. А Народният универеи 
тет, както и лани, организира 
вечерно училище за робтницитс 
от гумарагга, та когато се ска
рат с жените си, да има къде 
да отиват.- .
— Пак се заяждаш със стопа 

нството!
— Че как да «е, когато за 

културата няма динар, а за ре
клама дадохя към два и поло
вина милиона . . .

— Добре, «о сигурно имат хо 
рата повече мющерии. . .

— Имат; от Гърция се инте
ресуват за „фабрадовите“ кати 
нари. Особено олед последните 
арести. Едно негърско племе 
си е поръчало зимни палта в 
„Свобода“, а Западна Германия 
след поражението по футбол в 
Тирана — търси футболите «а 
„Циле“ ...

— И как мислите да изкара
те тази Година?

— СОС!-СОС! СОС! . . . СОС! 
СОС!... СОС! . ..

ки:
„Важно място, където се кръ 

сто сват пътищата е Ниш, кой
то освен с Моравската долина 
р свързан с долния Дунав и 
посредством долината На 1'п~ 
мок. Пътят, който свързва ДУ-

22).
Атила (434 — 

около 70 градо-
Четите на цар

453) са „заели __
ве плячкосали ги и разорили. 
Оингидкй, Виминаций, Наис и 
др. Последният бил почти 
пълно напуснат. Крепсстга 
стария Наисус възобновил цар 
Юстиниан, а освен това са би
ли възобновени и Сингидум. Ви 

оше 7 по-малки кредо 
повдигнати 32 нови укрз

вета
ги, когато нощем
КрЪСТОНОСЦИТе Ср
с меч и стрели а цели 
■пленени неприятели сбе-сзали 
по дърветата, понякога на „въл 
чешки качил“ т. е. с главата 
увиснала надоле. Кръстоносци
те заварили Сердика почти оп
разнена. без храна; населението 
я било напуснало по заповед 
ка гърците и се стеглило в 
планините“. с с

'□оааооаооооосюоас10ооооооооос|ооосп-

Напразно въртях телефонна. 
Никак не ми се удаваше да 

се свържа с Културно-забавния 
Димитровград. Кога-

на-присъс Солунския залив 
Ниш се разклонява и един крак 

софийската котловина от 
Пловдив (Филипо

вана в
през
вежда към 
ле), Бдрене и морските лровла 
ци. Това е, в историята твър
де известния, голям път между 
Белград и Цариград, който всъ 

главна връзка между

център в 
то най-сетне се изморих, ре- 

го потърся ‘по радиаразших да 
пръсквателя.

— СОС! СОС! СОС! Търсим 
център!

наций и 
спи, а 
пленил.Култури о—забавния 

СОС! СОС! СОС! ...
.— Какъв сос, бе! Имали ли 

по-голям СОС от нашия! за- 
црещя гласът на Мояячило Ан
дреевич в слушалката.

— Защо не се обаждате на 
телефона, въртях цял час.

_ Какъв телефон! Нямаме те
яефон! Кой ще се занимава 
със застарели съоръжения. Ка
звай какво има!

— Чух, че новогодишната те
левизионна програма усрялг 
Ха да е често и занапред!

— Е, нищо особено! — започ
на да скромничи Момчил. Са
мо искахме да покажем на сто
панството, че’и.без инвестиции 
мож0 да се работи.

— И как тръпна в Новата го 
дина? Ще имате 
летва?

— Да, ще бъдат заделени мно 
го повече средства. Както узна 

от неофициални извори;
към 500 милиб-

Ето един интересен откъс, от 
насят се върху събитята около 
похода на кръстоносците 
цяр Фридрих I (1189): ..В Ниш 
излезнаха пред царя Сръбския 
велик жупа« Неманя и неговия 
брат Страцимир с голяма свита 
и донесоха богати подаръци: ви 

едър и дребен доби

щност е 
западна Европа и Близкия из
ток" (стр. 4).

