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ПШР сми във ми
— Отговори на президента Тито на въпроси на генералния 

директор на РТБ
На 30 декември м.г. пред око 

ло 400 обществено-политичес
ки дейци от седемте общини на 
бившата Вранска околия 
Враня по някои вътрешни и 
въшно-политически 
говори другарят Петър Стамбо 
лич, член на Председателство
то на ЦК на СЮК.

Другарят Стамболич се спря 
върху някои основни въпроси 
на нашата вътрешна политика: 
стопанската реформа, по проб
лемите на самоуправлението и 
по-нататъшното 
обществено-политическата 
тема у нас. Той подробно го
вори за конституционните ама- 
ндмани, които неотдавна прие 
Съюзната скупщина, като 
тъкна ролята на Вечето на на 
родите. В Сърбия живеят най- 
много народности, в сравнение, 
с която и да било страна в Ев
ропа и затова конституционни
те разпоредби, отнасящи се до 
равенството между народите и 
народностите в страната ни са 
от огромно значение, 
лич изтъкна, че последовател

ното изпълнение на тези разпо 
редби е залог за браството и 
единството на нашите народи, 
закалено в НОБ-а социалисти
ческото строителство. Във връ 
зка с това др. Стамболич под
черта, че и занапред нашата 
социалистическа общност ще 
отделя внимание на развитие 
то на изостаналите райони в 
страната, между които е и Вра 
нския край. По негово мнение, 
особено внимание трябва да се 
обърне на спомагателните дей
ности — преди всичко, пътища 
та, за да може стопанството от 
тоя край да се включи по-ин
тензивно в стопанството на 
страната. Той изтъкна и необ
ходимостта от модернизация 
на съществуващите промишле
ни мощности.

Във връзка с външната по
литика той говори за събития
та на Близкия изток, отноше-

и ония, които употребя
ва против един народ, ко

се стои на място. Израел оку
пира големи територии на араб | 
ските страни и ни най-малко 
«е показва добра воля, че е 
готов да върви към политиче
ско решение на този проблем. 
Нещо повече, Израел упорито 
настоява да заздрави позиции
те, които е завладял, т.е. да за 
държи териториите, които е 
окупирал, ако не всичките, а 
то поне тяхната най-голяма 
част. Тава, разбира се, за араб 
ските страни е неприемливо, 
нито един арабски държавник 
не може да се съгласи с това. 
Израел игнорира редица резо
люции на Обединените нации, 
а особено резолюцията на Съ
вета за сигурност. Това значи, 
че се намираме в една такава 
фаза, че всеки час може да се 
стишне до конфликт, който би 
имал крупни последици, не са
мо в тази част на света, но и 
за световния мир изобщо.

(Следва на 2 стр.)

то,
въвват

йто |юка сам да урежда своя 
Наистина,

— Вашата прес-конференция 
с чуждестранни и наши жур
налисти в Яйце имаше широк_ попублицитет и положителен от
звук в света. Някои чужде- Д° 
странни коментатори, обаче, пи 
саха по този повод и за няка
къв мним поврат или за про
мяна на курса в югославската 
външна политика. Моля Ви, ка 

мислите за това?

проблеми,ен живот.
последно време се стигна 
вестни положителни явле 

ния|т.е. в Париж се срещнаха 
делГаЦи'И, които водят прего- 

за прекъсване на тази воЕО'

развитие на 
сис

кво
— В Яйце, изтъкна 

дентът Тито, аз отговорих за 
началата, които винаги са би- 

осяова на нашата външна 
политика. И за ни

прези-

ли из-и вътрешна 
какъв поврат 
друг курс не може и дума да 
става.

или някакъв

Такива коментари, от
двете страни, не само от една, 
които се явяват в последно вре нията между социалистически

те страни и отделно за отноше 
пията между СФРЮ и НР Бъл 
гария.

основание.ме, нямат никакво 
Подчертах нашата готовност да

коитосътрудничим с всички, 
искат, върху равноправна ос
нова, при взаимно зачитане и 
невмешателство във вътрешни 
те работи. Друга политика ние 
не можем ни да водим, защото 
дълбоко сме уверени, че за 
света няма друга алтернатива

Стамбо-
М. Величков

Новата година в Димитровградско

Най-радостни кусовранциосвен равноправното сътрудни
чество, което преди всичко под 
разбира зачитане на независи- 

и суверенитета на вся
ка страна и правото на всеки 
народ сам, без каквото и да е 
вмешателство отвън, да избе
ре свой път на вътрешно раз- 

В противен случай, как 
то опитът в миналото вече по

стига до изостряне 
отношения 

световния мир.;

Президентът Тито
самодейците организираха пос
рещане на Новата година със 
солидна във всяко отношение 
весела и музикална програма, 

нито едно свободно мя

ват, че си направили пазара 
пред тая нощ, когато всеки ис 
каше да се почерпи с прияте
ли и
.какви щети.

Гостилничарите не са довол- 
малцина са посрещали 

Новата година в техните заве- 
Но населението пооре-

ни са стигнали до убеждение
то, че тук трябва нещо да се 
направи. Особено за това, 
цялото човечество 
настоява
ната против виетнамакия 
род и да му се даде правото 

в' сам да решава за собствената 
и си съдба.

Ние също решително се за-
наши

мостта ни
че другари. Значи няма видения.

щна празника весело и с вя- 
тази година ще бъде 

както

енергично 
да се прекъсне вой- 

на-

•нямаше
сто. Бяха дошли да се порад-

ра, че и
успешна и радостна. И 
винаги, в новогодишната

никакви инциден-

ват на приключенията и остро 
(Следва на 3 стр.)витие.

В дома на културата, къдетонощ
каза, се 
международните

не е имало 
ти и
смята едно случайно 
стъкло на един магазин в глав

произшествия, ако не се 
счупенодо заплаха по

Особено в днешно време < стъпвахме във всички 
неприемлива практиката на Р! акции, и в Обединените нации 
зрешаване на спорните пробл» и изобщо на международната 
ми с употреба на сила и разга сцена, виетнамската война час 

което най-чеер по-скоро да завърши, да се 
прекъсне с
срещу Демократична републи- 

Виетнам и така нататък.. Аз

;
■ната улица.

■№
Първи започнаха да празну- 

учениците от оомогодишно 
На 31 декември

видове натиск, 
засяга малките и средни стр. 

по-специално развивац
■ватбомбардировките
то училище, 
през деня те дадоха две пред- 

1 ставления, на които бяха дош- 
общо около Ю00 ученици и

въз-

ни, а 
те се страни. ка

войната вярвам, че сегашното развитие 
и търсенето на политическо ре 
шеиие на този проблем ще и- 
ма добри резултати, т.е. че ще 
се стигне до мир.

Да вземем например 
във Виетнам. Редица години не ли

от предучилищна 
Приказката „Забравената

деца 
раст.
вълшебна дума“ от Зидаров 
Ангелов хареса на малките и 
вероятно ще има още едно пре

че там се води ожесточена ц>й 
на; унищожават се хора иси
чко, което човешката ръка и 
човешкия ум са създали. I ма 
огромни жертви, и то от д^те 
страни: не страдат само ощя, 
които

1
В другия случай — а това е

на-въпросът за израелското 
падение срещу арабоките стра
ни — вече година и половина л

дставление.
В малките класове на учили 

щето Новата година бе „посре
щната“ през деня, но — весело, 
радостно и с подбрана програ
ма за всеки клас. Даже и ло-

Дядо

са жертва на нападение

Открит граничен 

ход при Сгрезимировци А послетария имаше.
Мраз раздели на всички учени 
ци пакетчета с подаръци.

Подобни празненства са ус
троени почти във всичките це 
нтрални училища в Димитров-

съвет в град Перник се посрещ 
наха със сол и хляб и вдигна
ха тостове. След това размени-

края на месец Джем- 
ври миналата година ттрже- 
ствено бе открит нов граничен 
преход на к>гославско-бъ*гар- 
ската граница при село Сгрези 
мировци. На тържеството по 
този случай присъетвувака от 
югославска страна предпазите 

републиканския секрета 
рият на вътрешните )аботи, 
председател на ОС СуРтулица 
и други обществени дейии, а от 
българска страна предс<д 
на Окръжния съвет в Дерпик 
и други обществени де<ци.

