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• ЦЕНА 20 ПАРИьря-тстВо Тълкувайки желанията на българската народност и дру-

община Общинскатагите трудещи се в димитровгардската 
конференция се придружи към предложението на загрсбската

IXорганизация па Съюза на комунистите и предложи на 
конгрес на СЮК отново да избере другаря Тито за председател 
на СЮК.

ки обвинения, които в послед
но време се хвърлят върху на 
шата страпа, нашето самоупра 
вително социалистическо обще 
ство и нашия председател на 
Съюза на комунистите. Наши
ят отговор на такъв натиск е 
съвсем ясен: още по-решител- 
но и с всички сили ще продъл 
жим по трасирания път, по ко
йто ни води другаря Тито и 
Съюза на комунистите. Уверя
ваме ви, драги другари, че ние, 
които живеем на източната гра 
ннца на нашата страна, ще 
бъдем мост на дружбата и сът 
рудничеството в интерес на ми
ра в света и нашето мирно со
циалистическо развитие, а ако 
бъде нужно, ще бъдем непремо 
стима стена на нашия сувере
нитет и свобода.

Населението от българската 
народност има най-много оспо- 
вание другаря Тито да бъде на
чело на Съюза па югославските 
комунисти, защото е свидетел 

ежедневно

Драги другари,
Общинската конференция на 

Съюза на комунистите в Ди
митровград в едно с останали
те обществено-политически ор
ганизации на днешното си съб 
рание реши да подкрепи иницн 
ативата за загрсбската парти
йна организация другарят Ти
то и на Деветия конгрес на па 
ртията да бъде избран за пред 
седател' на СЮК.
Комунистите в този край и вси 
чки трудещи се са уверени, че 
с името на другаря Тито са 
свързани всички наши победи, 
цялото ни досегашно развитие 
и че Съюзът на комунистите на 
чело с него ще бъде най-гол- 
ямата гаранция за напредъка 
на нашата страна, за развитие 
то и укрепвапето на нашето са 
моуправителио общество и опа 
зването на нашата независи
мост и истинската свобода на 
трудовия човек.

Комунистите от българската 
народност от Димитровградско 
заедно с всички комунисти 

народи
народности, са сдипни в тези 
часове, когато тъканта на хума 
нния социализъм отново и още 
по-дълбоко разяждат червеите 

сталинския хегемонизъм. 
Ние сме дълбоко уверени, че 
и този път истината ще побе
ди и че още веднъж, както 
много пъти досега ще се сраму 
ват ония, които фалшифицират 
и прекрояват нашата 
по свое желание, за свои вели 
кодържавнн аспирации и шгге 
реси.

Енергично отвхвърляме всич

СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА

11|Е СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ИЗКУПУВАНЕТО 

НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Личните доходи растат — производствените

то равнище. Отборниците искат навременно планове се осъществяват под планирапо- 
получаванс на материалите за сесиите на ОС

Единаесетата сесия на общин 
ската скупщина в Сурдулица 
имаше сериозна задача 
разгледа и реши редица важни 
въпроси от живота на комуна
та. В центъра обаче бяха въп
росите за хода на стопанството 
в провеждането на Насоките, 
между които и въпросът за ус 
коряване на изкупването на са НОСТ
лскастопанската продукция. Съ При провеждане на Насоките 
що значително място сесията . •

Г™ *“Р0СИ " П,”С“Т- I—
Сесията изслуша информа- 1 I И

цията, на председателя на ОС .• ■ . I__
за работите между миналата и 
тази сесия. Той се спря върху 
обстановката във връзка със 
събитията в ЧССР и изтъкна

това са се увеличили а е намал 
яла чартта за фондовете.

'— Увеличен е и лагерът на 
готова продукция, а това уте
жнява работата на някои сто 
пански организации, специално 
на „ФАЕОС“ и на Комуналнотв

лението са поискали „да се ми 
не от думи към дела“.
УЧИЛИЩЕТО ОСТАВА В ГРО 
ЗНАТОВЦИ

Отборниците решаваха и по 
искането на Местната общност/ 
на село Драинци за откриване 
иа четвъртокласни училища п 
Драинци и Стрезимировци. Те 
зи две села сега имат с Гроз

да

предприятие.
ВСЕ ОЩЕ ИМА АНОНИМ на грижите, които 

изразява към всички народи и 
народности, свидетел на прави 
лното решение на националния 
въпрос, братството и единство 
то и равноправието иа всички

СФРЮ.

иот пашите

народи и народности в 
Това още повече ни задължа
ва в тези часове да се обър
нем към Вас, драги другари, и 
другарю Тито, че и занапред 
под Твое ръководство ще 
бъдем готови да строим и да 
браним социалистическата ро-

на
Р-.

Ч
■

.
.4необходимостта за отбрана на 

^страната в случай на нападе
ние отвън. Председателят ос
ведоми отборниците за актуал- 
ните стопански въпроси и за ну 
жните мерки във връзка с тях. 
Изтъкната бе нуждата от уве
личаване на изкупуването на зе 
меделски продукти, специално 
на едър добитък по договора с 
„Дървена звезда“ в Крагуевац. 
Именно планираният изкуп въз 
лиза на около 390 глави, от ко 
лто Божица трябва да продаде 

100, Клисура—100, -Сурду- 
лнца—90 и останалото Власина. 
Обаче предлаганият добитък е 

повече и се наляга да

история
дина.

От Общинската конферен
ция на СКС в Димитров
град

Общинска конференция на СК 

в Бабущница
историятаНа 9 октомври в Бабушница 

се състоя общинска конферен
ция на Съюза на комунистите 
на която за делегат на Деве
тия конгрес на СЮК е избран 
Велимир Джоржевич, секретар 
на ОК на СКС в Бабушница а 
за Шестия конгрес на СКС са 

делегати:

видната ■ личност в 
на югославските народи и по
следователен борец за самоу- 
правителен социализъм у нас 
и за мир, равноправие и разби
рателство между народите в дн

към

/ -
МНОГО
бъде отправен иск до републи 
ката за съдействие по този въп Зданието на ОС

ешндя свят.
На конференцията между др 

угите говори и др. Живоин Ни 
колич-Бърко. Тон се спря вър 
ху днешното международно по 
ложение а специално на отно 
тенията между СФР Югосла
вия и НР България. Той остро 
осъди фалшифицирането по 
участието на' българските вой
ски в „освобождението“ на ня 
кон краища в Югославия.

Й. Александров

общо училище, което 
Грознатовци. Ре 

бе училището Да ос-
натовцикомуната бе предприета ши

рока акция за 
разни видове злоупотреби, ко
ито са в полза на отделни хора, 
а са били в ущърб на общес
твото. Макар че вече се правят 
издирвания пред

все още не се излиза от

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРОИЗВОД 
ОТВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Сесията разгледа шестмесеч
на работа на стопанските орга 

констатира, че през 
полугодие резултатите

в се помещава виздирване на избрани
Живоин Николич-Бърко, наро
ден герой и представител в Ор 
анизационно-политическата ка
мара в Скупщината на СР Сър 

Будимир Величкович,

следнитещението 
тане общо още известно време, 

ОС ще има пред вид иска 
по-нататъшното организи-като 

при
ране на училищната мрежа.

На края се реши общинският 
бюджет с оглед на нуждите и 
възможностите да бъде изме- 

като някои от ставките са

низации и 
първото 
не са особено задоволителни.

компетентни бия и
член на ОК на СКС.

Конференцията потърси 
предстоящия Девети конгрес на 

СЮК за председател отново да бъ 
де избран другаря Тито, най-

органи,
анонимността. Знае се само, че 
има 6 души, които са под след 
ствие зарад незаконно забогатя 

на които

Установи се че: от
реализа

ция е по-голяма от полугодие
то през миналата година, а пла 

на същото равнище.
обаче е под 

за 1968

Фактурираната
нен. 
увеличени.ване, двама души — М. Величковиздирва потеклото 

им, 17 
данъчното облага-’

прокурорът 
на имуществото

тената
— Общият доход 

планираното равнище
за

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮК В ДИМИТРОВГРАДревизия на 
ме, 172 — за облагане с данък 
зарад безправна занаятчийска 
работа и 40 души с акт при съд 
ията за нарушения, зарад бе* 
правна работа.

Тъй като не се споменават 
имената, отборниците и насе-

ОБЩИНСКАвместо да е осъще-' 
ствено (при идеално изчисле
ние) 50 на сто, получават се 
само 36 на сто. Има увеличенио 
и на производствените разходи, 
а това значи намаляване на об 
щото натрупване.

— Личните доходи въпреки

година, т.г. Избрани са делегати за нонгресите
на младежите и девойките. Пре 
дстои ангажиране на всички 
ръководства на СК в общината

СКС — Георги Алексов. се от
каза от кандидатурата си за де 
легат на IX конгрес заради уча 

работата на VI конгрес

На осми октомври т.г. всички 
на Общинскатаприсъствуващи 

конференция на Съюза иа ко 
мунистите в Димитровград еди 
нодушно приеха предложение- 
иието IX конгрес на СЮК от
ново да избере другаря Тито за 
председател иа СЮК. Всъщно
ст това е израз на всеобщото 
настроение на трудовите хора 
от тоя край, изказано иа всич- 

събраиия не само в Съюза 
на комунистите. В този смисъл 
бе и изпратено писмо до ЦК на 
СЮК.

СЮК В СУРДУЛИЦА с ново съдържание да дават 
най-адекватни форми, за да мо 
же общинската организация да 
се издигне на равнището на 
съвременните идецпогически и 
политически задачи.

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА стие в 
иа СКС.

ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕ 

около 150 младежи
Общинската конференция се 

съгласи общинската конферен- 
Бабушница да избереция

още един делегат върху 400-те 
членове на СКС от димитров
градската община, които са пове 
че от предвиденото число, ко
мунисти което има право на е- 
ди-н делегат. Въз основа на то
ва общинската конференция в 
Бабушница при избиране на че 
твъртия делегат за VI конгрес 
на СКС може да разчита 
членството от Димитровградско,

п
М. Б.на /

ки 00 ПОВОД ЮБИЛЕЯОЛ лвною
които работяттте младежи, 

тук, до преди някоя седмица са 
седмина бяха членове на 

СК. В село Кострошевци са при 
ети шестима младежи, В Кие-

_‘4 в Драинци — трима,
във

Призивът на СЮК за приема 
в Съюза на юго-не на млади 

славските комунисти е приет 
радушно в Сурдулишка общи
на. По селата и в предприяти
ята са приети в СК много мла
ди работници, земеделски про 
изводители и ученици.

Това показва, че Насоките, 
както и Резолюцията да Десе
тото заседание на ЦК на СЮК, 
които призоваха за по-голя- 
мо доверие към младите са пра 
вилно разбрани и в организа
циите на СК в Сурдулишка об 
щина. Всъщност организациите

мо
По предложение на местните 

организации на Съюза на кому 
пистите кандидационната коми 
сия предложи, а общинската 
конференция тайно изгласува 
за делегати на VI конгрес Ди
митър Манов, член на СЮК 
от 1948 година. Конференцията 

иа армейците

навац
в Сувойница — шестима, 
Власина рид-трима, във фаб- 

„Мачкатица“
В самия град Сурду- 

наскоро ще бъдат приети 
към петдесетина младежи в ре 
довете на СК. а подобни при
готовления се правят и в сел 
ските организации. В общинс
кия комитет на СК считат, че 
до края на месеца ще бъдат пр 
иети над 150 младежи в СК, 
предимно производственици от 
предприятията и от село, ко
ето ще подобри и социалната

Общинската скупщина в Ди 
митровград «а последното 
заседание наименува отбор 
чествуване 25-годишнината 
АВНОЮ и тържествата по по
вод учредяването на АКНОС.

Наименувани са — за предсе 
дател на отбора Димитър Ма
нов и за членове: Илия Петров, 
Милорад Златанов, Адам Геор
гиев и Живко Виденов. Отбо
рът ще се грижи за подготовки 
те за тържествата по повод те
зи важни дати, когато бяха по
ложени темелите на сегашната 
структура на нашето социали
стическо общество.

което надминава числото от хи 
ляда — върху което се избира 
един делегат за конгреса.

Твърде интересно разисква
не се разви върху темата: „Ак 
тивност на Съюза на комунис 
тите на идейно-политическото 
поле“. Беше дадена оценка, че 
в сегашните условия в между
народното работническо движе 
ние,' в условията на самоуправ. 
ление. както и зарад голям при 
лив
комунистите, нужна ‘ е твърде 
интензивна дейност за идеоло
гическо-политическото издигане 
на комунистите на първо място

четири- сирика зама и пр.
отлица

по предложение 
от ЮНА на територията на ко
муната на същ начин гласува 
за делегат на VI конгрес на СКС 
Делета Иванович, подофицер в 
ЮНА, член на СЮК от 1956 го 

- Преброявайки бюлетини
те изборната комисия осведоми 
конференцията, че общинската 
конференция на IX конгрес на 
СЮК ще застъпва избрания 
делегат Венко Димитров.