Спсред Пречех представатели 
■най-старите балкан

на

на еди-н от 
ски народи — илирското племе 
Дардани живели около Ниш 
към 289 год. пр. Хр. „като хра 
ори 'уеприятеди срещу македом 
ците, а по-късно и срещу рим
ляните“. По същото време в 
днешната Сърбия започнали да 
нахлуват и да 
туземното население 
скродисци. „Според Томашек 
Ниш (Наиссус), Бела Паланка 
(Ремезиана) и още много други 
названия са келтеки думи" 
(стр. 16).
• През римско време „Цар Кла 
вдай (46 пр. Хр.) е образувал 
иова провинция от кралството 
на траките, която на западния 
си кран обхванала кюстендилс
ка, софийска и пиротска об
ласт. .. По-късно на юг от Ду
нава била образувана нова про 
винция (Дакия медатеранеа) об 
хващаща планините около Со
фия, Ниш и Кюстендил“ (стр.

но, ечемик, 
тък, а освен това и морски ри
би и опитомени елени (27 юли). 
Приети с големи почести, 
разказаха, как успели, подпо.чо 

третия си брат Ми-

те
се смесват с

келтите гиати и от 
рсслав, да иревзимат с меч и 
стрели Ниш от гърците и цяла 
та покрайнина до Сердика, но 
желаят и са готови да разширят 
своите владения във всички по 
е оки. Обаче Фридрих тогава ми 
слел единствено за войната сре

завое-

. най-старите ски са откри- 
Финландия. Археолози- 

4 000—5 006
ти във 
те смятат че са от
години.

ли повече сре
щу му мохамеданите — 
ватели на Ерусалим“ ....

„Появили се и представите
ли на Петър от България, за 
да се поздравят с цар Фридрих 
и да му обещаят помощ срещу 
гърците. Настъпвайки нататък, 
към Сердика, през планини и 
гори. кръстоносците се сгьлкно 
вили с византийски части, на 
които би бил заповедник вели
кия иоместик (маршал) от за
пада Алекенй Гида и Мамсил 
Камиц, които бяха изпратени 
срещу сърбите. На кръстоно-

...най-продуктивният период 
при математицитев?ме, 

ще подучиме от живота 
са 30-те години, при биолози-на .. .

■ —<■ Половин милиард! 
г -1- Да, «о за следващите сто 
години. ...Г.

— А за библиотеката ше да- 
дат ли, нали навършва седемде 
оет години.

— Нищо подобно. Общински
те „отци“ считат, че е много 
застаряла и капиталовложеии-

те. ботаниците и химиците — 
40-те, при писателите 
и историците и философите Д° 
стигат творческа зрелост на 60 
години

50-те,
-1

19).
Още по-късно настъпват и го 

леми етнологически промени и 
прегрупировки. Границата меж 
ду гръцкото и латинско влия
ние е вървяла така. Че „заойи-

Зачуха се сигнали от другата 
страна.

Ст. Н. ... най-напред ежеседмичник 
е отпечатан през 1609 г. — „Ре 
лацио“ в Страсбург и „Авизс"

СИГУРЕН МЕТОД бързам да купя билети за вла
ка. . .

Срещнах го месец по-късно 
— отчаян.

— Как е, Йозо? — попитах

във Волфенбютел.
ХУМОРЕСКА

.. „най-напред илюстровен вее 
тник е издаден в Белгия от- 
Абрахам Ферхковен (1575—1652

то първо прекъсвач, който про 
пуска ток на всеки 24 часа и 
излючва шест часа по-късно. 
След това — автомат за в ключ 
ване на магнетофон, който е 
свързан с входната врата. Щом 
някой я отвори, магнетофонът 
се включва и от другата стая 
се чуват смях, викове песни.. . 
Крадецът, разбира се, затваря 
вретата и бяга, а магнетофо
нът се изключва, ролката се 
пренавива и чака следващия...