По традиционния славянски 
обичай Стаииша Станкович, 
председател на ОС в Сурду- 
лица и Васил Костади*Ъв, пред 
седател на Окръжния народен

Към

.градско.ха приветствени слова, в кои
то изразиха благодарност 
правителствата на двете стра- 

откриването на тоя пре-

. «-
А възрастните посрещаха Но 

.вата година, когато му е време 
— през нощта. Кой къде оби
ча, кой където може.

Павечето граждани я посре-

яа

ни за
ход, който ще има голямо зна
чение за по-нататъшното при
ятелство между двете страни и 

голяма полза за
ли на

щаха в тесен дружески кръг — 
е прасенце, с вино, с .варена ра 

— край телевизора. А дру- 
мотела и в заведени- 

,,Балкан“. В мотела са 
— казват че

ще бъде от 
крайграничното население от 
СФРЮ и НРБ.

След тържеството югослав- 
от с. Кли-

кия 
ги пък в 
ята на

ателя

ските представители 
сура устроиха обед за гостите 
от България, а вечеря устрои
ха българските представители

гости

имали■доволни
300.000 оборот през нощта.над

В „Балкан“ не са доволни, 
лко гости имало на Нова го- 

заведенията им. Но, каз

Ма
„Цяло ’СТИПЦИ ГС Ивза югославските си 

град Трън. дина вМ. Величков



АЛТЕРНАТИВА 

РАВНОПРАВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗА СВЕТА НЯМА ДРУГА 

ОСВЕН
търся интегриране, лекето съще 
(временно значи и уедряване; а 
те създаване на нехай предпри
ягия, но модернизиране и
томатизация на вече съществу 
ващата промишленост 
доста е развита. Днес пие 
вече доста развита инДУетриал

раме, че положението през по
следно време се влоши, аз се 
надявам, че в света, все нак, 
с ло-голем,и усилия и 
иост на цялата международна 
общност, ще надделее разумът 
и съзнанието за това, че е нуж

Но аз все още ечи 
върви доста бав-

интеграция.именното опасност надвиша 
върху необвързаните страни за 
•щото между тях оа повечето 
малки и средни страни, които 
са се ориентирали против поли 
тиката на блоковете.

(Продължение от 1 стр.)
Следователно, яоно е че ние 

се страхуваме, особено от оно
ва, което се случва в тазм част 
на овета. Защото, Израел и а- 
рабоките страни са, така да се 
каже, наши съседи, разделя ни 
едно малко море. И това би и- 
мало отражение и върху ев
ропейските страни. Затова ние 
настояваме, с всички свои си
ли, да допринесем колкото мо
жем, някак да се стисне до 
мирно решение на този проб
лем. Известно е, че аз, след 
това нападение, преди година 
и половина, пътувах в арабски 
те страни,' преди всичко в о- 
ния, които бяха жертва на аг
ресията, и че лично упорито 
настоявах да се пранамери ре
шение е политически, средства, 
а не по военен път. В това от
ношение имаше известни ре
зултати. Но това тогава спря, 
все до сега стагнира и не вър
ви по-нататък.

Аз мисля, че сега всички ми 
ролюбиви страни трябва да по 
ложат най-големи усилия, да 
направят всичко възможно, за 
да се осуети да «е се стигне до 
онова най-лошото, т.е. до пов
торен военен конфликт. Защо
то тогава, вероятно, не би се 
спряло само върху стълкнове
ние между тези страни, но то
ва би се разширило по-ната
тък. Затова трябва упорито да 
се застъпваме по мирен начин 
да се постигне решение и с мо 
рален натиск Изреал да се при 
нуди да се откаже от своите 
претенции и позиции, които е 
завладял чрез война. Толкова 
по тези въпроси.

Ние и занапред решително 
ще се застъпваме, колкото ни 
позволяват възможностите, за 
тези въпроси да се постигнат 
решения в рамките на Обеди
нените нации. В това отноше
ние нашата активност в пред
стоящата година ще бъде още 
по-интензивна.

Що се касае до необвързани 
те страни, в следващата 1969 
година, в подготовка е среща 
на най-високо равнище между 
ръководителите на държавите 
и правителствата, за да можем 
да съгледаме положението в 
което днес се намираме. Защо

там, че това 
но, и че трябва да върви по- 
бързо. Защото резултатите на 

които са се интегрирали, 
са такива, че всеки може да 

твърде добра и

актив-агз-

оиия, която 
сме

види че това е 
полезна работа.

Разбира се, ние имаме още 
проблеми, за които трябва да 

сметка. Нашето вътре 
развитие е свързано с ра 

света. Всъщност це

но запазването и укрепването 
на мира, и че онова най-лошо
то ще .се избегне. С цел да се 

тези тежнения

— Без оглед на всички труд 
пости, Вие винаги сте се застъ 
пвали за създаване иа условия 
зо сътрудничество?

па страна.
Нашите трудови 

се показаха на твърде високо рав 
иище. Неотдавна посетех няко 
лко

колективи
осъществя® ат 
,на човечеството, Югославия щс-държим 

шно 
звитието в

— Да, и то за сътрудниче
ство с всички страни без оглед 

разликите в обществените 
системи. Когато неотдавна

до немили събития в

дава своя принос, според свои 
те възможности.

фабрики, запознах се с тя 
творческа работа, и бяхна хната

твърде доволен. Нашето само
управление показа пълната си 
■стойност, и днес вече не може 
да се говори да ли то е полез- 

Са.моуправлението 
най-тежките

овят днес е тясно свър- 
иначе. Се

се лият
заи, икономически и 
та трябва да държим повече 

за това нашите пред- 
бъдат по-способии

В областта на нашето вътре-
о ще

стигна
Европа, ние казахме своето. И- шно развитие, макар, че

сметка 
приятия да 
за износ на чуждестранните па 
зари. А за Да могат Да бъдат 
по-способии, трябва още пове
че да увеличават производител 
ността на труда. Само по този 
начин ще могат да конкурират 

чуждестранния пазар. А за 
да се увеличи производително 
стта на труда, трябва да се ус
кори модернизирането .на наша 
та промишленост. Наистина, в 
това отношение вече са постиг 
нати значителни успехи. Счи
та ее, че 
промишленост е модернизира
на. Но за да се обхванат и о- 
ния останалите 40%>, това изис
ква средства. Разбира се моето 

моето изискване бч

менно, изнесохме пашите ста
новища, при които винаги ще 
останем, защото те са ггриищи- 

Казахме онова, което

трудностисъществуват много 
и неразрешени проблеми, убе- 

1969 годинано или не. 
у нас, именно в 
периоди, се утвърди и сега тря 
бва по-нататък да го развива-

дем съм, че през 
ще постигнем нови успехи впиални.

мислехме, но същевременно из 
тъкнахме — а за това аз гово-

укрепване ипо-нататъшното 
изграждане на самоуправител- 
ните социалистически отноше
ния и материалната база на об 
ществото. Така че всички на
ши трудещи се да почувству
ват ло-големи плодове на свои

ме, да го довършваме като си
стема, да му създаваме ло-си- 
лна материална база. 
ще се даде възможност за на
шия по-нататъшен 
тет и силен размах за изграж
дане на нашата социалистиче
ска страна.

рих и в Яйце — че желаем 
мирно и равноправно сътруд
ничество, без вмешателство във 
■вътрешните работи. Защото 
всяко изостряне не засяга са
мо две въпросни страни, в чи- 
ито отношения се стига до не
го, но се пренася и на други.

— Когато става дума за вът
решното развитие, моля Ви да 
кажете какво считате за най- 
голям успех през 1968 година, 
а каква най-важна задача през 
1969 година?

— Трудно е да изтъквам не
що специално и да кажа как
во считам за най-толям успех, 
а какво за най-голяма труд
ност. И едното и другото имаше 
■не малко.