Досегашният член на ЦК на

са добре подготвени за приема 
не иа младежите в своите ре
дове. Някои резултати са най- 
доброто потвърждение за това. 
В предприятие „ФАЕОС" са 
приети 22 млади хора в орга 
дизацията на СК. От осемдесе-

дина.
на млади хора в Съюза на

структура на членуващите в
М, Величков М. Б.



ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИА ССРН В ДИМИТРОВ ГРАДОТУ НАС И ПО СВЕТА Свободата, която будно лазим е най-добро 

доказателство за равноправието на наро 

дите и народностите
Гостът от Австрия

Миналата седмица на посещение в нашата страна сс на
миращо още един виоок държавник — президентът на Рспуб- 

Австрия Франц Йонас.
Президентът на съседната страпа, с която Югославия по

ддържа и развива сътрудничество в разни области, разговаря 
с президента Тито по въпроси, интересуващи двете страни, а 
бяха размепепи мнения и по актуални събития в съвременния 
свят и в международгагге отношепия.

Президентите Тито и йопас положително оцениха досе
гашното двустранно сътрудничество между Югославия и Ав
стрия. Бе подчертано зпачението на промишлената кооперация, 
туризма, стокообмена, както и ангажирането на югославски ра
ботници в австрийското стопанство. Отделно бяха изтъкнати 
резултатите от граничния оборот и от широкпитс контакти, 
установени между граничните области на двете съседни стра
ни. Бе изтъкнато взаимното желание за по-нататъшно разши
ряване па всички видове двустрани отношения.

Безсъмнено посещаписто па президента Йонас в Югос
лавия ще допринесе з> ,ро-нататъшното развитие на сътруд
ничеството между Австрия и Югославия.

лика

по-близо до фокуса на събити
ята и вътрешния живот и меж
дународното работническо дви- 
ежние, в което Югославия е в 
челните редици в борбата сре
щу диктуването на великите си 
ли, подялбата на света на сфе
ри на влияние, правото на по- 
силния със сила да поробява 
независими малки страни, бор
бата за равноправие, свобода и 
независимост на всяка страна. 
Възприемането на такава поли
тика от страна на българската 
народност е, както каза един от 
разискващите, доказателство за 
равноправието между^ народите 
и народностите у нас“.

Но и покрай всичко това, че 
населението в общината е за
познато със събитията в Чехо
словакия и около нея и то ис
ка за всичко подробно да бъде 
осведомено, още повече и за
рад това, че в някои селища 
малко се разпространяват вес
тници и списания. По всичко 
личи, че интересът е много по- 
голям от това, което досегашно 
то информиране можеше да у- 
довлетвори-

Оценявайки положително до
сегашната политическа дейност 
в първата, общинската конфе
ренция във втората фаза на 
дейност прие заключения, кои
то насочват местните организа
ции към по-нататъшно разви
тие на отговорността на всеки 
граждани на общото дело — от 
браната на завоеванията на ре 
волюцията, а това изисква е- 
жедневна бдителност и мобил
ност като част от всенародната 
отбранителна война. В този сми 
съл трябва да се засили идей
но-политическата работа и да 
се разясняват на населението 
всекидневните събития в меж
дународното работническо дви
жение и ролята на нашата 
страна в осветляването на пъ
тя в социализъм. От отделно 
значение за тази роля на наше
то общество е упоритата рабо
та върху укрепването на само
управлението, равенството меж 
ду народи и народности, претво 
ряването в дело нч Насоките и 
задачите на реформата, което 
ще рече и борба за по-бързо 
стопанско развитие, което е не 
мислимо без съвременна орга-

__ се изтъкна п разискванията върху доклада „Полити
ческото положение и дейността на Социалистическия съюз във 
връзка със събитията в Чехословакия , който изнесе предсе
дателя на Изпълнителния отбор Илия Петров.

В работата на събранието взе участие представителя н 
Републиканската конференция на ССРН Тодор Славински.

зисквания за бюрократическо- 
етатическата и иеосталинистиче 
ска

Същността на отчета за по
литическата дейност на органи 
зациите на ССРН в Димитров
градската община и в разисква 
нията във връзка с него на об
щинската конференция на Со
циалистическия съюз, която се 
състоя миналата неделя в Ди
митровград, се състоеше в то
ва, че в българската народност 

становището си към съби
тията в Чехословакпия и акци- 
оно, и идейио-политически до
сега най-силно се манифестира 
единството на работниците, сел 
яните, интелигенцията и младе-у 
жта. С безрезервната си подкре 
па на изявлението на другаря 
Тито и единодушното одобрение 
на Резолюцията на X сесия на 
ЦК ла СЮК, българската на
родност в СФРЮ доказа своя
та преданност към самоуправи 
телния път в социализма.

Към такъв извод не карат са 
мо проведените 70 политически 
събрания, на които решително 
бе осъдена окупацията на Чехо 
Словакия, но и многобройните 
писма и телеграми на солидар
ност, отправени до другаря Ти 
то и Централния комитет на Съю 
за на комунистите.

От първия ден на окупация 
та димитровградчани 
всестранна помощ и гостоприе
мство на чехословашките тури
сти, завръщащи се от НР Бъл
гария. Това е още един принос 
към сближението и укрепване
то на дружбата между югослав 
ските народи и народности с че 
хите и словаците.

През последния месец и поло 
вина в Димитровградска общи
на в организациите на Социали 

съюз се развиваше 
политическа

политика в международно
то работническо движение, в 
разпалването на шовинистиче- 

страсхи, фалшифицирането 
факти,

ски
историческипа

със

Срещата в Будапеща
Зарад положението в международното комунистическо и 

работническо движение, предизвикано от интервенцията в Че 
хословакия, голямо внимание привлече срещата на подготви
телния комитет на комунистическите партии, проведена в Бу
дапеща.

Подготвителният комитет се раздели с убеждението, че 
международно комунистическо съвещание е необходимо, но че 
трябва отново да се разгледа датата за неговото провеждане. 
Следователпо, съвещанието, най-вероятно, няма да се проведе 
както е предвидено в края на ноември в Москва.

Очевидно е, че КПСС и група партии, които считат про
веждането па комунистическо съвещапие за псобходнмо в наи- 
скоро време, не можаха в обстановката след интервенцията “ 
Чехословакия, да останат категорични в своето искане. Оста
на па това заседание на подготвителния комитет, след месец и 
половината, да вземе решение да ли и занапред ще се остане 
само при подчертаването на необходимостта за едно съвещание 
или може би ще се прецизира определен термин.

Настроението в известен брой 
пред всичко на КП Италия и Франция, е било, изглежда, гла
вно препятвие за настояванията да се проведе съвещание в 
най-скоро време, без разчистването па някои въпроси, 
дълго време измъчват международното комунистическо движе
ние. За това, между другото, свидетелствува и писането на и- 
талианскня комунистически вестник „Паезе сера“, който казва, 
че в Будапеща се е водила „тежка битка', и че идиата среща,

оказаха

комунистически партии.
Др. Илия Петров

може по-лесно да се оправдаят
териториалните претенции към 
нашата

които
страна, с лансирането 

на лъжи и клевети, извадени 
от нафталина от 1948 година, в 
задушаването на стремежа 
народа и работническата класа 
на Чехословакия за по-дълбо
ко демократизиране на стопан- 

обществено-политиче-

на
етическия 
твърде оживена 
дейност, която съдържаше и ра

на 17 ноември, ще зависи преди всичко от нормализирането па
(Танюг)положението в Чехословакия. ския и

сгсия живот и подобно. Всичко 
това огорчи българската народ 
ност и я мобилизира още по-Актуални въпроси
тясно да се включи във всена
родния отпор срещу насилието, 
от която и страна да идва то.

Всичко това изостри бдител
на хората в общината • низация на работата, модерни-!Кому пречи суверенитетът ността

към всички видове неприятел
ска пропагандна дейност, която 
си служи с различни трюкове, 
за да разкллати единството на 
народа като го дезинформира, 
внася смут, намалява бдително

зиране на производството, без 
проучване на пазара и обезпе-щастие би се приела и озакони 

ла в света, всички тези праисто 
стермежи на човека,

Органът на ЦК на КПСС на
прави още едно усилие — оп
равдавайки своята интервенция 
на петте страни в Чехослова
кия да „обогати“ теорията на 
международното право. Изхож 
дайки от отдавна известната ио 
тина, че правото е израз на си 
да, ,Правда“ не се стеснява на
рушаването на суверенитета на 
една малка социалистическа 
страна „теоретически“ да обоб
щи, да му даде стойност на об
ществена и историческа зако
номерност. Впечатлението е без 

за съветския вест-

Само един месец по-късно та 
зи груба и агресивна политика 
„Правда“ разшири с още по- 
опасни искания. Разработвайки 
писането на българския, източ
ногерманския и полския печат, 
че съществува само суверени
тет на „социалистическата об
щност“ и че суверенитетът на 
отделните социалистически 

страни е несъществуваща кате
гория, ръководният съветски ве 
стник пише, че останалите со
циалистически страни „имат 
право“ военно да интервенират 
във всяка друга също социали 
етическа страна, ако оценят че 
в нея са „угрозени позициите 
на социализма“ и че нейното 
вътрешно развитие „угрозява и 
нанася вреда на по-широките 
интереси на социалистическата 
общност“. Авторът на статията 
в органа на КПСС направо за
явява, че всякакъв друг подход 
към суверенитета „е извънкла- 
сов“, „абстрактен", „неинтерна 
ционалистически“, всъщност 

„проимпериалистически“. При 
това на партията, правителство 
то, шефа на държавата, на на
рода и на работническата кла
са на тази „угрозена“ страна 
не се оставя никакво право са
ми да преценят да ли наистина 
са угрозени.

Свободни ловни региони
Какво всъщност остава от 

принципа за независимостта, су 
веренитета, невредимостта на 
националните граници, правото 
към самостоятелен път и невме 
шателството във вътрешните 
работи на страните? Според те
орията на „Првада“ ако за не-

чаване ка специалисти, т-е., 
провеждане в дело закона за 
приемане на стажанти.

рически
народите и страните се провъз
гласяват за исторически отжи
вели категории и — за да бъде 

за сериозносттаоще по-лошо 
на техните автори — против ин
тересите на „социалистическия 
свят и общността“.

Подобни или съвсем същи те
ории, обаче, не са нови. За съ
жаление „Правда“ не можа да 
намери вдъхновение нито в е- 
дин труд на марксизма-ленини
зма, без риск да не ги фалши
фицира. А това именно се слу
чи. Органът на съветската па
рия прие теориите за несъще- 
ствуване на суверенитет от ис
торически сили — от египетски 
те фараони и китайски царе, дч

съмнено 
ник Чехословакия е вече като 
„свършена работа“, но 
нейния пример трябва да се ра 
зработи политическа и „науч
на“ основа за евентуални подо
бни нови акции.

върху

силите със завоевателни апетц 
ти през 19 и 20 век, които про
възгласяваха и настояваха да 
създадат „нови строеве“ на на
шия и другите континенти. Пре 
ди десетина години теориите за 
„взаимозависимост“ и за „огра
ничен суверенитет“ на страните 
от „атлантическата общност“ и 
на „свободния свят“ потичах;| 
от шефа на американската ди
пломация Дълес по време на 
студената война.

Следователно „Правда“ не по 
казва никаква

Оправданието на „Правда"

Такова впечатление се нала
га от духа на неотдавна пуб
ликуваната статия във вестник 
„Правда: „Суверенитет и интер 
националистически задължения 
на социалистическите страни“. 
По-раншните тезиси от първи
те дни на окупацията на Чехо 
Словакия за това, че „револю
ционните сили“ са повикани от 
„класовите братя“ и те са им до 
шли на „братска помощ“. И са
мият опит за оправдаване на 
интервенцията 
на конституционните органи и 
на партията — с каквото и да 
е неидентифицирано „искане“ 
съдържаше опскурен елемент 
иа оправдаване на военната ин 
тервекция против суверенитета 
на страните и независимостта 
на народите.

От конференцията

Наскоро събранията на избит 
рателите ще вземат решение за 
основаване на местни общности 
във всяко село. Организациите 
на Социалистическия съюз с 
подпомагане работата на тези 
самоуправителни органи 
по-непосредствено ще осъще
ствяват широката си политиче 
ска дейност.

Конференцията прие предло
жение на село и занапред да са 
подготвят петнадесетдневни ин 
формации за международното 
политическо положение.

стта му с една единствена цел: 
колкото се може повече да се 
отслабят кохезионните сили на 
сомуправлението и равноправи 
ето, върху които така здраво 
стои , братството и единството 
на нашите народи и народно
сти.