— Много остроумно...
— Да, но... имам още един 

метод, който е по-прост, но 
съвсем сигурен. На вратата ос
тавям бележка с такъв текст: 
„Перо не звъни. Лазо спи. Вче 
ра имаше много тежък мач — 
нокаутира Трифунович и сега 
си почива, а спи леко. Аз се 
връщам късно, та ела утре. Йо
да“. Е? Какво ще кажеш? Да 
видя на кой ще му „стисне“ да 
се върти около бравата. Знаеш

Наричаха го Методи, макар 
че това не беше неговото, име, 
а само защото за воичка имаше 
свой метод, и то — метод съ
вършен и съвсем сигурен. В у- 
чилище например изгради ме-

покрай сигурното и съвършено
то имаше и по някоя ситна, фа
брична грешка. . . Така стана 
и това лята. Спомням си, преди 
да изляза в отпуск, той ме сре
щна й дълго ми говори за своя 
гениален и съвсем сигурен ме
тод за предпазване от крадци.

го.
А той ме изгледа, едва ме по

зна и процеди.
— Остави се.. Оплячкосаха 

ме до кокал. Нито един гарде
роб. нито един шкаф не пожа
лили. . ; .

— А твоят метод?
— Фабрична грешка. Краде

цът бил неграмотен. .

г).

тоя за преписване на домашни 
упражнения, във войската — ме 
тбд за получаване на двойна 
дажба, в универоитета — ме
тод за психическо въздействие 
на професора, в предприятието 
— метод за по-малко дежурс-

. Казват, че с» оженил по ретите това е „мижи, да те
лажем Крадецът наблюдава 
■прозорците ти всяка вечер и 
щом ефцди, че Но езетят някол
ко дена, отбелязва си: заминали

...най-ниските хора 
жегата — са били Хилани Аги 
бе от Синай (тя на 60-годишна 
възраст е била висока едва 38 
см), джуджето Бюфон (43 см) 
и Бирш.

джуд.

— Кражбите зачестиха — го
вореше ТОЙ, — И ТО 'На само за
честиха, а стават и все по-дръз 
ки. Катинарите, алармите, се-

тва. .
свой личен и изпитан метод. И 
тъй като за осъществяване на 
потомство съществува само е- ПРОДАЖБА

...най-тежкото семейство е 
било Уайтес от Цинцинати. Ба 
щата тежал 276 кг, майката — 
280 кг и най-старият син — 287

дин единствено възможен ме
тод, той впрегна всички сили 
в това направление: как да оси всичко е ясно. . . 
гури мъжки пол на детето. В 
изпитването на този метод му 
се родиха шест дъщери. Най- 
накрая той установи, че е огре 
шил в пресмятането, направи

Оттук нататъкса на курорт. Продавам два товарни ка
миона, марка СМС, единия 
кипер, в изправност. Реги
стрирани са за 1968 година.

Цена — достъпна.

За справки: ВЕЛИМИР ПЕ 
ТРОВИЧ, село Блато край 
Пирот.

— Значи, оставяш лампите
запалени и готово?

— Глупости, ако горят цяла 
наш, работата също е ясна.

— Тогава не виждам 
— Не виждаш, 

защото работата съвсем 
осветлението, а в моя метод —
съвсем сигурен, почива на ком 
бинация

кг.
как. . . 

разбира се,няколко корекции и прещаст- 
лив извика „Еврика!“ когато 
нйй-после се роди седмо и — 
мъжко. . '

Накратко Метода беше богат 
с идеи. но всеки негов метод

... най-продължително съпру
жество са имали Джона — 164 
годишна със съпруга й Ровел 
— 172 годишен — и двамата ун 
гарци.

не е в

ли, струва ми се, че този е все 
пак по-добър, 
пък и ло-евтин. 
само него.

от техника, 
ника и логика, 
каквд е работата: монтираш

електро- 
Всъ щност ето по-сигурен,

Ще приложа 
А сега, извинявай,

а
ка
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