През изтеклата, 1968 година, 
имахме не малко добри резул
тати, добри уапехи. Тази годи
на, например, успяхме да ста
билизираме нашето икономиче 
ско положение, т.е. стабилизи
рахме цените, и динара, който 
днес е доста стабилна валута. 
Постигнахме и много други ус 
пехи. Например в предприяти
ята се увеличи производител
ността на труда. Редица едно
родни предприятия, които бя
ха разпокъсани и малки, се 
интегрираха. У трудещите се 
започна да се развива съзна
нието, и то вече взема големи 
размери, че дребните предприя 
тия не могат да съществуват и 
да бъдат рентабилни. И започ
на по-широко да се стига до

С това■на
проепври-

те творчески усилия в по-ната 
тъшното подобряване условия
та на живот и работа. При то
ва, трябва да се имат предвид 
и нашите задължения да ока
жем, според своите възможно
сти, подкрепа и помощ на по- 
малко развитите, каквито са, 
например страните в Азия и 
Африка, които неотдавна се ос 
вободиха от колониално роб
ство.

— Доволни ли сте от досега- 
на Насо

вече 60°/о от нашата
шното осъществяване 
ките, при което имам предвид 
проведените републикански ко 
нгреси и подготовки за Деве
тия конгрес на Съюза на юго
славските комунисти?

желание и 
били да се намерят средства за 
модернизацията, а не да се съ 
здават някакви нови индустри 
ални предприятия, които няма 
да бъдат рентабилни.

Тук ще спомена още една ра 
бота. Има у нас предприятия, 
които твърде добре проспери- 
рат. Да вземем например рафи 
нериите. Тъй като преработка 

нефт е най-рентабилно

— Не бих могъл по-опредаге 
но да ви кажа да ли съм до
волен или не от досега постиг
натите резултати. Още не съм 
видял достатъчно конкретно. 
Всичко това сега трябва да се 
реализира, а тогава ще могг 
да кажа повече. Но Насоките 
са необходими, а в тях ясно € 
съдържано какво трябва да се 
прави и каква е бъдещата на
сока на нашето развитие. Ед
вам след няколко месеца ще 
видим как това на практика 
ще се провежда.

Нека духът на самоотвержи- 
ето, самочувствието и оптимиз
ма, който обвезма нашите про 
изводители от цялата страна да 
се пренесе върху цялото обще 
ство, и нека на всички бъде 
при сърце необходимостта от 
постоянно укрепване на наша
та сбратимена общност, Социа
листическа федеративна репуб 
лика Югославия.

Използвам този случай на 
всички трудови колективи, на 
всички трудещи се, на младеж 
та и пионерите, на личния съ
став на Югославската народна 
армия, на всички граждани на 
нашата социалистическа об
щност, да честитя Новата 1969 
■година и да им пожелая много 
успехи в по-нататъшният твор 
чески труд.

та на
тогава и другипроизводство, 

се стремят също да направят 
някаква малка рафинерия, 
този случай под въпрос е тях
ната рентабилност. Защото за 
рентабилност на една' рафине-

В

рия не са достатъчни капаци
тети от два три, но от пет ми
лиона тона и повече. Следова
телно, обсурдно е да се мисли, 
че са полезни капиталовложе
ния .в такива малки предприя
тия. Това, впрочем, не е само 
случай с рафинериите, но и с 
други предприятия. Затова аз

— На края бих Ви помолил 
да кажете какво е Вашето по
ръчение към гражданите на 
Югославия в навечерието на 
Новата 1969 година? . у

— Без оглед на това че, за 
съжаление, трябва да констати
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Б. Илиев50 години от основаването на ЮКП; иа 1909 година, а социалистическите ор 
■ганизации във Войводина и социалисти 
чеоките групи в Македония в Черна го 
ра в началото на XX век.

Дълбоките обществени

■ките и синдикалните организации се 
•изказаха и сръбската социалдемократи
№а партия, социалдемократическата пар 
тияСЪЗДАВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
в Далмация, социалдемократичните 

организации в Македония и Черна го-противоре
чия и военни опустошения силно увели 
чиха недоволството и революционните 
вълнения в югославските страни, 
лен тласък на тава революционно дви
жение даде Октомврийската революция. 
През 1917 а особено през 1918 година има 
ш-е масови демонстрации в Хърватско, 
Словения, Боана и Херцеговина и осо 
бено сред моряците в Бока Которска. В 
тези масови движения на работничес
ките, селски и военни маси ясно дойде 
до израз националния и социален стре 
м-еж и готовност на най-шроките народ 
ни слоеве да се борят за тяхното осъще 
отвиване. Под влияние на революцион
ните вълнения в Европа, особено след

ра.
Обединителният конгрес се състоя в 

Белград ор 20 до 23 април 1919 година. 
В работата Му взеха участие и делегати 
от всички страни и покрайнини в Юго 
Славия освен представители «а Слове
ния. На конгреса бе приета Основата на 
обединението и бе решено да се форми 
ра единна политическа организация на 
югославока7а работническа класа под 
•название Социалистическа работничес
ка партия (комунисти). Приета бе и 
политическа програма на Сръбската со 
циалдемокраричеока партия за неприми 
римата класова борба и социалистичес
ко изграждаме. Във втората част на Ос 
новите новосформираната партия се изя 
•сни за предаване на политическа власт 
от работническата класа и реши да се 
приключи къи Ш Ленински комунис
тически интернационал. На конгреса па 
ртията осъди буржоазното реакционно 
управление в кралството на сърби, хър 
вати и словенни. Приета бе „Практична 
акционна програма”, в която се пред
виждаше дългосрочна борба за реформа 
и изтъкваха демократични политически и 
икономически изкакия.

(Следва)

Си-

1.) * та държава и извор на общо недовол
ство сред народа. Характерна черта в 
политическия живот на страната беше 
борбата между водещите буржоазни по 
литически партии (радикалната, демо
кратичната, Хърватската републиканска 
■селяшка партия, Югославските мюсюл 
маноки организации и Словенската пар 
тия) за подялба на властта. Привързани 
икономически и финансово към чуж
дия капитал, който държеше ключови
те позиции в стопанството на кралство 
Югославия, управляващата буржоазия 
и двореца превръщаха страната в полу 
колония на чуждия капитал и оръдие 
във външната политика на великите 
сили.

В такива икономически и политичес
ки условия се развиваше работническо 
то движение в югославските страни. 
Първите зародиши на работническото 
движение се появили в южнославянски 
те страни през седемдесетите години на 
XIX век, а първите самостоятелни рабо 
тничееши партии към края на XIX и в 
началото на XX век, и то: в Хърватско 
•през 1894, в Словения 1896, в Далмация 
1902, в Сърбия 1903, Босна и Херцегови

В Първата световна империалисти
ческа война югославските народи води 
ха и борба за национално освобожде
ние и териториално обединение. Това фа 
•ютичеоки беше продължение на тяхната 
многовековна борба срещу чуждестра
нни завоеватели. На 1 декември 1919 
година бе провъзгласено обединението 
по недемократичен начин, с погазване 
правата на народите на самооятределе- 
•ние. „ ... До обединението на южните 
славяни трябваше и можеше да се стиг 
■не; това бяха идеи на най-напредничави 
те хора в страните, които се наричаха 
южнославянски. Но касаеше се само 
•върху какви принципи трябва да се ос 
но«вава тава обединение .. .”(Т!ито).

Обединената територия на новата дър 
жава — Кралството на сърби, хървати 
•и словенци по време на войната беше

Октомврийската социалистическа рево
люция, в края на 1918 и в началото на 
1919 година, укрепнаха ония сили в со
циалдемократическите партии, които за 
станаха начело на революционните по 
зиции, които искаха обединение на ра
ботническото движение в югославските 
страни. Първата такава инициатива те да 
доха в края на 1918 година работкичес 
ките организации в Босна и Херцегови
на, а подкрепена от ръководството на 
■сръбаката социалдемократична партия, 
■която покани и останалите партии и ор 
•ганизации и работническа класа за обе 
■диняване. За обединението .на работкичес

отчасти или изцяло опустошена, фабри 
ките и работилниците резрушени, пъти 
щата и железопътните линии 
Неразрешеният национален

— също. 
и аграрен

въпрос, кажто и тежката експлоатация 
на работническата класа, бяха основни
те причини за нестабилността на нова-
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Из живота на СК и ССРН организациите Сесия на ОС в Димитровград

ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е САМО ПЛАЩАНЕТО 

НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
Изпълнена е програмата за 

работа на общинската 

скупщина
Ако така се постъпва при вей 

чки случаи и се иска отговор
ност за неизпълнението, члено 
вете на СК биха били много по 
дейни в организиране живота 
на комуната.