оригиналност 
тук. Но показа „оригиналност“ 
приемайки най-опасните 
рии, чието приложение би пре
върнало света в ловни регио-> 
ни, а малките страни, преди 
чко, социалистическите, би ли
шили от правото на свободно 
съществуване и отбрана на евч 
ите интереси.

. ощебез искането тео-
Агресията на СССР и други

те членки на Варшавския дого 
вор, се констатира 
на конференцията, пробуди мла 
дежта като обществено-полити 
ческа сила и тя все повече за 
става в редовете на Съюза на 
комунистите, за да бъде

по-нататък

Мило Джукич М. Б.още
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БЪЛГАРИЯ СЕ ОПИТВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ВЪРХУ ЮГОСЛАВИЯ ОТГОВОРНО 

СТТА ЗА ЛОШАТА АТМОСФЕРА ВЪВ ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Българската телеграфна аге

нция публикува на 28 септем
ври официално съобщение, 
което между другото се 
че „социалистическа България 
не е имала и няма

се казва в коментара на Танюг — превъзмогване във взаимен ин
терес;

— твърденията па българско 
то правителство, че СФР Югоч 
славил уж сс опитва да пару- 

между

в
казва, щевременно, то изразяваще 

лание с двустранни усилия да 
се превъзмогне създалата се об 
становка, като по такъв начин 
се отстранят пречките в раз
витието на добросъседските от- 
ношения. За тази цел още на 
22 февруари 1968 
връчи на българското

промеморий. Обаче 
факт, че българското

гария Тодор Живков, както и 
срещите между други ръково
дители на двете страни, пред
ставляваха полезен принос и 
даваха пови стимули на всестра 
иното югославско-българско съ 
трудничество.

Достигнатата степен на сгД-ру 
дпичество във всички области 
несъмнено отразява интересите) 
на двете страни. Стокообменът/ 
е в постоянен растеж, а иконо
мическото сътрудничество отбе 
лязва крупни резултати. Поли
тическото и културно-научното 
сътрудничество,' сътрудничес
твото на обществени, спортни, 
професионални и други органи
зации също се е развило успе-, 
шно.

Правителството на СФРЮ ко 
нстатира със задоволство, че 
добре развитите контакти меж 
ду граничното население, чис
лените пътувания на граждани 
те от една в другата държава, 
което произлиза от политиката 
на двете правителства и е из
раз на интересите на народи
те от двете страни допринасят 
много за развитието и укрепва
нето на приятелските отноше
ния.

лее 3. Правителството на СФР 
Югославия констатира, че, за 
съжаление, не са разбрали при 
чините и смисълът па демарша 
му от 29 януари 1968 година, 
което личи от „оценката па бъл 
гарското правителство за състо 
янието па югославско-българ
ските отношения", която от те
мето на правителство па НР 
България бе прочетена от пър 
вия заместник — министър на 
въшните работи Г. Грозев на 2 
февруари 1968 година на поела 
пика на СФРЮ в НР България 
К. Мильовски, както и от пос
ланика на НР България в 
СФРЮ Г. Петков в разговор с 
изпълняващия длъжността дър 
жавен секретар на външните ра 
боти М. Павичевич на 6 февру 
ари 1968 година.

териториал НРни претенции към която ши отношепията 
България и нейните съседи, ка 
кто и обвинепието, че СФР Ю- 
гославия подтиква чуждсстра-, 

печат към аптибългарска

и да е
друга страна”, че „няма да на 
пусне тази своя политика 
и занапред ще продължи 
лага необходимите 
то за подобряването 
нията между балканските стра 
ни, включително и СФР Югосла 
вия, така и за укрепването на 
мира и сигурността на Балка
ните“.

и че 
да по 

усилия как нния
пропаганда — също са лишени 
от всякаква оспова. Те предста 

неоснователно 
СФР Юго-

година тона отноше правителство е вляват опит за 
прехвърляпе върху 
славия па отговорността за въ 
зникпалитс трудности, чийто е- 
динствен и действителеп източ
ник е в горе посочените явле
ния, до които се стигна през по 
следните месеци в НР Бълга-, 
рия. Що се касае до СФР Юго
славия, пейпите усилия са па- 
сочени към подобряване па от- 

всички съседи и

правител 
ство не реагира официално на 
тези настоявания на югослав
ското правителство 
за готовност да 
становища по основните 
си, съдържащи се 
мент. Напротив, 
със същите тенденции продъл
жи кампанията със средствата 
за информации и с изказвания 
та на отговорни ръководители. 
Това се манифестира 
ственото събрание, 
на 90-годишнината 
фанския договор, което се съ
стоя на 2 март 1968 
София, а също 
тии.

нито пока- 
изнесе своиВ СФР Югославия, 

своите международни 
ния неотклонно следва полити 
ката за развиване на добросъ
седски отношения, за укрепва
не на мира и сътрудничеството 
на Балканите.

която в
отноше- въпро 

в този доку 
в България

за принципите 
на уважаване суверенитета, ин 
тегритета, равноправието и не
намесата във вътрешните рабо 
ти на други страни, официал
ното съобщение на 
гарската телеграфна 
ция бе прието с 
ние. Преценявайки положител-

ношенията с 
тя е дълбоко заинтересована за 
укрепването на мира и за раз- 

сътрудничествотона търже Във връзка с доводите от 
споменатата оценка на прави
телството на НР България, пра 
вителството на СФРЮ иска да 
посочи следното:

— писането па югославския 
печат, което правителството па 
НР България квалифицира ка
то „антибългарска кампания" е 
само отговор и реагиране на 
споменатите статии и изявле
ния, т.е. на аптиюгославските 
прояви в НР България, за кои 
то ставаше дума по-горе. Пра
вителството на НР България пе 
е могло да очаква че споменти- 
те явления ще останат без от 
говор от страна на обществено
стта и правителството на 

СФРЮ;
— па правителството на НР 

България безсъмнено е извест
но, въз основа на цялата външ 
па политика на СФР Югосла
вия, а отделно въз оспова на по 
литкката на СФРЮ спрямо НР 
България, както и въз основа 
на редица разговори с държав 
ници на СФРЮ, чс в СФРЮ не 
съществуват никакви територи 
алпи аспирации към НР Бълга 
рия. Интересът на правител
ството на СФРЮ за македон
ското национално малцинство в 
НР България (в Благоевград
ския край, т.е. в Пиринска Ма 
кедония) пе може да се тълку
ва като териториална претен
ция спрямо НР България, тъй 
както и интересът на НР Бъл 
гария за българското национал 
по малцинство в СФР Югосла
вия (СР Сърбия) правителство
то на СФРЮ пе квалифицира 
като териториална претенция 
на НР България към СФР Ю- 
гославия. В съгласие е пачала- 
та на своята въшна политика 
правителството на СФР Югос
лавия -счита, че националните 
малцинства изобщо и по-специ 
алио българското в СФР Юго
славия и македонското в НР 
България, трябва да предста- 
пявот мост за разбирателство 
и сътрудничество, а не източ-

витието
между всички балкански дър
жави върху основите па рав
ноправието, ненамесата и пъл
ното уважаване на суверено- 
стта и териториалния интегри-

н?.посветено 
от Сансте-Бъл-

аген-
внима- година в 

и в много ста- 
които бяха публикувани 

по този повод в българските ве 
стници, списанията и в други
те средства
(„Народна армия“ от 2 
1968, „Исторически преглед“ от 
2 март 1968, „Народна култура“ 
от 7 март 1968, „Ново време“ 
от март 1968, „Пиринско дело“ 
от 2 април 1968 и др.). Същите 
тенденции се манифестираха и 
по случай празнуването на 65- 
годишнината на Илинденското 
въстание (август 1968 година), 
в статията на „Работническо 
дело“ от 21 август 1968 година 
(„Не хвърляйте бумеранга — 
той се връща“ и др.). След вое 
нната интервенция на петте 
страни на Варшавския договор 
против ЧССР тази кампания в 
България стана по-засилена и 
по-тенденциозна.

Този факт очевидно показва, 
че не югославската страна е 
тази, която затруднява сътруд
ничеството между двете страни 
и с постъпките си допринася 
за създаването на атмосфера 
на безпокойство и напрежение 
на Балканите. Във връзка с то 
ва, също трябва да припомним 
•и за статията на генерал-пол
ковник Славчо Трънски. публи 
кувана в „Отечествен фронт“ 
от 24 септември 1968 година, 
чието съдържание не съответ

но споменатите становища от 
съобщението, в официалните 
югославски кръгове се изтъква, 
че тяхното провеждане в прак 
тическата политика на НР Бъл 
гария несъмнено би допринесло 
за създаване на взаимно дове
рие и за подобряване на отно 
тенията между България и 
СФР Югославия, а с това и за 
укрепване делото на мира и на 
сътрудничеството в тази част 
на света.

Но в същото съобщение се 
казва, че „Югославия вече с 
месеци води кампания против 
НР България“, „че тази кампа 
ния обхваща също неосновател 
ни обвинения против НР Бъл
гария в смисъл, че уж имала 
териториални претенции към 
СФР Югославия“ и че предсе
дателят на Съюзния изпълни
телен съвет в експозето пред 
сесията на Съюзната скупщи
на от 24 септември тази годи
на е „замесил в тези обвине
ния и югославското правител
ство“.

Такива изявления на Българ 
ската телеграфна агенция, сми 
сълът на които очевидно е да 
прехвърлят върху Югославия 
отговорността за сегашната от
рицателна атмосфера в нашито 
отношения и на Балканите, не

тет.
4. Ръководейки се именно 

тези принципи, по време на раз 
говорите между президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито и пър 

секретар на ЦК на БКП и 
Министерския

от
за информации

марг
2. За съжаление, напоследък 

в НР България се стигна 
известни явления, 
мнение на правителството 
СФРЮ не са в съгласие с то
ва развитие на

вия
председател па 
съвет на НР България Тодор 
Живков през септември 1965 го 
дина в София бе 
принципно съгласие, че разяс
няването на отделни спорни въ 
проси от миналото трябва да се 
остави па научните институции 
и да се избягва полемика, коя
то би нанасяла вреда на отно
шенията. Това становище 
потвърдено много пъти в раз
говорите и между 
представители на двете държа-

ДО
които по

на
постигнатоприятелските 

отношения между двете държа 
ви. Правителството па СФРЮ 
на 29 януари 1968 година чрез 
изпълняващия длъжността дър 
жавен .секретар на вънщните ра 
боти М. Павичевич обърна вни 
манието бс-върху тези явлепил 
на посланика на НР България 
в Белград Г. Петков. До прави 
телството на НР България то 
изрази своята изненада и недо 
волство от манифестациите ч 
НР България и от писаното в 
българския печат във връзка е 
90-годишнината от Санстефан- 
ския договор, като изтъкна, че 
специално безпокои начинът, по 
който в българския печат 
лкуват териториалните разпорс 
дби от този договор. Иабляга- 
нето в многобройните 
върху границите на Сансгефан 
ска България, твърденията за 
Македония като за безспорна 
част от българския народ и за 
това, че обединяването на Бъл 
гария (с Ю. България, Маке, 
дония и др.) „не е могло да се 
осъществи напълно зарад кору 
мпираността на династията и 
неспособността на буржоазната 
дипломация" (проф. Хаджинико 
лов е „Работническо дело" от 
12 януари 1968). както и твърде 
пиете, че границите па Сансте- 
фанска България са „в голяма, 
степен и етнически граници на 
българската нация" при уточ
няване, чс „в Санстсфаиска Бъ 
лгария са включени ... полови
ната от Поморавия (Пирот без 
Ниш), цяла Македония ... 

(„проф- полковник И. Митев, 
„Народна армия" от 12, 13, 14 
лпуари 1968) — не могат да се 
тълкуват другояче освен като 
съживяване на териториални 
аспирации към иитегралиито 
части па СФРЮ.

Правителството на СФРЮ по 
този повод предупреди и за из
явленията в публикуваните ре
чи на български ръководители, 
къдсто Илипдепското въстание 
на македонския народ е озпаче 
но като едно от най-големите 
събития в историята на бълга 
рокия народ като и във връзка

отговорни

ви.
Обаче пай-новите изявления 

на отговорни български лично
сти за Илинденското въстание 
и наблягането в средствата за 
информации в НР България въ 
рху тезиса за българския хара 
ктер на македонската история, 
култура и език означават всъ
щност отричане па македонска
та национална индивидуалност 
и съдържат определени полити 
чески уговорки. Такива стано
вища към македонската нация 
и към Социалистическа репуб
лика Македония, по преценка 
правителството иа СФРЮ, не 
могат да са в съгласие с поли
тиката за подобряване на при
ятелското сътрудничество ме
жду СФР Югославия и НР 
България.

5. Правителството па СФРЮ 
поздравява изявлението на пра 
вителството на НР България, ко 
ето на 6 февруари бе съобщено 
на изпълняващия дължността 
държавен секретар на външни 
те работи М. Павичевич от по
сланика на НР България в Бе 
лград Г. Петков, че българско-

се тъ

статии

наотговарят на действителното по 
ложение. В експозето пред Съ- 

председате-

свува на основните норми 
международното право за ува
жаване принципите на сувере
нитета, интегритета и ненаме
сата във вътрешните 
които са основни 
ки за мир, международна сигу
рност и сътрудничество между 
държавите.

Указвайки върху това югос-, 
кръгове

юзната скупщина 
лят на Съюзния изпълнителен 
съвет, говорейки за териториал 
ните претенции, които се проя
вяват в антиюгославската кам
пания в България, изтъкна, че 
„уважаването на териториалт 
ния интевритет на всяка стра
на на Балканите е основното усло 
вие за мир в тази област“ и, 

до Югосла-

работи,
предпостав-

лавските официални 
изтъкват, че становищата от 
съобщението па БТА. че НР 
България няма териториални 
претенции към други страни и 
ще води политика на сътруд
ничеството и мир на Балкани
те, трябва да бъде потвърдено 
на практика от страна на бъл
гарското правителство с после
дователно уважаване на сувере 
нитета, териториалния иитегри- 
тет и с ненамеса във вътреш- 

работи иа СФРЮ, като

колкото се касае 
вия, „без пълно отричане от те-

към ник на несъгласия между две 
те съседни страни. Разликите, 
които съществуват в подхода 
па двете правителства по въпро 
са за

аспирациириториални 
Югославия не може до ее за
мисли нормалното сътрудниче
ство с нашата страна“. Във връ 
зка с това трябва да се изтък
не, че в антиюгославската кам 
пания, която се води в Бълга-/ 
рия особено от декември 1967 
година, са се проявили тенден 
ции и становища, специално по 
времето на чествуване в Бъл
гария 90-годишнината от Сан- 
стефанския договор, които 
можеше да се разберат другоя- 

съживяване на

то правителство е взело съот
ветни мерки да спре писането в 
българския печат, което вреди 

националните малцин- на югославско-българските от
че ношения и се надява, че това 

ще бъде неотклонен, траен 
курс в отношенията към СФР 
Югославия и чс в кръга на дру 
гитс усилия ще допринесе за 
превъзмогване на създалата се 
обстановка в отношенията ме
жду СФР Югославия и НР Бъ, 

СФРЮ, докато, за съжаление, лгария.
Уважавайки досегашното ус

пешно развитие на югославско- 
българското сътрудничество 

във всички области и като ечи 
правено по време на всички сро та, че развитието и укрепване- 
щи между другарите Тито и то на дружбата и на добросъсе 
Живков, както и по време на дскпте отношения между двете 
срещите между редица ръково държави отговарят на желание 
дни хора от двете страни, по 
специално по време на поссщс 
пието на президента на СФРЮ 
в НР България през септем
ври 1965 година, правителство
то па СФРЮ и този път под
чертава, чс тези разлики пе би 
трябвало да представляват пре 
чка за развитие па приятелски

ства„ се състоят в това,
СФР Югославия признава съще 
ствувансто на българското на- 
циопалпо малцинство в СФРЮ 
и чс това малцинство се пол
зва с всички права, гарантира- 
тирапн с Конституцията иа на- 

малцинства

ните
тези становища се последват и 
от практически мерки, на пър
во място като се спре аитима- 
кедонската и антиюгославската 
кампания.

Танюг е овластен да публику 
ва изцяло текста на промемо- 
рия, който иа 22 февруари 1968 
година е бил съобшеп па поела 

на НР България в Бел-

цноналнитс вне
това но с случац е македонско 
то национално малцинство в НР 
България. Констатирайки тези 
разлики, което впрочем бе па

че освен като 
териториални претенции и 
пирации към интегрални части 
на СФРЮ, специално към СР 
Македония. Това бе последва
но от систематично отричане на 
македонската национална инди 
видуалност и от настояването 

като български

ас-

с това изрази своята изпсиад."| 
и недоволство.

Подчертавайки, че такива по 
стъпки и манифестации в НР 
България не отговарят на ду
ха и съдържанието иа разгово
рите между Тито и Живков 
през септември 1965 годипа в 
София изтъквайки, че полити
ката на СФР Югославия е, и 
продължава да бъде развивапс 
на приятелски отношения и съ 
трудпичество с НР България, 
правителството па СФРЮ спе
циално изтъкпа своята загри
женост за последствията, кои
то такава политическа актив
ност в НР България може да 
има за развитието на отпошепи 
ята между двете страни.

ника
град Г. Петков от заместник — 
държавния секретар на външ- 

Павичевич.работи М. то и дългосрочните интереси на 
пароднте на СФРЮ и НРБ, на 
интересите па мира и стабилпо 
стта в тази част па света, като 
придава изключително значе
ние на отношенията със съсед
на и приятелска НР България, 
правителството на СФРЮ и пц 
този повод изтъква, че и запа- 
пред ще полага необходимите 
усилия за използване на съще
ствуващите големи възможно
сти във всички области за още

ните 
Текстът гласи:

„1. Отношенията между Соци 
алистическа федеративна репу
блика Югославия и Народпа Р* 
публика България, както много 
пъти е констатирапо и поздра
вено от правителствата и паро- 
дите па двете страни, се разви
ваха успешно. Срещите между 
президепта па СФР Югославий 
Йосип Броз Тито и първия се
кретар на Централния комитет 
на Българската комунистичес
ка партия и председател на Ми 
нистерския съвет на НР Бъл-

да се покажат 
историята, културата и езикът 
на македонския народ, даже и 
самия македонски народ. Това 
го имаше както в българския 

редица офици-печат, така и в 
ални изявления и обхващаше 
събития и от по-новата история 
на македонския народ, каквото 
е Илинденското въстание.

Югославското правителство 
много пъти е посочвало, и то о- 
фициално, тези явления и вси
чките вредни последствия, кои
то ще окажат върху югославско 
-българските отношения. Съ-

те отпошения и сътрудниче
ството между двете страни, п 
очакване, че след време съвме
стните усилия и развитието на 
приятелското сътрудничество 
ще съдействуват за тяхпото

по-успешно сътрудничество ме 
жду двете държави".

(ТАНЮГ)
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На стопанска шелш Из организациите на СК
КОЙ ДА КООРДИНИРА РАБОТИТЕ? КЛИСУРА

МО И ЗАНАПРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛ № Ш
Стопанските организации и 

босилеградската община прод
ължават да бележат слаби ро 
зултати. Това положение е из
вестно и на самоуправлените 
органи и на най-отговорните в 
комуната.

Изненадва обаче, че такива 
обстоятелства, когато дори две 
предприятия са в загуба, а ос
таналите на ръба на рентабил
ността не превзимат се какви 
то и да било мерки, конто да за 
здравят сегашното положение. 
Това е необходимо, защото по
ложението не се подобрява, но 
се влошава. А ако някое пред
приятие накрая на годината фа 
лира, тогава ще се създадът но 
ви трудности 
за общината, която е дължна

Сигурно босилеградска общ- 
иа е една от редките, които ня 
мат служба за стопански въп
роси. Съществува само служещ 
— референт, който периодично 
изработва по някои анализ. То 
ва обаче не може да се счита 
като достатъчно, защото анали 
зите които той изработва не мо 
гат много да ползват на стопап 
ските организации.

Считаме, че такава служба о 
необходима на общината. Всъщ 
мост тя трябва най-много да до 
принесе за решаването на набо 
лллите стопански въпроси. Но 
ие само това. Тя също би обе
зпечавала правилно паправлс-

реицията няма да може да по 
лучава форма па 
Също така би се премахнало 
неправилното обременяване на 
трудовите организаци с общес 
твейите облагания и др.

Местната организация в Кли 
сура единодушно издигна пред 
ложеиието другаря Тито да бъ
де избран за председател 
СЮК ма IX конгрес и бе изпра 
тена телеграма до ИК на ЦК 
ма СЮК. Като кандидати 
делегати на конгресите са пред 
ложеии шестима видни обще

ствено-политически дейци в Су 
рдулишка комуна. За постоян
ната част на конференцията на 
СЮК — 13 души. за председате 
лството на СЮК — 8, контрол
ната комисия — 2, а за посто
янната част в републиканска
та конференция на СКС два
ма кандидати.

нелоялност.

на

за
КОЙ И С КАКВО ПРЕЧИ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯТА? М. Величков

СУРДУЛИЦАНапоследък и интеграцията, 
която представлява единстве
ния изход от сегашното поло
жение на стопанските органи
зации, остава в задънена ули
ца. За мел се вече говори, че 
представлява иеуспял 
приключен само на разисква
ния.

ПОДГОТОВКА ЗА КОНГРЕСИТЕ
ции на СК и на първичните ор 
ганизации по предприятията, 
защото там ще се развиват ра 
зискванията и ще се дават съа 
тветни предложения.

Заседанието на общинската 
конференция ще се проведе на, 
10 октомври т.г.

Едногласно и с бурни аплоди 
сменти заседанието поздрави 
предложението другарят Тито 
да бъде избран отново за пре
дседател на СЮК на Деветия 
конгрес. Във връзка с това бе 
пратена телеграма до ИК на 
ЦК на СЮК.

Общинският комитет на СКС 
в Сурдулица неотдавна прове
де разширено заседание, в ра
ботата на което участвуваха 
представители и на обществено 
политическите организации. Ве 
разгледам въпросът за подго
товките ма Деветия конгрес на 
СЮК и на Шестия конгрес на 
СКС. Общинският комитет се 
запозна с напътствията и с кри 
териите за предлагане на канди 
дати за членове на органите на 
СЮК и на СКС и за делегати 
па споменатите конгреси.

Реши се да се отпечатат на
пътствията и критериите и да 
се дадат на местните организа-

опит,преди всичко

За осъществяваното на това 
начинание най-малък принос е 
дала общината. „Трудовите пре 
дприятия не искат интеграции 
и мие тук не можем нищо по
вече да сторим" — оправдават 
се компетентните от общината. 
Но това ие може да се приеме

мито М. В.като оправдание, защото 
веднаж по тоя въпрос тя не е 
била дейна и насърчителна. О- 
баче главната причина е тази, В „Димитровград“ — още 

14 млади членовече общината няма съответна
служба. Затова и разисквани-

са били кистите е приет Владо Стоил- 
кович, а по предложение на ме 
стната организация от I район 
— Троян Кръстев-

Четиринадесетте новоприети 
членове са работници от непос
редственото производството.

На същото събрание организа 
цията е излъчила кандидати за 
делегати на Деветия конгрес на 
Съюза на Югославските кому
нисти и Шестия конгрес на ко
мунистите в Сърбия, както и 
кандидати за органите в СЮК 
и СКС.

По предложение на актива на 
Съюза на младежта организа
цията «а Съюза на комунисти 
те в комбинат „Димитровград" 
прие в редовете си следните но 
ви членове: Рангел 
Саватие Иванов, Васил 
сов,
Ставров, Георги Иванов, 
тан Пецев, Любинка Каменова, 
Снежана Алексова, Вера Йорда 
нова и Петрия Сотирова.

По предложение на профор- 
ганизацията в Съюза на кому-

ята за интеграцията 
стихийни и безцелни. Тъкмо то
ва е дало възможност на ръко
водещите на някои трудови ор 
ганизации. с цел да запазят ди 
ректорските си постове, да наго 
ворят колективите катргорич- 
ио да отхвърлят интеграцията.

Забрява се обаче, че това не 
води на добро.

Нови босилеградски фасади Филипов, 
Алек-

да наваксва загубите.
Във връзка с това искам да 

прибавим, че след полугодиш
ните баланси на нито едно об
щинско равнище не е обсъдено 
състоянието на стопанските ор 
ганизации. Имам предвид, че е 
такъв случая и с Общинската 
скупщина.

ние и координиране на стопан 
ската дейност в комуната. Си
гурно е, че при съществуване 
то на такава служба е невъзмо 
жно гостилничарско предприя
тие да открива магазини със 
стоки за широко потребление, 
а търговско — кафенета! При 
такива обстоятелства и конку-

Христо Миланов, Славчо 
Зла-

М. Б.П. Вел.
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равители против бойците за сво 
бода, е готов да даде всичко от 
себе си по-добре и по-бързо да 
заличи срамния спомен за оно 
ва, което тъкмо измина и да 
прокара път за вечна, неразри 
вна дружба, за тесен братски 
съюз между всички югославян 
ски народи... Ние ви дължим 
вечна благодарност за подкре
пата и братската помощ, за съз 
даването на първите партизан 
ски отряди при нас.“ (Историче 
ско отделение на ЦК на СЮК 
ин. бр. 1997)
И по-нататък да напомним за 

речта на Добри Терпешев, пре 
дседател на българската деле- 
гадия на заседанието на АСНОС, 
което се проведе от 9 до 12 но
ември 1944 година. Терпешев 
дословно каза:

„ .. От името на нашетно пра 
вителство дължа да изкажа 
благодарност на вашия вожд 

-маршал Тито. който позволи за 
едно с вашата войска, под ко- 
мандуването на Третия укра
ински фронт да вземем учас
тие в боевете против немския 
фашизъм, за да заличим по то 
зи начин онова кърваво петно, 
което ни удариха на челото на 
шите български фашисти.. • “

освободителната война на юго
славските народи“, том 1, кн. 5. 
ВИЙ ЮНА, Белград 1954, ст
рана 342/343).