В края на миналата 
Димитровград 

съве- 
комитет

липсва отчетност по изпълне
ние на решенията и задачите. 
По някои въпроси в редица па 
ртийни организации са 
ни решения и възлагани зада 
ни, а не е правен никакъв кон 
трол на изпълнението им. Зато 
ва се е случвало по същите 
въпроси да се разисква по вто 
ри и по трети ггьт, без те да 
бъдат снети от дневния ред ка 
то разрешени.

Показателен пример е

година в
се проведе съвместно 
щание на общинския 
на СКС и общинската коферен 
ция на ССРН, като участвува
ха и ръководители от органи
зациите по селата.

Бе обсъден въпросът —

* ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДИЦИвзима-
Нестдавна в Димитровград беТова бездействие и неан- 

гажираност на членовете на СК 
обществено-политическата 

работа на масовите организации 
крие в себе си възможни лоши 
последици. Именно — ако чле 
новете на СК пренебрегват сво 
ята роля на носители на про
греса и не се ангажират дос-

проведена последната 
тазгодишна сесия на общинската скупщина. Отборниците об
съдиха няколко информации, изготвени от съответните служби 
и съвети, и приеха решение за данъчните облагания и за вре
менно финансиране работата на управленчсските органи и фон 
довете иа ОС до март 1969 година.

в

кол
ко комунистите участвуват и 
се ангажират в работата на ор 
ганизациите на Социалистичес 
кия

ГРАЖДАНИТЕ СЕ ОПЛАК 
ВАТ ОТ СЛУЖЕЩИТЕ

и помощния персонал, са с по- 
ниоко образование.

Службите не са на нужната 
висота и по оборуденост с не
обходимите механографски и 
други средства, но това особено 
важи за местните канцеларии 
по районните центрове.

Отношението към хората — 
страни също не е задоволител 
но. Имало е даже оплаквания 
от отделни служещи, които са 
проявявали бюрократично от
ношение към хората и техните 
искания.

ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ 
С КООПЕРАТИВНИТЕ ДО
МОВЕ

В информацията за култур
ната дейност в общината и в ра 
зиокванията бе подчертано не 
веднаж подчертаваното лошо 
стопанисване с кооперативните 
домове, голяма част от които 
са заети напълно или частично 
от кооперацията за окладове.

Иначе за културната дейност 
се каза, че има резултати, но 
много фактори спъват нейното 
по-пълно развитие. Специал
но това важи за материалната 
база, която е много слаба. На
белязани са и нужните меро
приятия — подобряване работа 
та на културния център, кой
то трябва да настои за съяшв 
яване на културната дейност 
и по селата, повече внимание 
на самодейността и осигурява
не на нови източници на сред
ства, защото само бюджетните 
не могат да задоволят нужди-

съюз. Направеният извод, 
е, че тяхното, участие е сравни 
телно слабо и че липсва 
сово ангажиране не ,само 
ботата на ССРН,

елек
трифицирането .и изобщо бла
гоустройство в общината. Там, 
където е имало отчитане и на

В информацията за пробле- 
мите на управленческите служ 
би при общината е изтъкнато, 
че кадровият състав по ценз не 
задоволява като се имат пред-» 
вид задачите, които следва да 
•изпълнява. От 58 служещи че
тирима са с виеше, 6 с полуви 
сше и 26 със средно образова
ние. Останалите, включително

татъчно в тълкуването на на
шата политика, тогава се рис
кува да се явят други тълку
ватели

по-ма 
в ра 

но и в други- казания за неизпълнение, ра
ботите са вървели. В Куса вра 
на комитетът по електрифика
цията е изключил без-дейните

например религията 
— чието намерение

те организации.
или други 
-сигурно не е да популяризират 
и агитират политиката на СК 
или на ССРН, т. е., нашата юго 
славака политика.

БЕЗДЕЙСТВИЕ
На изборните конференции 

на ССРН в града отсъствуваха 
много членове на СК, Само » в

него хора, в Поганово също 
е имало сменяване на обездей- 
ните

в

трета градска организация 
153 членове на СК на избор
ната конференция на ССРН са 
присъствували 18 души, кому
нисти, членове на ръководства 
на ССРН, които са били длъж 
ни да присъствуват и да дадат 
отчет за работата «е са идвали. 
В по-малка степен това явле
ние е могло да се наблюдава и

и задачите се изпълняват.от м. н. н.

В канцеларията на секретаря на комитета в Босилеград
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Изненадва, обаче е така, все 
още някои хора в комитета на 
Партията виждат място, където 
се решават всевъзможни въ
проси. Те забравят, или не ис
кат да разберат ролята на ор 
ганите на самоуправлението.

И ето, те идват при секре
таря на комитета, оплакват се 
от различни неправилности, тъ 
-реят своите права, които не са 
осъществили в трудовите си 
-колективи, изнасят грешки по 
данъчното облагане, конфлик
ти в просветните и други ко
лективи и др. Много оплаква
ния се отнасят до въпроса за 
заемаме на работна ръка, отно 
тенията между хората и др.

Положително е, че такива а- 
номалии изнасят и в комитета, 
обаче погрешно е, когато се ин 
систира той да ги отстрани. На 
меса в работата на органите на 
■самоуправлението би била още 
по-толяма грешка.

Един работник от го- 
стилничарско предприятие 

„Кин стан“ ое оплакваше от 
постъпките на директора. Ра
ботничка от същото предприя
тие се оплакваше, че не е пол
звала годишната си почивка, за 
щото в предприятието отрича
ли това нейно право.

Курие)рката на училището в 
Дукат изнасяше овоите мъки, 
създадени от постъпките на у- 
чителя. Именно, той подейству 
вал в централното училище да 
не й дават заплатата.

Курие,рката на училището в 
с. Извор се оплаква, че общин
ския отборник от селото съби
рал подписи от гражданите, за 
да я уволни. Причината била 
тави, че по време на изборите 
за народен представител не ис 
кала да агитира за оня, за кой 
го агитирал отборника.

Не мине седмица, а от Цръ- 
нощица по повод училищния 
спор винаги дойде по някоя

група хора да търсят интервен 
ция от комитета.

Учителите от бистърското ос 
нетно училище не са успели 
да ое спогодят за разпределен 
'нието на часовете и са търсили 
помощ от секретаря на коми
тета.

Работниците от транспортно
то предприятие „Весна коби
ла“ често идват -при секретаря 
и негодуват срещу управата на 
предприятието, защото не зачи 
тала техните решения, взети в 
органите «а работническото са 
моуправление. По адрес на ус- 
лутите на това предприятие и- 
дват и се оплакват хора от 
тлъминокия район. Според тях 
автобусите в това направление 
отиват и се завръщат според 
нахождението на шофьора.

Мнозина се оплакват от лека 
рите на здравния дом в Боси
леград, защото те -имали лошо 
отношение към пациентите, с 
небрежност се отнасяли към те 
ранените амбулатории и ДР.

Засега най-мнаго се оплакват 
онези, които са незаети и ве
че няколко години търсят ра
бота. Те изнасят забележки за 
неправилностите и несоцйали- 
стичеоки явления при заемане

на работа. Например, на незаети 
те най-много боде очи, че иму 
ществено най-добрия човек от 
Груинци е магазинер, че жена 
та на зъболекаря е матазинар- 
ка, че дядото по жената на ди 
ректора на лисинск-ата коопе
рация, който също е богат чо
век е магазионер, че хонорар
ните места още не са премах
нати и др.

Най-упорита от незаетите е 
Стойна, средовечна жена, коя
то няма никого и представлява 
същинска мъченица. Нейните 
мъки никой не е успял да раз
бере, освен секретаря. Тя търси 
работа, само да й се обезпечи 
парче хляб. А възможности е 
имало...