А за това при какви условия 
се присъединиха при края на 
войната българските части към 
антихитлеристката 
добре знаят българските „ис
торици“. А за това какво тога
ва направиха против нашите 
народи, не може да не ги под
сетим с някои документи. Най- 
напред да цитираме част от пи 
смата на ЦК на Българската ра 
ботническа партия номер 61 от 
2 новември 1944 година, изпрате 
то до другаря Тито по повод ра 
зговорите в Крайова:

.. Нашият народ се чуству 
ва виновен към югославските 
народи, особено към сръбския 
и македонския, защото позволи 
неговите фашистки управители 
да направят от България пла
цдарм за немските поробители, 
а от българската войска — хи
тлеристки жандарми на Балка 
на и да направят редица наси
лия, предателства над народа, 
който се бори за своята свобо

ПО ПОВОД ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА

календар народа от Югоизто
чна Сърбия, или още по-точна 
— от Лесковац и околността, 
добре помни дейността на бъл
гарските фашисти и техните 
злодеи особено през Втората све 
товна война. Българските фа
шисти окупираха Югоизточна 
Сърбия и Македония още през 
1941 г. Конкретно българските 
фашисти окупираха Лесковац 
и смениха немските чести през 
януари 1942 године, където ос
танаха все до септември 1944 
година. През това време бъл
гарските фашисти извършиха 
много злодеяния, между които 
исторически незабравими (напо 
мняме само) клането в Войник 
на 17 февруари 1942 година, 
където са заклани и разстреля- 
н и500 жени, деца и старци. Из 
вестни са сраженията на час
тите от Народоосвободителната 
войска и партизанските отряди 
на Югославия против българ
ския окупатор в този край: на 
Радан 13 март 1943 г., Космача 
на 18 октомври 1943 година, Ра 
йковац на 28 октомври 1943 го
дина в Гъргуровац 29 юли 1944 
година. И така нататък.

Докъде достига безогледната 
фалшификация на историчес- 
ските факти, показва и писане 
то на военно-историческия ка
лендар, където се казва, че нц 
28 октомври 1943 година 16 во
йника от десетата част на 67 
пехотен полк на окупационните 
войски се приключили към На- 
родоосвободителните 
без да напомнят за чии войни 
ци става дума. Истина е обаче 
в следното: на тази дата същ:* 
те 16 души — български оку
пационни войници — бяха пле 
нени от първа Южноморавска 
бригада и втори южноморавски 
НОП отряд. И още няколко 
данни за българските „истори
ци“: в тази борба, когато бяха 
пленени 16-те български вой-| 
ници, а ранени повече българ
ски войници, бяха убити и 50 
офицери, подофицери и войни 
ци, а ранени бяха повече бъл- 
ларски войници. („Сборник на 
документи и данни за Народо-

коалиция

(Танюг, 29 септември)
Това съобщение на Танюг за 

най-грубо фалшифициране на 
на‘-новата ни история предиз
вика голямо негодуване всред 
населението на тези краища и 
бойците от ония части на Народ 
ноосвободителна армия на Юго 
Славия, които взеха участие в 
тези боеве. По този повод бо
йците от Лесковац обнародваха 
съобщение, с което отправиха 
остър протест до ония „исто
рици“ от „Народна армия“, ко 
ито изопачват историческата 
истина и премълчават участие
то на югославската армия в ос 
вобождението на тези краища.

Лесковац е освободен от 15
бригада на 47 дивизия на
новю

„Историческа е истина, че 
Лесковац е освободен от 15 бри 
гада на 47 дивизия на Народо
освободителната войска на Юго 
славия. Не се съмняваме, че на 
авторите на на военно-истори
ческия календар и на други з 
България това също не е из
вестно, защото за това същес
твуват много оригинални до
кументи, с които разполагат й 
авторите на календара. Обаче 
в осъствие на научни, социа
листически и морално-политиче 
ски критерии те не се отказ
ват историческите истини да 
„приспособят“ към целите на 
своята лека дневна политика, 
се казва в съобщението на Об
щинския отбор на Съюза на 
бойците в Лесковац.

“Преживелите бойци от На,ро 
доосвободителна война и наро 
да на Югоизточна Сърбия не 
могат да не подсетят български 
те „историци“ за същинския 
календар на събитията от пе
риода на Народоосвободителна 
та война в този край. По този

• Защо българските ис
торици игнорират участието па 

Югославската народпа ар 
мия в освобождението па на

шата страна?

• Истината за военните 
действия през октомври 1944 г.

»» *

„Органът на българското Ми 
нистерство на народната отбра 
на „Народна армия" днес обна 
родва военно-исторически ка
лендар за октомври, в който бе 
лежи някои събития, станали 
през този месец в света в раз
лични времена.

Между тези събития има и 
няколко, които се отнасят до 
освобождението на градове в 
Югославия през 1944 година, от 
които авторите на тази „исто
рия" напълно изключват Юго 
славската армия. Така напри
мер под датата 20 октомври 1944 
година пише: „Частите на Тре 
ти украински фронт освободи
ха от хитлеристката окупаци 
Белград, столицата на Югосла 
вия". А що се касае до някои 
други градове като Бела палач 
ка, Лесковац, Ниш, Прокупие, 
Враня в ролята па освободител 
са само българите. Те унищо
жават на пътя Ниш—Прокупие 
хитлеристката СС дивизия При 
пц Ойген". Те еди кой си ден 
започват настъпление по доли
ната на Вардар и към Скопие и 
тн. В календара се казва, че на 
28 октомври 1943 година 16 ду 
ши от десетата част на 67 пехо 
тен полк па окупаторската во

да.
.Нашият народ, който и сам е 

понасял на свой гръб трудности 
те на войната, насилието и пре

Б. Николовдателството, вършени от прода 
дените на Хитлер български уп
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(Следва)

Съобщение
ПОКАНВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ от българ-| 

=ската народност, независимо от това къде са настанени в Юго^ 
Е славия и занимаващи се с научна дейност, публицистика, ли-Е 
^тературно творчество, събиране на народни умотворения от= 
Е нашите краища, или пък от другите югославски националнос-Ц 
Еги, които пишат за проблемите и живота на българската на-Щ 
ЕРОдност в Югославия, а които имат подготвени ръкописи или| 
=пък подготовянето им е в течение и желаят трудът им Да= 
Цбъде печатан през 1969 година, незабавно да се обадят на из-= 
=дателство „Братство".

войски,

= ^ ----- ------------- **1'~*' нсоиоаопи ДД» |)С -----—
=дателство „Братство".
Е Ако не могат в кратък срок да представят целия ръко-1
цпис, трябва да изпратят писмено предложение за печатане наЦ 
ЕТРУД3- Предложението трябва да съдържа следните данни за= 
Е Ръкописа: — от коя област е (научен труд, художествено про-= 
Цизведение, публицистика и пр.), как е заглавието му, колко=
=страници ще има, писан на пишеща машина. _
_ Заявките трябва да стигнат в издателството най-късно=
ЕД° края на месец октомври т.г., за да влязат в издателския^ 
= план за следващата година.
=иска, не казва се чия, а това 

е била българска, преминали в 
Лебане на страната на па

§
=1град 

ртизаните."
Издателство ^Брлтство^ 
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КЛИСУРСКИ РАЙОН

НОВ РАЗГАР НА АКЦИИТЕ 

ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
личсва махала. Преди това бяз 
ха построени трафопостове в 
Стрезимировци и другите села, 
които по-рано доведоха елек
трическия ток в селищата.

Безспорно, тези акции освен 
материални средства — към 32 
милиона стари динара, са изис
квали и огромна работа. Спо
ред груба преценка население
то от тоя район в акциите по 
електрификация чрез местно са 
мооблагане е дало труд, който 
възлиза на около 15 милиона 
стари динара. Всички работи — 
копаене на дупки, полагане на 
стълбове, развличаме на елек
трическите проводници и пр. — 
са направени чрез местното са
мооблагане. Трябва да изтък
нем живия интерес, който про
яви общинската скупщина за 
тези акции, като при това за
дели 5,7 милиона стари динара 
от и без това бедна общинска 
каса.

Тези дни на сесията на общи 
нската скупщина построените о 
бекти бяха пренесени в собстве 
ност на предприятието за дис
трибуция на електрическа енер 
гия в Лесковац. Пренесени са 
далекопроводите: Божица - Рома 
новска махала (4.149 м.), Божи
ца — Велкичева махала (2.770 
м.), Драинци — Сухи-дол (1.250 
м.) и Сухи-дол — Кострошевци 
(719 м.). Също така пренесени 
са и трафопостовете в Сухи- 
дол, Кострошевци, Романовска 
махала и Велкичева махала.

Очевидно, че почти целият 
Клисурски район за сравнител
но къс срок успя да електрифи 
цира своите селиша. Остават о- 
ще две-три села — Колуница и 
Паля, но доколкото се изнаме
рят средства и те ще бъдат е- 
лектрифицирани.

Да напомним накрая, че подо 
бни акции между армията и на 
селението винаги са успявали 
предсрочно, което потвърдиха 
и сегашните акции по електри
фикация в Клисурско. Налице 
е огромната помощ, която наша 
та армия оказа на населението 
в тази инак изостанала стопан
ски община.

Благодарение на съвместно 
залягане и обща дейност меж
ду сурдулишката община и во
енно-строителната дирекция от 
Скопие в Клисурския район 
през последните две-три годи
ни оживяха акциите по елек
трификация на селищата. Ня
колко села, между които: Стре 
зимировци, Грознатовци, Драин 
ци, получиха ток, а понастоя
щем се готвят да доведат елек
трически ток и заменят газени 
ците и селата Кострошевци и 
Сухи-дол. Същевременно в дру 
ги селища бяха подменени и ра 
зширени електрическите мре-, 
жи, както .и някои от електро
проводите.

В общинска
благодар-

сурдулишката 
скупщина изказаха 
ност на военно-строителната ди 
рекция, чието материално уча
стие беше на завидно равнище, 
като подчертаха същевременно 
масовия отклик на населението 
за електрификация «а 
щата.

Новите домове

КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

искат вода

сели-

Ще има ли доста вода? За твърде къс срок бяха 
построени различни участъци 
на далековода, които общо до
стигнаха дължина около девет 
хиляди метра. Макар че разши 
ряването на селските електри
чески мрежи тепърва предстои, 
досега тя е разпъната в дължи 
на от 3,5 хиляди метра. Също 
така са построени и четири тра 
фопостта — Сухи-дол, Костро
шевци, Романовска махала, Ве-

Въпросът за водоснадбяване- 
то в Босилеград става все по- 
сериозен. Нуждата Да се оси
гури достатъчно вода става 
по-голяма. Трябва да се 
предвид че частниците ежеднев 
но въвеждат вода по домовете 
си. Наскоро и новопостроената 
училищна сграда на гимназия
та ще стане голям потребител 
на вода.

Общината търси начин да се 
намери решение за сегашното 
положение. Със Завода за здра 
веопазване от Враня вече 
превзети някои конкретни мер
ки. След съвместното изучава-* 
не на въпроса е установено, че 
решението ще бъде най-дълго
трайно, ако се доведе водата от 
големия извор, намиращ се в се 
ло Извор. С протичане от 5 ли
тра в секунда тоя извор обез
печава два пъти повече вода,

отколкото е сега необходима на 
града.

Също така е решено Заво
дът да изработи елаборат 
довеждане на водата, да устрои 
технически подготовки за тази 
акция и др. Ще се държи смет
ка и на село Извор да се оси
гури достатъчно вода.

Според първите 
за тази акция ще бъдат необхо 
дими към 500.000 нови динара. 
Тях ще прибави общината чрез 
кредити и собствени средства.

Гражданите сами строят 
канализация

него ще се присъединят 12 се
мейства.

Масовото въвеждане на вода 
в домовете се дължи на това. 
че в града са закрити 
обществени чешми, а се очак
ва да се обезпечи достатъчно 
вода за града.

все
има за

всички

изчисления звонци

НЕДОВОЛСТВО ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТОса

Селскостопанските производи 
тели от Звонски район се инте
ресуват защо специалистите на 
земеделската кооперация „Ер
ма“ тази година не са напра-7 
вили почти никакви подготов
ки за засяване на есенниците. 
Досега не са устроени никакви 
консултации с частните собстве 
ници, нито пък са дадени на- 
пъствия и пояснения.

От друга страна, зарад про
дължителната суша през лято
то, има опасност фонда на доби 
тъка да пострада значително, 
Храната в сравнение с минала 
та година е намалена с две тре 
ти, а броят на дребния и едрия 
добитък почти е удвоен. Всич
ки съзнават, че унищожаване* 
то на добитъка не смее да се до 
пусне, па затуй се обръщат 
към кооперацията да намери

възможност за запазването му. 
Обаче в кооперацията досега 
даже не са разисквали върху 
това.

Гражданите от района са не
доволни от своята кооперация 
и зарад това, че намира сред
ства за откриване на различни 
сервизни работилници и купу
ване на индустриални стоки, а 
няма средства за подобряване 
на селскостопанското производ 
ство. Земеделските специалисти 
вместо да се занимават със сел 
скостопанско производство се 
ориентирали на търговия с ин
дустриални стоки.

Крайно време е компетентни 
те в земеделската кооперация 
да поведат сметка и оправдаят 
названието си на земеделска ко 
операция.

Тези дни мнозина граждани в 
центъра на Босилеград построи 
ха собствена канализация и се 
присъединиха към съществува
щата градска мрежа. Тази ак
ция е започнала още от мина
лата година, когато шест семей
ства си построиха канализация 
със собствени средства и работ 
на ръка. Сега същата е продъл 
жена още за 100 метра.

Без вложената работа тази ак 
ция коства всяко семейство по 
500 нови динара. Онези, които 
в момента нямат 
да участвуват в изграждането 
на канализацията ще подпомог
не общинската комунална служ

ПРЕЗ НАШИЯ ПОГЛЕД
Ст. Н.

Следствие на 

следствие
възможност

в разясняване 
бившето

Бавността 
на положението в 
търговско предприятие „Се- 

" в Димитровград, 
по злоупотребата в магазина 
на Куса врана и наредности' 
те в Трънско Одоровци, „Фа 
брад", и „Компас", както и 
по установяване вината на 
хората, които са ги причи
нили, различно се коменти
рат в Димитровград. Все пак 

на коментариите е 
— че някой за

ба.дми юли В момента интензивно се раз 
ширява и водопроводната мре
жа. Така например сега водо
провода е прекаран и в улица
та Христо Ботев, където К. Ггоровкъм
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ЗАПИСАНО В ЗЛИДОЛ долски ниви, превърнати сега 

в долища и гол камък. Горе е 
махалата „Сугаревица“, със ск 
ромните, почти бедни къщички. 
Това е последица на предишна 
та изолираност и безпътие на 
селата.

Училището в Долни Зли дол 
закрива
Неговите клони докосват пок
рива. От кога е училището, не 
си спомнят и най-старите хора 
в селото. Знаят единствено, че 
е било, когато е строена чер

квата.
В училището сега работи у- 

чителят Глигор Спасов. Тоя 
младеж в вече свикнал със са 
мотията и трудностите, които 
носи неговата професия в мал
ките, бедни села.

Обичат го злидолчани и го 
считат за сво,^ човек. Обърщат 
му се за помощ а той по нево
ля е и лекар, и съдия, и какво 
ли не друго.

— Преди някой ден — раз
правя то» в по-горната махала 
беше се задавил вол с ябълка. 
Зачу се олелия 
видя какво се е случило. После 
се наех да помогна и случи се, 
волът остана жив.

Разбира се, с тоя жест, и с 
много други, учителят Глигор . 
става близък на селото, защо- 
то живее с трудностите на хо
рата.

основата Изход към оветаедна и съща 
държа работите и че това си 

според поговорката, 
че „гавран гаврану очи не 
вади".

Председателят на общин
ската скупщина, 
града се носеха слухове, че 
и оттам се задържало 
доми неотдавна състоялия се 
общ събор, чс именно по ис
кане на общинската скупщи 
на е получил от прокурора 
в Пирот известие, в което се 
съобщава, че за отделни про 
дмети по нередностите ня 
колко пъти е искал да се за 
върши следствието което но 
ди общинският съдия следо
вател, обаче досега не е по
лучил нито едно завършено 
следствие, въз основа на по
ето трябва да възбуди дело

Само

върви

Две села едно зад друго. До
лни и Горни Зли дол. И една 
голяма долина, която ги отделя. 
Преди се говорило, че не 
били нужни две училища. Но 
хората били упорити: построи- 

две училища. А сега всич
ко би дали за тях.

Минава се пространна дъбова 
гора, единствената по-запазена 
в комуната. Сега я пресича ху 
бав селски път, който свързва 

с Бранковци. Труд-

селението. Това е голяма крач 
ка напред за тези две села, ко 
ито започват да скъсват с голя 
мата производствена пасивност.

Злидолските къщи се скриват 
зад бройни дъбове. Отсреща са 
деретата

защото п вековен дъб.един
осве- им

и някогашните злили

и аз отичах да

Зли дол 
но било да се прокара през усо 
ите, пълни със стени, долища 
и други бариери. Но хората ре 
шили да си направят „проход 
към света“, и осъществили цел 
та си. Сега вече дирите от пре
дишната козя пътека, която кр 
иволичеше из долината, запо- 

да изчезват. По нея хора 
та от Горни и Долни Зли дол 
са пренасяли всичко, което им 
е било необходимо. На гръб или 
с коне са пренасяли дори и ке 
ремиди за новите къщи Но. се 
га вече не е така. След завър-

срещу виновниците.
„Компас" е окон- Гс.рни Зли дол е само пет ки 

лометра далече рт Долни. Раз
деля ги грамадна долина, която 
започва почти о 
на Цръноок. Тук 
склонеше са пръснати

случаят в 
чап в следствието.

Председателят съобщи на 
събора, че общинската скуп 
щипа е представила матери- 

информацията на

чват тсамия връх 
по неговите 

къщите
на малкото село. А няколко от

алите и 
прокурора па комисията за 
обществен надзор, да проу- 

за това баве- тях се намират недалеч от вър 
ха на най-високата планина в 
общината. На

чи причините 
не на следствията и да пре 
дприеме съответни мерки.

Излиза сега, че общинска
та скупщина вдига следс
твие по следствието?

шването на пътя земеделската 
кооперация от Долно Тлъмино 
откри търговски магазин в Зли 
дол и сега тука идват трактори, 
които снадбяват магазина с вси 
чко, което е необходимо на на

тази височана, 
която надминава 1.000 метра хо

* ; • •
рата са половин година заточе-, 
ници на жестоката зима,.

-
■' .....................................-

У

Моторите стигат и тук
М. Б. »<Й**Й*!

В. Велинов
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Ето защо именно пред 
стои задачата да решат въпро 
са. Разбира се помощ трябва да 
им се окаже и от населението 
на тези селища, относно Соци
алистическия съюз. Ще тряб
ва да последва помощ и от об 
щинската скупщина, която еди 
нствено е компетентна да от
варя и затваря училища.

При решаването на проблема 
изцяло трябва да се изключи 
личното мнение на тоя или оня, 
без оглед каква длъжност за
ема, защото от досегашната пра 
ктика се вижда, че едно ли
чно изказване на някой ръко
водител от населението се е при 
емало като обещание и стано
вище на цял самоуправителен 
орган.

Създаданото положение, ако 
се остави стихийно да върви, 
без да се разяснят нащата и 
въведе ред, все повече ще изо
стря нетърпимостта и ще дове 
жда до открити конфликти. 
Ето защо е необходима по-ши
рока акция, чиято основна ми
съл трябва да бъде договор с 
населението от тези селища.

Само по тоя начин ще се пре 
сече пътя на онези, които уми
шлено създават яз между ра
зличните обществено-политиче
ски организации и населението, 
изтъкват и такива лозунги, ко
ито направо разколебават хо
рата.

Затуй не бива да се разтака. 
Налага се всецяло ангажриане 
на обществено-политическите 
организации да проследят дали 
всички искове са оправдател
ни, колко отделни аргументи са 
точни, какви са последствията 
от едно или друго решение, за 
щото никак не бива да изпус-

2 И стрезимировчани не миру
ват. Казват, че били подлъга- 
ни, че имат най-много деца — 
над 30 и че са най-отдалечени 
от лрозиатовското училище — 
и до 3,5 км в една посока. Ето 
защо това лято приспособили е 
дна частна къща за училище 
и искат децата им да се учат 
в селото.

Налице е един спор който за 
съжаление, е получил нежела

2 Едип стар спор между клису 
реките селища: Драипци, Гро- 
зиатовци и Стрезимировци от
ново се наложи с цялата си ос 
трота — в кои селища да има 
училище. Всяко поотделно из- 
тъква своето право, което „ар
гументирано“ доказва-

В Драинци например посоч
ват, че са построили училище 
с местно самооблагане, 
струва и до 15 милиона стари

тях2
ри динара? Считам, че топа ^ 
не бива да се направи. ^

Гимназията се обърна с мо 2 
лба за помощ до всички про 2 
дприятия и други организа- 2 
ции да помогнат за купува ^ 
не на нови инструменти. Ня- ^ 
кои от тях разбраха молба- ^ 
та. Някои не. А истината е, ^ 
че на гимназията действи- й 
телно не са нужни инструме й 
нти и музика. Обаче топа е й 
за децата-ученици, синове 2 

хората, които работят в ^ 
предприятията. А кой друг ^ 
ако не родителят е длъжен ^ 
да помогне талантът на де- 2 
тето му да се прояви най- 2 
ярко. й

Музиката помага на деца 2 
та да см намерят истинска- 2 
та професия. Александър Ра ^ 
нчев миналата година завър ^ 
шил гимназията. Не могъл 2 
да се нареди в никой от фа- 2 
култетите, но в музикална- 2 
та академия бил приет като 2 
силен кандидат на приемния ^ 
изпит. Питали го къде е свъ ^ 
ршил средно музикално а ^ 
когато узнали, че е гимнази ^ 
ст и е свирил в музиката на 2 
Димитровградската гимназия 2 
— честитили му и отдали 2 
признание на духовия ор- ^ 
кестър. Ако не беше музика ^ 
та — нямаше ли да пропад- ^ 
не талантът на този младеж, й 

И още нещо. Васил Гелев ^ 
започнал да свири в този ор ^ 
кестър. Миналата година във ^ 
Варшава той стана младеж 2 
ки първенец на Европа 
свирене на кларинет.

Но да се разберем — ръж 
дясалите жици не свирят-

Гимназиалната музика в 
Й Димитровград е станала със 
2 тавка на града и на негови- 
^ те хора. Тя е вече традиция. 
^ А децата действително сви- 
^ рят хубаво. По време на ми- 
2 танга в Ниш ги видяха мл- 
^ адежи от Куршумлия и Про 
2 купле и на всяка цена иска 
2 ха да се наредят зад тях. 
й Музиката е на гимназията 
2 и на целия град. Гимназията

което

2й помага само да запази тради 
^ цията, да се развиват нови 
^ поколения музиканти, с ед- 
2 на дума музиката да стане 
2 по-музикална.
2 Обаче когато «а диригента 
й бяха съобщили, че трябва 
2 да се ходи в Ниш на митин 
^ га с музиката, той се разсър 
^ дил:

на

2у Как да ходя с такива
^ изхабени инструменти? — 
2 казал.2 Хората го оставили да му 
й мине оръдията, да се успо- 
^ кои и той решил, че трябва 
^ да се ходи на големия ми- 
^ тинг.
^ Но прав е бил диригента, че 
2 се сърдил. Инструментите са 
й много „по-възрастни“ от тия, 
2 които свирят в тях.

2

По три в чии — ис са ли много?
2 Очите им изпадат, до-

ни -разрмери. Създадено е тако 
ва положение на нетърпимост 
и недоразумение, че трудно мо 
гат да се различат конструкти 
вните разисквания и предложе 
ния от демагогическите изяв
ления и фразьорството. Този 
климат безспорно е благоприя- 
тствувал да надигнат глас и 
някои насоциалисггически еле
менти, да се прояви местничес 
тво, непринципиалност и пр. В 
такава атмосфера трудно е да 
се намери най-доброто реше
ние, макар че трябва да се на
мери, ако не за друго а то за
рад единството на населението 
от тези селища.

Очевидно е, че .«а обществе
но-политическите дейци и ор
ганизации много неща са им се 
изпълзнали от ръцете и затуй 
главна дума водят различни по 
литиканти, местно настроени 
хора и пр.

в изхабените динара. Само през товр лято 
са дали пет-шестотин 
стари динара за построяване на 
ограда и още други обекти. Ос 
вен това техни деца, казват 29, 
•отиват в Г.розиатовци в много 
по-лошо училище с нехигиени 
чни стаи. Между другото тря
бва да изминат няколко кило
метра път и по най-лошо вре
ме.