Има и още много други слу
чаи. Те показват слабостите в 
трудовите организации, органи 
те на самоуправлението и др. 
Ако не е така, тогава сигурно 
тези въпроси, с които се ид
ва в комитета биха били решени 
на право място. Разбира се, 
-всички тези оплаквания са оп
равдани и представляват сиг
нал за аномалии, от които не

-в организациите на село.
Отказът да се плати членски 

внос за ССРН от страна на чле 
нове на СК е също често яв
ление. Един секретар на пар
тийна селска организация ка
зал на председателя на ССРН,
че ще плати членски внос, ако 
председателят купи ламба за са 
лона, за да си играят на. карти.

Членовете на СК отбягват да 
се ангажират в ръководства на 
ССРН организациите, в .непо
средствената работа и акциите 
на тази организация, или в ра 
ботата на отделни комитети и 
други тела за -провеждане на 
селски акции.

*- ОТГОВОРНОСТ
Но за бездействието и неанга 

жирането в работите на тази 
най-масова обществено-полити
ческа организация нито един 
член на СК досега не е поис
кана отговорност, нито е имало 
наказания от най-малките до 
най-високите.

Мнозина от изказалите се 
бяха склони бездействието на 
членовете на СК да припишат 
именно на това отсъствие на от 
говорност и наказване. Бе по-

те.
Отборниците приеха две ре

шения за данъчните облагания. 
Едно за размера на облагания 
та и данъците и едно за видо
вете облагане и данъци. Тези
решения в скоро време ще бъ- 

Бюлетинадат публикувани в 
на общинската окупщина, кой
то в новата година ще излиза 
периодически в рамките на' вее 
тник „Братство’’.

е имунно нашето социалистиче 
ско общество. м .н. н.в. в.ставен например въпросът — 

в ССРНдали неактивността 
не е резултат на това, че никой 
досега не е бил изправен

Нова година в Димитровградскода
отговоря за бездействието.

— Защо например, питаха 
кои, не се изключват от пар
тията тези, които като ръково 
дители на организации иа ССРН 
-не са присъствували на избор 
ните събрания на ССРН, къде 
то е. трябвало да дадат отчет

Кусовранци най - радостниня

(.Продължение от 1 стр.) 
умните пълни с хумор реплич- 
ки на ,/Космонавта Софрония“, 
който пред очите на зрители
те „излетя” е космоса 
'внушително от „Кейп Къндина 
бара’’.

Но веднага да направим ед
но пожелание — нека Софро
ния да излита по-често в Кос
моса, без да гледа кой праз
ник е.

кусоврански къщи светнаха е- 
лектричеоки крушки. Техният 
упорит труд през старата го
дина бе възнаграден със свет
лина, която ще начертае нови 
пътища в съществуването

мове, някъде в училищните по 
мещения, някъде в кръчмич- 
исите.

Но сигурно най-радостни в 
-новогодишната нощ са били ку 
совранци. Два дни преди Но
вата година бе пуснат електри 
чеокият ток и в тридесетина

за работата.
— Защо не се наказват чле

нове на СК, които работят по
жи-

много
на

това малко бедно село.градските предприятия а 
веят на село и не проявяват ни 
каква заинтересованост и же
лание да работят в селоките ор 
ганизации, или' в организаци
ите на предприятието.

м. н. н.

* КОНТРОЛ
Бе изтъкнато, че причина за 

бездействието редом с отговор
ността може да бъде и това, че

Председателят на общинска
та скупщина по старата тради
ция обиколи града в Нового
дишната нощ и раздели пода
ръци на всички, които не бяха 
със семействата ои, а бдяха за 
спокойствието на празнуващи
те. На -пазителите на реда и 
мира той подари комплекти пи 
салки и луксозни 
— в знак на внимание и уваже 
ние към тези, които в тая нощ 
работят.

В БОСИЛЕГРАДСКО

Весела новогодишна нощ
Новата година бе богато и 

тържествено посрещната и в бо 
силеградската община. Това ста

посрещане на празника.
бележнициВ новогодиш 

ното веселие участвуваха и мла
на по . вече традиционния на
чин: по домовете е богата тра
пеза.

дежите. В киносалона ученици 
те от гимназията предадоха за 
посетителите подбрана програ
ма е лотария.

*В Босилеград, нового
дишната. нощ хората прекара
ла до радиото и телевизията, а 
малцина

Новогодишната нощ мина ве 
-село и в селата. Някъде в са
лоните на кооперативните до- В „Балкан" имаше малкоВ. В.правиха колективно
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ШхгмонШАА щц ПОЧИНИЗАВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ
които лмат борови, акзциоаи и тополови 

А получават такива и от разсадници-ЦЪРНОЩИЧКИЯТ СПОР ПРОДЪЛЖАВА мино, внавлизаме в подробности в причи- 
залесяването в Босилоградско пре-Няма да фиданки, 

те във Враня и Владичин хан.
— На всички собственици на гори, ангажи

рали се в акцията, се раздава посадъчен мате- 
безплатно. Основно е собственикът да се 

засади и да ги отглежда, в тясно 
специал1истите на 

производителите «е изпълни това
посадъчния

ните, които 
върнаха в традиция.

Все пак, трябва да изтъкнем една. Няма съм 
■пение, че борбата срещу ерозията и наводнения
та беше и си остава първостепенна задача и 
днес. Тази борба още от стари времена е била 
общ интерес иа хората, които се борили със 
стихията и затова и не е чудно, че акциите по 
залесяване от година иа година все повече ста
ват обществено-политическо и морално задълже 
ние иа всеки гражданин в този край. Едва ли ще 
трябва да търсим друго обяснение за големите 
постижения на движението на гораните в тази 
община. Този факт най-ярко потвърждават брои 
ните признания, похвали и награди връчени на 
босилеградоките го рани на различни прегледи и 
изложби ма гораните в СР Сърбия.

Както във всички интезивни процеси и 
ластта иа залесяването в Босилеградска община 

противоречия, които днес, с известни 
трудности, се превъзмогват. Докато гораните и 
трудовите организации и службите за организи
ране на акции по залесяване на голините в об
ществена собственост — на частните стопанства 
никой ие обръща внимание.
има отрицателни последствия. Днес на този сек
тор си стоят незалесени към 1 800 хектара голи
ни и към 3 000 хектара деградирани гори. Самите 

незаинтересовани за подобрение

търпение. После започнали 
сово да присъствуват иа свои- 
нте иа общината, за да видят 
кой опори и не им дава учили
ще. Това го правили тъкмо оне 
зи отбориици, които те са из 
брали за свои представители. 
Но ето, че им сега отмъщавали 
по една или друга причина. До 
ри и за това, че един от тези 
отборници се развел с жена си, 
която е родом от тази махала! 
А преди се застъпвал петков- 
чани да получат училище!

Чудно е как е възможно да 
се толерира работата ма таки
ва лица. Общинската скупщи
на била погрешно осведомена н 
непоследователна тъкмо зарад 
това.

Петковчами не получили учи 
лище. '

Вместо е в тази махала, то е 
в „Две реки“ и работи с два 
пъти по-малко ученици. А ня
кои от тях са доведени от Ду
кат, други от второто црънощи 
чко училище с цел да се до
каже, че има достатъчно уче
ници.

Хората от Петковци са край 
но недоволни. Нещата, които 
са усложнили отборниците и 
още някои други лица не мо
гат правилно да разберат всич 
ки хора в Църнощица. И ето 
раждат се бройни и големи по 
следици. Петковчани са бой
котирани от овоите съселяни, 
само заради това ,че искат учи 
лище. Дори не се осмеляват да 
минават по пътищата на дру
гите махали. Обществено-поли 
литическият живот в селото е 
почти замрял. С тоя нерешен 
въпрос всичко е тласнато във 
второстепен план. Местно само 
облагане не се завежда, пъти
щата си остават непоправни, 
местната общност не работи, по 
дружницата на ССРН — също...

А човешките отношения ста 
ват лоши и непоносими. А как 
во значи това за едно пасивно 
село. Училищният опор им до- 
нел само нови трудности.

Но къде да учат децата до
като спора се разреши?!...

маВече четвърта година в село 
Църнощица, Баоилеградско, ос 
тава неразрешен един иеобик 
повеи училищен спор. Във все 
ки друг случай четири години 
са достатъчни да се реши и 
най-крупен въпрос. В Църно
щица обаче не' може. Може би 
ще минат още толкова години 
за да се вземе окончателно ре
шение дали в махала „Петков
ци“ да се открие училище или 
не. Изводът е ясен: спорът е 
лишен от енерличност в реша
ването.

Политическите организации и 
отговорните лица са обсъжда
ли тоя не така чест въпрос, но 
не е намерен изход от „омагьо 
сакия“ кръг. Не може да се от 
рече, че не са полагани грижи 
и предлагани конкретни реше
ния. Обаче без резултати.

Искът на петковчани да имат 
училище не е удовлетворен. 
Спорът продължил с нови пе
рипетии. А крайно е необходи
мо да се вземе трайно решение. 
Защото грешката е голяма: 
след двадесет и няколко годи 
ни на общ подем и грижи за 
учебното дело децата в село 
Църнощица ои остават негра
мотни.

Историята на тоя спор наис
тина е необикновена.
Ето как изглежда тя.

Хората от най-голямата цър 
нощичка махала „Петковци“ 
вече четири години искат учи 
лище. Това не е случайно. Те 
изпълняват и от закона пред
видените условия. По законен 
ред ренгили да търсят своето 
право, без да навредят на дру 
гиго. С тяхното желание били 
запознати всички обществено 
политически организации, а ра 
збира се, най-подробно — общин 
ската Скупщина и нейната об 
разавателна общност.

Спорът започнал да се реша 
ва дго в погрешна насока. Про 
веждали се общински сесии и 
„църнощичкия въпрос“ постоя 
нно бил на днешен ред. Но без 
да се реши. Децата на петков
чани се измъчвали отивайки в 
другите отдалечени църнощич 
ки училища. Но хората имали

риал
обвърже да ги 
сътрудничество 
Ако някои от
условие от договора — ще заплати
материал. л

__ По-широки акции в този смисъл не оиха
били възможни ако общинската скупщина още 
в началото на миналата година не беше основала 

стопанство, с чиито средства да 
за възобгхов-

терена.със

фонд по горско
се обезпечава посадъчен материал 
яване на горите. Във фонда постъпват средства 

възобновяване на горите на частния сектор. 
Тези три факта поставиха основите на една 

по-дългосрочна акция в залесяване-
и за

в об
по-смела и

частния сектор, което има голямо значение, 
крайна сметка открива и нани източници на

собственици, но
то все появиха а в
средства, .не
изобщо за стопанството в общината, в която гор 

стопанство в общината заема важно място. 
Въздействието на тези мерки върху схваща 

възобновяването на горите е видимо. Ис 
днес има случаи някои хора да дават

само за частните

окото
Такова отношение

нето за
тина, и
отпор, но те -са малцина. Консервативните схва
щания дават път на съвременните потреби в тази 
област. Най-трудно от всичко е да се победи 

че от горите трябва само да се взи-
•притежатели са 
на състава на горите. Навикът собствените гори 
да се подлагат на безмилостна експлоатация е 
стигнал до крайни предели. Хората гледат да 

се може повече пари и унищо- 
не представляват 

в тази об-

схващането,
ма, а не и да се влага. Процесът на раждането 

схващания започна първо при собствеиа новите
ниците на дъбовите гори, които са деградирани 
в най-голяма степен. И акцията тръпна от Гру- 

Извор, Белут, Млекоминци, Бресница. Ба-

пзкарат.колкото 
жават горите като че ли те 
нищо. Истина, за по-широки акции

бяха необходимите предварителни усло-
сът-

инци,
рйе, Зли дол. Сега се разширява и в района на 
Горна Лисина, където имаше най-голям отпор, 

запазване на пасбищата. На чаените при- 
33 000 борови фиданки,

ласт не
вия, пито са намерени най-добри форми на 
рудвичество с горските служби и притежате
лите. Всички инициативи се провалят още в са-

средства
зарад
тежатели са доставени 
които ще бъдат засадени през пролетта.

залипсватмото начало, понеже
подтикване на такива акции.

От миналата година обаче положението се 
поправя. В залесяването 
торите има' 
започнаха

В общината са доволни от резултатите.
Очакват акциите по залесяване да се разо-ър 

нат още по-широко. Идната година във фонда 
ще постъпят 90 000 динара. Тези средства ще 
бъдат достатъчни за финансиране на този по
хват.

и възобновяването на 
Собствениците 

възобновяват' горите 
ден на ден. Ако

нови инициативи.
сами

си. Техният интерес расте от 
трябва да търсим отговор на въпроса: какво се 
е променило, трябва да кажем, че са създадени 

широка акция във възобнов 
яването на горите в общината и на частния сек-

да

Следствие на тази политика — постигнати 
са забележителни резултати. Не се касае само за 
„оставените” гори, но и за промяна структурата 
на съществуващите. На мястото на дъбовите, ще 
са засадят борови гори, които са по-добри за

основни условия за

тор.
— В органа «а управление има специалисти.

състояние да организират работите и 
залесяването. В ор-■които са в

да окажат основна помощ в 
гана на управление има шест горски пазачи, ко
ито под ръководството на инженерите по горско
то стопанство, организират акциите.

— Разполагат с два разсадника в Долно Тлъ

ползване.
А това нещо не е от малко значение за сто

панството общината и за собствениците на го
рите.

М. Бакич

Мнения

Начин да се съберат пари за водопровода
личества вода. Изворът е наме 
рен, водата е изследвана, про- 
ектодокументациите са вече го 
тави. Остава само въпросът — 
•ще стигнат ли пари?

Председателят на обгцинска-

Тази година на Димитровград 
предстои да се залови с рабо
тата по довеждане на нови ко-

При такова решение на въ
проса биха боти понатовареяи 
точно тия,В. В.

които консумират 
повече вода, а тава са хората,На стопански теми
които имат градини в дворове
те, по-конфортнита скупщина заяви, че пари ще 

могат да се обезпечат от фон- . бани и друго, 
давете и от гражданството, но 
е сигурно,

жилища с 
и предприятия

та. Но така биха се обезпечи-
ИЗГЛЕДИ НА УСПЕХ

че са необходими 
значителни усилия и лишенияПрез изтеклата година дело

вите успехи на стопанските ор 
танизации в Босилеградска об 
щина са слаби. Годишните ба
ланси още не са готови, но те 
няма да донесат нищо ново в 
положителен смисъл. Ето защо 
е тази година стопанските ор
ганизации и общината ще зада 
лят голямо внимание 
наболяли въпроси да се разре 
шат.

през, който съществува при 
ръководните лица на стопански 
те организации.

Има възможност по-обстойно 
да се разреши и въпроса с ка
дрите.

Но тава няма да стане само с 
приемането на 13 стажанти, ко 
лкото са длъжни според закона 
да приемат стопанските и дру 
ги организации, защото настоя 
щата квалификационна струк
тура не задоволява нуждите.
И организационните решения 

трябва да са по-ополучливи, за 
щото от това зависят и делови 
те резултати. Не по-малко вни 
маяие ще се задели и на ра
ботата на органите на работни 
чеокото самоуправление. Това

ще подействува да се раздви- ли значителни средства.
жат и преди всичко използват 
вътрешните

от едночдруго, за да се 
рят тридесетина и повече

Например при сегашното 
ложение Димитровград 
мира около 150 милиона литра 
вода на година. Тава значи, че 
била се получили над 7,5 ми-

ооигу- 
ми-

лиона стари динара, колкото е 
необходимо за довеждането на

по-Огпитътресурси.
на тези органи досега не е бил 
много уапешен, поради намеса 
та на управите и други факто 
ри в работата им.

В настоящата година отдел
ни грижи ще се положат да се 
разшири дейността на стопан-

консу-

нова вода. 
Населението на града знае,

че средствата не се събират ле лиана стари динара, които на
прано биха моглиредица да се пол
зват за строенето на водопро
вода.

сно и някои хора са готови да 
участвуват в събирането 
броволни внооки.

Един гражданин, който 
жела името му да не се 
ше, има едно интересно

ските организации и да се из
намерят нови източници да се 
повиши производителността на 
труда.