^ като свирят 
^ духови инструменти — съоб 
й щи директорът на гимназия-, 
^ та пред събраниие на обра- 
^ зователната общност. Даже 
2 добави — да се разберем,

хиляди

2й нам в гимназията музиката 
й не ни трябва. Задължително 
^ е история на музиката. Но 
| трябва ли да допуснем да се 
| загуби една хубава тради-
2 ция зарад три милиона ста- 
2
Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-

2

М. Бакич ^

В Грознатовци са на друго 
мнение. То е център за трите 
села, обучението в него е на ра 
внище, защото има двама учи
тели и пр.

ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Облекло от изкуствена кожа-търсена стока нем от предвид гражданите, те 
хните интереси и стремежи.

Именно затуй трябва да се по 
бърза, принципиално, докумен 
тирано и безпристраствено да 
се решава.Сметката

„Свобода“ в първото 
сечие не беше задоволителна. 
Балансът показа само 50.000 ди 
нара чист доход, а това бе съв 
сем малко за този колектив, сви 
кнал да постига по-големи ус
пехи. През първото шестмесе
чие личните доходи в пред
приятието бяха с 10 на сто по- 
малки от предвидените старт- 
ни размери, но и при тази мер

на конфекция 
шестме-

спрат застоите в пласмента на 
произведенето.

Но не само това допринесе да 
се съживи работата. Радостни 
дни настъпиха тук още преди 
три месеца, когато бяха склю
чени договори за пласмент на 
стоки на чуждестваннпя пазар 
по изгодни цени. А после рабо
тите потръгнаха съвсем добре. 
Няколко модела на три четвър 
ти палта от изкуствена кожа,

изпълнение на планираната пр 
одукция и на реализацията й, 
а има условя да се разчисти 
и с миналогодишния склад на 
стоки.

Надеждите за такъв успех са 
реални. Банката вече е съгла
сна да отпусне на „Свобода“ 
кредити за даване на стоки на 
изплащане. В такъв случа“ в 
своите двадесет магазина из 
страната „Свобода“ ще . дава 
на потребителите стоки срещу 
шестмесечно изплащане. Това 
ще е услеснение на купувачи
те, но и ще увеличи оборота на 
магазините, а това е голяма из 
года за цялото предприятие.

Модерпицацията, която е в 
процес, ще улесни още повече 
„Свобода“, обаче и това ще изи 
еква голяма ангажираност на 
всички от колектива.

Ст. Н.

МАЛКА РЕПЛИКА

ЕДНА НЕПРАВДА КЪМ 

I ЦАРИБРОДСКА БРИГАДА
На 28 септември т.г. бе организирано от страна на Ме

стната организация на Съюза на бойците в Димитровград ед
но вълнуващо тържество. Отново бяха в строй бойците от про 
славената Първа царибродска бригада, която след освобожде- 
нмто на Ниш влезе в състава на Осма сръбска бригада и до 
края на войната води боеве за освобождението на страната.

Все пак това тържество, ако това в бъдеще не се из
прави, ще остави една историческа неправда към бойците от 
Първа царибордска бригада.

На възпоменателната плоча, поставена на сградата на об 
щинската4сграда (по грешка или невнимание) е написано, че 
бригадата е формирана на 28 септември 1944 година. Това е 
груба грешка в историята на бригадата и въобще в историята 
на Народоосвободителната борба.' И вместо да се направи из
правна на плочата, твърдоглаво се твърди, че бригадата е фор 
мирана на 28 септември?! -

Първа царибродска бригада, това знаят всички бойци, е 
формирана на 10 септември, два дни след освобождението на 
Димитровград. Всъщност, на този ден Царибродския отряд „Мо 
мчил войвода“ пристигна в Димитровград и от мобилизирани
те и доброволците от височките села бе формирана бригада
та. От 10 септември до 28 септември 1944 година, за тези 18 
дни се направиха подготовки за заминаване на фронта.

Това събитие от нашата история не е така далече за Да 
не си припомнят поне по-активните участници. Освен това Сла 
вчо Кръстев, тогава интендант на бригадата предаде оригинал 
списъци на бригадата, от които се вижда, че същата е форми-г 
рана на 10 септември 1944 година. Тази дата е забележена и 
спомен—албума на Царибродския отряд издаден 1964 година по 
случай празнуването на 20-годишнината от освобождението на 
Димитров г.рад.

Да се премълчават тези 18 революционни дни от съще
ствуването на бригадата е престъпление и неоправдано съгла- 
сяване с небрежността на ония,които са поставили възпоме
нателната плоча на сградата на общинската скупщина.

Значи 28 септември може да се празнува само като Ден> 
когато бригадата замина на фронта, .а 10 септември 1944 годи
на е единствено точната дата на формирането на Първа цари
бродска бригада...

М. Б.

БОСИЛЕГРАД

Семинари 

здравеопазване
Комуналният завод за социа

лно осигуряване във Враня с 
Общинския отбор на червения 
кръст в Босилеград ще органи
зира тримесечен семинар в рай 
онните центрове на комуната.

Тези семинари ще посещават 
повечето девойки от селата. На 
тях ще се провеждат сказки за 
здравеопазването, първата по
мощ и др. Преподаватели ще са 
някои учители от основните у- 
чилища.

За тази акция се обезпечени 
необходимите средства. Семина 
рите ще започнат с работа от 
първи ноември тази година. В.

Новите изделия

ка фондовете получиха малко 
пари.

Причините не бяха малко. 
Обаче застоят в пласмента на 
мъжки и демски зимни палта 
и шлифери беше най-значител 
ната причина, защото това е ос 
новният артикул на предпри
ятието- И тъкмо затова колек-

които това предприятие пусна 
на пазара, бяха просто разгра1 
бени от купувачите. За колек
тива на „Свобода“ това беше 
знак да започнат със сери‘но 
производство и това да стане 
поне временно основна продук 
ция. И действително, всичко 
произведено досега е продаде
но. Тази мерка за . приспособя
ване на производството към па 
зара и купувача в края на ос-, 
мия месец от годината вкара 
във фондовете на предприя-) 
таето към 300.000 динара и обе 
щава производственият успех 
да не секва до края на годи
ната. Това ще съдействува за

в

тивът ее насочи да намали ск
лада, като намери истинската 
мярка между производството 
и пласмента в засилването на 
последния. Откриването на соб 

магазини в районите, ко 
купуват конфекцията на 

помогна
отвени 
ито
„Свобода“ значително 
да се намали складът и да се

Б. Николов
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Босилеград
Липса на възпитаностНАБОЛЕЛИ КУЛТУРНИ ТЕМИ Когато влязохме в босилегра 

дско кино и седнахме на срав
нително удобните седалища, е- 
дин зрител ми каза, че Боси
леград има „най-демократично 
кино в страната“. Не трябваше 
дълго да чакам, за да разбера 
в какво се състои тази „демо
кратичност“ на босилеградско- 
то кино.

Сякаш започването на фил-1 
ма не беше сигнал за зрители
те да прекъснат шумните си ра 
зговори, яденето на семки или 
плодове, или пък да загасят ди 
мещите цигари. Посетителят ед 
ва ли ще може да разбере не
що през първите пет-шестина 
минути на филмовите новини, 
които между другото бяха твъ 

I рде интересни.
Дошлият обаче гостенин— 

зрител ще бъде изненаден още 
повече, по-късно, когато започ
не прожектирането на филма.

Имахме щастие да гледаме 
френския филм „Галия“, който 
освен с психическата си заре- 
деност изобилствуваше и със 
„скокотливи сцени“. Да приба
вим още, че кинозалата беше 
почти препълнена, което е за 
всяка похвала. И че тоя факт 
свидетелствува, че босилеград- 
ското кино не чувствува кри- 
зис откъм зрители, поне в тоя 
период на годината. И което е 
още по-радостно: тук бяха до
шли все млади хора — учени
ци на гимназията и ооновното 
училище, босилеградското сто
панство, младежи и девойки.

По време на представлението 
някои неотговорни зрители шу

мно коментират, свиркат, прав
ят забележки. Ясно е, че зарад 
неотговорността «а няколко ду
ши културните зрители немо- 
гат спокойно да наблюдават 
филмите'.

Няма да питаме какво култу 
рно-просветната общност е пре 
дприела да пресече пътя на те
зи прояви, няма да задаваме 
въпроси на младежката органи 
зация и училището какво и те 
предприемат, за възпитават сво 
ите членове и ученици. Просто, 
защото считаме, че с въпроси 
такива явления не се решават.

Па все пак един въпрос не 
може да отбегнем.

В плана и програмата за тая 
година културно-просветната о- 
бщност (под нейна компетенция 
е и киното) се посочва, че само 
10 на сто от жителите в Боси- 
леградско редовно посещават 
киното и че 80 на сто, оообено 
на село, рядко виждат филм.

Иска ни са да запитаме: о 
какво мисли културно-просвет
ната общност да привлече зри
тели? С онова, което видяхме 
или чухме може само да про
пъдят и досегашните културни 
зрители. Защото твърде неудоб 
но би било баща и дъщеря или 
майка и син да слушат „комеи 
тариите“ на някои „темперамен 
тни“ зрители.

В босилеградската община 
веят над 18,5 хиляди жители. 
Това е територия, 
хваща 37 населени места. Кон 
фигурацията на землището е 
причина за лоши съобщителни 
връзки между населените мес
та, а същевременно и 
шността на страната.

От друга страна слабо 
тото стопанство, екстензивното 
селскотопанско

жи възможности за богато разнообразие тели. Тази взаимообусловеност 
и липсата на интерес да се раз 
реши въпроса за музикално об 
разование именно спъват и ра 
звитието на фолклорната само 
дейност.

са активни самодейни 
театрални дружни. Тук обаче 
случаят не е такъв. По прос
тата причина, че на самодей
ността не се отделят 
внимание, а тази дейност съще 
временно не получава и обще 
ствено признание.

Че възможност за богата де
йност има

която об-

нужното
с вътре

БЕЗ КАДРИ И ОРГАНИЗА
ЦИЯ НЕ МОЖЕразви

Почти всекиму е известно, че 
сегашното решение на култур
ната дейност в БоСилеградско е 
частично. Съществуващата го
дини наред културно-просвет
на общност, изобщо културна 
организация, не успя да се на
ложи с акциите си. Частичните 
успехи се дължат на всеобщо 
ангажиране, а не затуй, че ку 
лтурно-просветната общност е 
показала жизнеспобност.

Ясно е защо и не постига уо 
' пехи. В нея са заети хора кои
то преди всичко са технически 
лиг^а, а съвсем малко или поч
ти никак криеращи дейци на. 
културата.

Така че, ако действително се 
желае, впрочем това не е само 
желание, а императив на сега
шното време да се създаде по- 
богат културен живот трябва 
да се извърши пълна реоргани 
зация, доведат нужните кадри 
и културна дейност обществено 
признае. А това могат да на
правят всички обществено-по
литически организации, които 
чрез съвместна дейност могат 
да помогнат много.

свидетелствуват по
вече факти. Преди всичко 
са учениците на гимназията — 
неизчерпаем извор на таланти 

гимназиалните учители 
литература и др., които също 
могат да съдействуват за раз
витието на самодейността. Ако

производство И 
неразвитата промишленост, не- 
благоприят_ствуват 
културна дейност.

Тази година от бюджета на 
общината са отделени 38

тук
за богата

по
хил

яди динара за културното ра-

И да отговорим на оня поето 
янен зрител, който ни каза, че 
босилеградското кино е „най-де 
мократичното“. Не струва 
му се, че тази „демократичност“ 

е в съгласие с културата 
Ст. Н.

ли

Този оркестър обещаваше много не
Ст. Н. у някои зрители.звитие, и то главно за редов

на дейност на културно-прос
ветна общност. Оттук причина 
та, че много културни дейности 
са заглъхнали или пък не беле 
жат завидни успехи.

та. Трябва към тоя брой да при 
бавим и към 1.500 души младе 
жи и девойки, чийто интерес 
към самодейни прояви е също 
голям.

Безспорно е че само с талант 
една дейност не се развива. Ну 
жни са и парични средства, осо 
бено за гардероба, кулиси и пр. 
Но тези редства няма да пред 
ставляват особено зат.рудение. 
ако самодейците с качеството 
на изпълненията си се наложат 
•и покажат, че притежават сми 
съл за културна дейност.

Клисура

Успех на ученическатаНА ТРИМА ЖИТЕЛИ — ЕД
НА КНИГА кооперацияЦелокупният фонд от книги, 
с които разполага културно- 
просветната общност в центра 
лната библиотека в Босилеград 
и клоновете й в Бистър, Г. Ли 
сина и Долна Любата — дости
га 5.500 книги, значи една кни- Тук би трябвало да прибавим 
га се пада на трима жители, и ФОЛКЛОРНАТА САМОДЕ- 
което е значително под репуб- ЙНОСТ, която в Босилеградско

има богати традиции и която 
за кратко време би могла дд 
достигне високо равнище. Тук 
обаче отново се сблъскваме с

Ученическата магала и пособия. През изтек
лата година от тази дейност тя 
е осъществила 600 000 стари ди
нара. Както и досега, така и в 
настоящата година, учениците 
ще събират шипков плод, от ко 
йто ще осъществят известни сре 
дства. Тази година ще бъдат 
събрани към 7—8.000 кг шип
ков плод, който ще бъде про
даден на земеделската кооперд 
ция в Клисура по 70 стари ди
нара 1 килограм. По този на
чин кооперацията ще вземе 
500 000 стари динара.

коопердация 
при основно училище „Иво Ло 
ла Рибар“ в с. Клисура и тази

ция.
Средствата от тазгодишната' 

акция кооперацията ще. израз
ходва за набавка на мотор за 
дъскорезница за нуждите на у- 
чилището. Според думите на ди 
ректора на училището Милко 
Георгиев, за да се организира 
работата на дъскорезницата ще 
бъде необходима и помощта на 
родителите, както и на фонда 
за защита на детето, към кой
то училището вече е отправило 
иск.

година следи дългогодишния си 
опит. През учебната 1968/69 го
дина, 724 ученици от които 845 
в централното, а останалите в 
подведомствените училища, са 
членове на ученическата коопе 
рация. Само трима подлежащи 
на обучение не посещават учи
лище (във висшите и едно в ние 
шите).

Кооперацията снабдява уче
ниците с учебници и учебни по

ликанското равнище.
В тазгодишния план на кул 

ту.рно-просветната общност е 
казано, че за разрешаването на 
тоя въпрос, поне частично, са 
нужни към 20 хиляди динара. 
В плана се предвижда откри
ването на районни библиотеки 
и в останалите центрове на ко 
муната. Обаче без подкрепата 
на общината и републиката 
тоя план не ще бъде изпълнен 

МУЗИКАЛНИЯТ ЖИВОТ В 
ГРАДА също така не е в по- 
завидно положение. Може да, 
се каже, че той изобщо не съще 
ствува. И то не само в града, 
но и в останалите селища. Мо
же би за това е допринесло и 
отсъствието на учители по му 
зика — в пет основни училища 
и гимназията няма преподава
тел по музика-

въпроса за музикални изпълни 
посочим, че в учебното дело са 
заети над 170 души, то ясно по 
казва с каква огромна армия 
самодейци разполагат училища М. Величков

V

СТАРИ, НЕЗАБРАВИМИ АЛБУМИ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБРАЗОВА
ТЕЛНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИ 
ТРОВГРАД

■-V Заседанието на образователна 
та общност, което се състоя ми 
налата седмица в Димитров
град, не поиска да прави имп
ровизира ни решения по въпро 
са за устройство на. службата 
си. Затова и не прие предложе
нието на изпълнителния съве.т 
на общността за работните 1ме- 
ста в образователната общност. 
Всъщност заседанието се съгла 
си да обяви конкурс за просве 
тен съветник и касиер, но са 
мо прие да се открие работно 
място за счетоводител на всич 
ките училища и то с уговорка 
предварително да бъде проу
чено кои условия са най-под
ходящи и тогава да се търси чо
век.

Бяха отпуснати 5.000 динара 
за набавка на духови инструмд 
нти за гимназиалната музика, 
което с 6.000 динара гимназиа
лни пари не стигат ни до поло 
вината от необходимата сума. 
Надеждите са в предприятията 
и организациите, към които са 
се обърнали за помощ.

Констатира се, въз основа на 
информация, че приходите не 
постъпват според планирания-

ЕДИНОСТВЕНО КИНОТО бе
лежи известни успехи, но и тук 
трябва да се поведе сметка ка 
кто за репертоара така и за на 
саждане на филмова култура 
сред по-младите зрители-
БОГАТА БАЗА ЗА САМОДЕЙ 
НОСТ

Обикновено'в подобни малки
културниместа, където няма

СТУДИЯ В НИШ
За да реши въпроса за ка

дри по театралното 
междуобщинската образовател
на общност откри тези дни дву 
годишна драматична студия.

Студията ще работи при На
родния театър, а преподаватег 
ли ще бъдат професори от Бел 
градската академия за театър, 
филм и телевиция и режисьо
ри на нишкия театър.

Студията ще приеме десет ка 
ндидати, а над тоя бром могат 
да се запишат само ония заин
тересовани, които биха запла
тили школуването си.

изкуство

та
Бе решено училищата от ко

муната да изготвят за следва
щото заседание предложения 
за стипендиране на учителски 
кадри, специално за гимназиа
лни учители по математкиа, фи 
зика, химия и руски език.

Спимката е от недалечното минало. Младежка бригада на автопътя преди цяло десетилетие. 
Тия младежи сега са бащи. Но смяната им е също вярна нанашето социалистическо строи
телство. Нужно ли с да се доказва, когато десетки хиляди млади, които скоро постъпиха 
в СЮК, казваха влизаме в партията да строим и да браним нашия път и родината. М. Б.

братство • и октомври шв т
/
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СТР.8 Дядо Стоян говореше истината. Той и 
ги сънуваше тези неща. Не сънуваше 

бури, мито' жени, пито забележи
телни случки, големи риби, побоипщ

Сега в 
местности и

На събрание на общинска
та образователна общност а 
Димитровград било предло
жено да се установи работно

вече
— Майната му! :—, каза той. — Никога 

-,не съм виждал по-хубаво нещо от царе 
вична-га ракия- Ето едно мъжко питие!

Тъкмо опъна за втори път от дамад 
жаната, придържайки

Наш разказ или борио. пито пък Жена си. 
сънищата виждаше само 
лъвове по плажовете. Те се играеха ка- 

здрача и той ги оби- 
Както обичаше момчето. Него той

място просветен инспектор.
— Неудобно е да се казва 

инспектор. . . По-добре
я с вдървения 

си палец и по верандата се изкачи мо-Той беше старец, който ходеше за 
риба сам, с малка лодка и ето вече осе- 
да улови нещо. През първите четири- 
мдесет и четири дни бе ислизал, без 
десет дни той взимаше едно момче със 
себе си. Но след тези четиридесет дни, 
без да хванат нито една риба, родите
лите на момчето му казаха, че съвсем 
не им върви и по тяхно нареждане мом

то млади котки в 
чаше. нека

се казва съветник, бе дадено 
предложение, което бе прие-

мчето.
— Откраднаха ми пуловера, братче — 

каза то на стареца, — дигна ми го ия- 
ко(1 копилдак. Не че ще направя кой 
знае какво, ако разбера кой е. От шу- 
белиите съм. Например, ако знаех кой 
е, щях да отида 
крадеца, щях да отворя гардероба му 
и щях да намеря пуловера някъде. Щях

никога не сънуваше.
— Ти и едно много остроумно копиле

Напоследък— помисли си момчето, 
срошам все остроумни копилета.

—Така е майка му стара! ■— продъл-

то.
И право си е: има инспек

тори, които и на улицата не 
обичаме да срещнем, а още 
повече, когато дойдат на ра
ботното място.

стаята нав
жи старецът. — Пийни сега малко от то 
ва мъжко питие.

— Много любезно копиле си, наистина 
— отвърна му момчето. — Но все пак, 
братче, няма да пия от тази смахната 
ракия. Не ми първи в половия живот. 
Ей, братче, всяка жена не може да...

Но старецът не го слушаше вече. Бе
ше се унесъл в някакви си свои спомени- 

Лошо ти се пише, рибо! — започна 
да мърмор итой. — Рибо, рибо, колкото 

• и да си галчма, рибо, колкото и да 
мъдра, все пак ще те убия.

След това постепенно дядо Стоян за
дреме, заспа и започна да сънува про 
сторни плажове и млади лъвове къво- 
ве, които се играят като котета по тях.

СТРАХИЛ ЧУМЕРНИШКИ -*■

Определили на съветника 
лични доходи временно, до- 
като не бъде готов правилни
ка за лични доходи! (Пер
спективно бъдеще! ).

Предложили личните дохо 
ди да му бъдат в зависимост 
от обикколките на терена.

— Тогава той няма да ид
ва от терена — казал някой.

Ако няма какво да прави 
— ще си купува яйци. Инс
пекторите и без това правят 
така...

Пътуващият старец от улица в ръжта
чето тръгна с друга лодка, а с нея още 
през първата седмица уловиха три едри 
риби.

Този старец се казваше Стоян и жи
вееше на улицата на консервния ком 
бинат. Улицата на консервния комби
нат в Бойчиновци е цяла поема, см
рад, проскърцващи звуци, особена све 
тлгша, песен, навик, носталгия, блян.

Как е възможно да се опишат такива 
каквито са, са и поемата, и смрадта, и 
проскърцващите звуци, особената свет
лина и песента, навикът и мочтата?

Старецът стоеше на верандата след 
неуспешния риболов и пиеше царевична 
ракия.

да го извадя и да кажа:
— Това да не е твоят пуловер? А ко 

пилдакът щеше да каже: В живота си 
не съм виждал този идиотски пуловер. 
Вземи си го, вземи си мръсния пуловер 
и прочие. Тогава сигурно щях да постоя 
няколко секунди с идиотския пуловер 
в ръце и щеше да ми се иска да го све
тна по идиотската муцуна. Само че ня
маше да мм стиска да го сторя.

— Майната му на твоя пуловер, бра
товчеде! — успокои го старецът. — Ко
гато бях на твоите водили, аз стоях на 
мачтата на кораб с четириъглии платна, 
който пътуваше за Африка, и привечер 
съм виждал лъвове по брега.

си

Момчето се повъртя окол остареца, по 
мисли си, че това е доста идиотски но
мер и прочие, а после взе смахнатата 

и отиде да спасява пионер-

*
ПРОФЕСИОНААНА 
ЛЪЖАси шапка 

четата в ръжта на село Дивдядово.
На общинския събор в Ди 

митровград за електрифика
цията на Забърдие 
Богдан. Той каза, че акцията 
никак не може да се оправи.

— Не ни вярват вече хора
та. Казват, че ги лъжем. Не 
бях в състояние да докажа 
колко е истина и колко лъжа 
в твърденията на население
то в Забърдие. . .

Конкурсната комисия на общи
нската образователна общност в 

Димитровград

говори

обявява

ЕСЕНКОНКУРС

за работно място

1. ПРОСВЕТЕН СЪВЕТНИК 
Условия:

1. Гимназиален учител, завър 
шил философски факултет.,

а) педагогически отдел
б) други отдел и с ПЕТ го

дини трудов опит в класово о- 
бучение и предварително завър 
шена учителска школа,

2. Преподавател, завършил 
Виеше педагогическо училище 
и предварително завършена у- 
чителска школа — с ПЕТ годи
ни трудов опит в класово обу-> 
чекие,

3. Учител, завършил учител
ска шкода — с 10 години тру
дов опит в класово обучение.

Предимство имат кандидати
те, които знаят български език.

Участниците в конкурса са 
длъжни освен молба да подне 
сат доказателства, че изпълня
ват посочените условия и био
графия.

Срок за подаване на молбите 
е 15 дена след обявяването на 
конкурса.

Молбите се подават до Кон
курсната комисия при Общин
ската образователна общност в 
Димитровград.

Личните доходи според дого
вор.

Квартира и разходи около 
преселването не са осигурени.

ФОТО- *
БААЗЕ СИ ГО НА СТО 
ПАНСТВОТО!
Из анализа за събора ци

тираме:
— В 1967 година е сравне 

ние с 1965 наплатената реа
лизация е увеличена с 17, из 
разходваните средства с 
амортизацията с 
топродуктът само с 11 на сто. 
докато доходът за разпреде
ление нараснал за 14 на сто. 
Значително нараснаха суми
те, които се заделят от нето- 
продукта и то — лихви кре 
дити за 
деловия фонд с 119 на сто.

Блазе си го на щастливото 
стопанство. И без това

20,
99 (!), не-

шкш НЕ ЩЕ ЛЪЖА ЕСЕНТА
а: ПРИСТИГНА И ДОНЕСЕ ГРИ-

ЖИТЕ ЗА „СТЯГАНЕ'' ЗА1

65, лихвите върхуЗИМНИТЕ ДНИ.
ГОРЕ — В КЛИСУРСКО ТАЗИ
КАРТИНА Е ЧЕСТА — КУПУ не

пазнаеше как да изразходва 
рите си и добре е, че вина
ги се намери някой, 
да му окаже помощ в това от 
ношение.

Да му помогнем Да запее:

ВАТ ЧУШКИ ЗА ТУРШИИ ДО
— ИЗ ДОЛИНАТА НА* ЕРЛУ който

МА — ДВА ЧОВАЛА „ЖИТ-
ЦЕ" ДА СЕ СМЕЛИ, ЧЕ СТУ-
ДОВЕ ИДВАТ. — Мина момиче през се

ло — шейсет на сто навесе-
М. Б.шлл • ло. . .

„ЗАЕТИ“.V.
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