Общ извод е, че в 1969 годи 
на стопанството в 
има бройни възможности 
бележи по-значителни 
и да преодолее трудностите.

на доКасае се за интеграция на 
стапанаките органиации, която 
най-сетне в тази година трябва 
да се осъщеестви. Същевреме 
нно

Тава предложение 
ва Екимание, защото

заслужа-по-
всекимузапи-комуната 

да за
е ясно, че комуналните обекти 
които следва да се строят, не 
могат да бъдат 
само от досегашните

с нея ще се разрешат и 
редица други въпроси.

Една от отделните трудности, 
която търси спешно решаване 
е как стопанските организации 
да се освободят от прекомерни 
те запаси, комто ангажират ог 
ромни средства, крайно 
ходими за работа.

В 1969 година Съветът 
панство при общинската скуп 
щина ще превземе мерки по- 
задълбочено да се уточнят за 
дачите, които трябва да изпъл 
няват стапанаките 
ции. Тава е необходимо, 
то сега в комуната 
практикуват всички редом, без 
да има оправдан е за това. В 
много случаи се касае и за ка

пред-
осъ-ложение, което изглежда 

ществимо и ефектно. Именно, 
той

успехи
финансирани

В. В. източници 
— общината, средствата на „Ус 
луга”, облаганията.

предлага таксите за вода
та да се увеличат двойно, т.е.Бански дол да се плаща за „чиста”, 
за консумираната вече

но и 
вода, ко 

изхвъ 
каза- 

ст. дина

необ-

ято по разни пътища се 
рля в почвата. Направо 
|Но, предлага вместо 50 
ра кубик вода да се плаща 100 
динара, като повишението 
50 динара отива на отделна сме

Приети нови членове в СКпо сто

На последното събрание 
партийната организация в Бан 
■ски дол в редовете на СК бя
ха приети Сретан Андонов и 
Гмитра Стайкова.

В селото съществува

■на интерес за работата на органи 
зацията на СК и в най-скоро 
време ще бъдат разгледани 
лбите и на още хора 
да бъдат членове на Съюза на 
комунистите.

организа- 
защо

от

търговия мо тка и средствата се употребят 
изключителножелаещи за довеждането 
на водата от извора при 
гайдите.

воде-голям П. Т.
Стр&яица 4 \
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N ПО НАШЕНСКО От X сесия на ОС в Босилеград
ч Данъка ще е на 

миналогодишното равнищеМЩ СЕТА И ДВАНАДЕСЕТТЕ ИМ ДЕЦАН

М«ка Станков от Верзар мно 
годетен стопанин и жена му 
Сета са в напреднала възраст 
— над седемдесетгодишни хо
ра. Някогашните дванадесет де 
ца вече оа мъже и жени и все 
ки си 'изкарва хляба как може 
•и къде може. Някои са в Бел
град, един в Димитровград, ня
кои в София

ланвания и жалби при общи
ната видяхме една Микова мол 
ба за помощ, писана от друг до 
президента Тито.

, С жена ми Сета изродихме 
13 деца — пише в молбата. От 
тях едно умря през 36-та годи 
на, а дванадесет са живи и зд
рави, очувах ги, изжених ги. 
Всички работят във нашата со 
циалистическа държава. Аз 
съм малоимотен селянин и ни
кой не остана да живее с мене. 
От 12-те синове и дъщери имам 
22 внучета. Остарях, 75-годишен 
съм, а жена ми Сета — 71 —

от Верзар, той се усмихна и 
рече „Подлъгал го е някой, за 
да изложи себе си и децата си. 
Ще му се карат синовете, че ги 
излага, защото те няма да го 
оставят да стигне до социална 
помощ — почтени, трудолюбиви 
и признателни са тези момчета. 
Ей, тия в Белград къщи се 
имат, печелят — как ще го ос 
тавят стария, когато и днес той 
им е» върховен господар и него 

I вата дума слушат. Намерил се 
■е някой да го подлъже“

5

Тези дни се проведе съвместна 
на общинската скупщина в Босилеград, 
ха и приеха няколко важни решения.

сесия на двете камари 
на която се обсъди-

!
!

Централен въпрос беше определяне на данъчните обла
ги за 1969 година. След изчерпателни разисквания! взе се ре
шение данъка при земеделските производители да бъде на 
миналогодишно равнище. Ще се направят самопръснал ги е 

недоимъкът в родната къща, 
защото ливадите над нея не

някои незна
чителни справки, но кадастарския доход няма да се повиша
ва.

стигнали да хранят всички.
-Някогашният учител във Вер 

зар Адам Георгиев, когато го 
питахме за Мико, ни каза:

При облагите на занаятчий
ския частен сектор данъчната 
общинска политика ще е 
последователна 
По такъв начин ще се прило
жат и решенията 1на Председа 
телството и Изпълнителния ко 
митет на ЦК на СЮК и Репуб 
ликаноките

чават от миналогодишните.
На сеоията станаха и задъл

бочени разисквания по въпро
са за осигуряването на земеде 
леките производители. На сеси 
ята сега за първи път присъс- 
тву-ваше и представител на ко
муналния завод за осигурява
не във Враня. Виждайки забе
лежките на събранията на из
бирателите, както и реагирани 
ята на отборниците той заяви, 
че тази година ще се направят 
сигурно някои изменения като 
се разширят правата на земе
делските производители без да 
се повишава цената на осигуря 
ването.

Положително е, че най-сетне 
заводът във Враня вижда сво
ите пропуски и вече настоява 
да ги премахне.

С отделно внимание общин
ските отборници обсъдиха и 
въпроса за електрификацията 
в любатски район. Във връзка 
с това се взе решение да се из- 
-готови проект за електрифика 
ция на всички босилеградски 
села.

по-
в 1969 година.

Не зна-ем'какво е мислил Ми 
ко, когато този „някой“ му е 
съчинявал молбата. Гордият законопредписа- 

ния, отнасящи се до ролята на 
данъчната политика. Ето защостарец е рисковал да изложи 

добрите си деца, които, както ; данъчната общинска служба
ще изработи инструменти, меха 
«изми и важни начала, които 
ще осигурят обективност при 
облаганията.

Въз основа на зако-нопредпи

кз-за учителят, -няма да го оста
вят.

-Но какво ще му кажат, кога 
то научат за тази постъпка на 
баща си Добрил, Бояна, Цена, 
Милка, Глигор, Сотир, Любомир 
Стоян, Спас, Геро, Срета, Пе
тър? Сигурно това ще бъде пъ 
рвият упрек отправен към ро
дителя им, че е посегнал да ти 
-представи като непризнателни 
деца. Нима те не знаят овоя о- 
бичаен и законен дълг към ро 
дителя си?

санията на висшите органи, да 
се поста-■нъчната служба ще 

рае най-евидентно да се водят
книги и други документи, кои 
то точно могат д§ 
обема на работата на частното 
занаятчийство. При това тя о- 
чаква помощ от трудовите ор
ганизации, гражданите, ръково 
дствата на обществено-полити
ческите организации и д-р.

Взети -са и други решения, от 
насящи ое до данъчните обла
ги, но те по нищо не се отли-

представят

Мико и Сета с 12-те им деца

„Горд старец и. здравеняк е Ми 
ка, горда и чиста стопанка е Се 
та. На времето, когато децата 
-се въртяха в краката им, мно 
го: мъка видяха. Лесно ли 
хранят 12 уста. Много пъти съм 
ги виждал да берат киселец по

годишна. Стари оме и нетрудо 
способни, не можем да обработ 
ваме малкото земя, що имаме, а 
тя и не дава приходи...”

„Та затова моля, ако има за 
конно основание и обществена 
-възможност, да ми се отпусне 
-временна или постоянна соци
ална помощ, за да прекараме 
с жена ми Сета старините -си. 
Много се намъчих, докато очу 
-вах,. изхраних и възпитах де
цата си”.

А на края в молбата Мико 
хвърля неясен упрек — „Това 
е единствен случай в тази на
ша бедна комуна, да не може 
да ми помогне в последните дни 
от живота ...“

м. н. н. в. в.
се

Почин, който търси подкрепа
ливадите или коприва за чор- 
бица. Но никому не се оплак
ваше Мика, от никого не търсе 
ше милостиня. И домът им бе 
ше най-чист в селото, а скъса 

на децата бяха

Инвалидите на труда се нуждаят от нлуб
ните дрешки 
майсторски изкърлени.

Оплакват се че нямат 
помещения

Всичко ни върви добре, ре
коха инвалидите, дейни сме по 
вече от пеноионерите и други
те дружества, стараем се да по 
съберем средства за туй-ануй. 
Но иай-голяма мъка е, че ня- 
ме -подход я-щи помещения за 
сдружението. Намислили сме 
да -поканим пенсионерите да се 
обединим. Тогава заедно бихме 
потърсили помещения, където 
да си уредим солиден клуб, за 
да не ое въртим постоянно' из 
улиците и кръчмите. Вихме си 
направили бифе за вътрешно 
облеужване, бихме си уредили 
да имаме забавни игри, вестни 
ци, списания, книги, така че 
хората да се чувствуват прият

Бяхме при председателя на об
щината да -се поразберем, но 
-ни поискаха много — цели 4 
милиона динара. Ние имаме 
три, пеноионерите нямат нищо. 
Бихме дали нашите пари, за 
да купим помещенията, а пос
ле полека задружно бихме ги 
-поуредили да приличат на 
клуб. Но траябва -да се наго
дим е общината.

Казаха, че трябвало да им се 
влезе в положенето и да се по 
намали цената.

Струва ми се че са прави. От 
три до четири милиона динара 
не е голяма разлика, а на те
зи хора действително трябват 
помещения, за да работят. 
Впрочее, защо пък да не им се 
понамали цената за сградата, 
когато те вече са дали към 
трисотин хиляди динара помо 
щи на града и на селата за 
физкултурен възход.

-За сдружението на инвалиди 
те по труда -в Димитровград мо 
-гат да да се -кажат само похва 
лни думи. Ндва ли има по-дей- 
мо сдружение от него в Дими-

Мико и сега си е същият, ма
кар че много години виснат над 
главата му” — рече някогаш
ният;. верзареки учител. тровградско.

Сдружението има 120 члено
ве, а от 1965 -година, когато бе 
оформено, то постигна 
добри успехи. Отначало хората

или

•№ много
внушеноНо впечатлението, 

ни от учителя, -се стопи, когато 
в архива на комисията за оп-

Когато на 
за молбата на Мико

учителя казахме 
Станков ■доброволно поемаха -една 

друга работа, за да създадат 
условия организацията да има 

И -източникът бе-свои приходи, 
намерен в дребната търговия. 
Сега сдружението разполага с 
6 будки, в които се продават 
цигари, сувенирчета и учениче 
ски прибори. За тригодини ра
бота вече са понатрупани сре
дства, с които сдружението о- 
,казва материална помощ 
своите членове или на сираче
та на инвалиди по труда.

В Началото на учебната го-

Банскододска хроника
Ново ръководство на ССРН

«ол Тодоров, Първан Вацев,
Илия Тодоров, Методи Ратков 
и др.

Избрано е ново ръководство в 
състав: Томислав Соколов, Пъ 
рван Тодоров, Иван Христов, дина например сдружението 
Денко Басов и Богдан Андо- дало за книги и ученически при 
м бор на бедни деца от Т. Одоров
|Н0В- цИ и Димитровград над 100.000

Конференцията прие план за ,стари динара. На едно дефек- 
работа за 1969 година. . тн0 дете на техен член са да

дени помощ 20.000 ст. динара, а 
четирима членове за балне-

.В края -на месец декември 
миналата година в Бански дол 
-се проведе изборно .събрание в 
ССРН.

Отчет за досегашната работа 
изнесе Томислав Соколов. На 
конференцията бе обсъдена ед 
ногодишната .работа на органи 
зацията. В разискванията уча
ствуваха Първан Тодоров, Ма

на
но.

— Но всичко това пада, щом 
.нямаме помещения. Сега, реко 
ха те, има възможност да взе
мем сградата на старата поща. м. н. н.

Из дейността на общинсЕШте скупщини

Пълна осведоменост
«аФормирана местна общност по общинската скупщина ще по

мества всички решения, които 
регулират по-важните общес- 
тввно-юридичиески и ДР- въп
роси и отношения в комуната. 
Също така, ще се публикуват 
и решения от стопански, култур 

и др. характер.
съветите

отпуснати И досега общинската скупщи 
,на в Димитровград полагаше 
усилия за да обезпечи по-пъл
но осведомяване на население 
то и с това даде възможност 
всички граждани в комуната 
активно да участвуват в разре 
шаването на основните пробле

олечение са 
25.000 дин. допълнителни сред
ства.

Но само тези даждия не -са.

строи пътя Желюша — Погано 
1во и махалоюите пътища, 
се извърши -и поправка на коо 
перативния дом.

На последното заседание
село Бански дол

на
Щеселяните от

формира местна общност. 
Досега с .Бански дол се 
ше към местната общност в По 
ганово. В ръководството на но 
воформираната местна общност 
влезнаха Гераско Тодоров, Бог 
дан Станчев,
Станко Андонов, Първан 
цев, Марин Станков и Лазар 
Митов. За првдоедател бе из
бран Богдан Станчев, а за се-

се Сдружението на инвалидите по 
труда ое оказа голям .поддръж 
ник -на редица акции са съби
ране на парични средства за 
организации и дружества. На 
футболния клуб „Асен Балкан 
ски” сдружението е дало 40.000 
динара, на организацията за 
развитие на физкултурата и 
спорта при ОС също са -даде
ни 40.000 ст. динара, а на гим
назията за купуване на духова 
музика пак 40:000 ст. динара.

числе

но-лросветен 
Местните общности,

общинската скупщина и др. 
на самоуправление

така ще публи 
и за

Първан Тодоров вми, а същев-ремнно и да са 
течение на -своите права и за
дължения. Тази година 
скупщината отива в това отно
шение

на вобаче органи
■комуната, също

по-важни решения
Илия Станоев, 

Ва- крачка на- куват 
к люпения-

още една 
пред. Именно, в сътрудничес- 

„Братство” този начин да 
ооведомя-Очаква се потво с издателство

издава „служебни инфор-
се подобри не само 
ването на гражданите, но и тя 
хното активно участие в разре 
шаването на въпроси от

ще
мации’’ като притурка на вест

кретар Илия Станоев.
Местната общност в село Ба 

«оки дол през тази година ще

общ
ник а.

В „служебните информации’ за комуната.интерес
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«НПСИОТИЦИТЕ - щипем 

И МОИ КАЧЕСТВАМОТИВИ
Когато през 1929 година А- 

лександър Флеминг успя да и- 
плесента Пенлцили-

станали нетипични характерни 
те признаци на инфекциозните 
болести. Това затруднява мно
го своевременното и прецизно 
поставяне на диагнозата.

Редица антибиотици са зна-

„ Кин-стан” е могълказват, че 
да организира и ученическа сто 
лова в гимназията.

Какво по-нататък? „Югопет- 
,рол” иска да строи бензиностан 

от ловджийския

— Аз ти казвам, че така се 
говори. А ако иокаме правич- 
ката, виж и това- Организираш 
да се павира улица „Георги Ди 
митрав’’ и „Левски”, а на улица 
Маршал Тито нищо не предпри 
емаш... Това ти го казвам, да 
знаеш, казал му доверчиво Стой 
не, и едва издържал да не пръ 
хне от омях от държанието на 
Киро.

— Аама, Стойне, няма каюво 
да ми говориш. Аз ме направих

Който пристигне в Босилеград 
през Промая, ще излезе измач 
кан и физически и психически.

Затова първото нещо, което 
и неволно ще направите е — 
да се поразмърдате, а след то 
ва да „атерирате“ на сигурна 
почва.

— Какъв е този път? — пи-

золира от 
ум нотатум, вещество със из- 

противобактерийно дей
ствие, той едва ли допускаше, 

направил едно от най-забе

разено

чително токсични, и след про
дължителна употреба или да
ване на големи дози се стига 
до увреждалия на някои сис
теми и органи на болния — на
пример засягане на централна
та нервна система, 
орган, бъбреците, черния дроб, 
кръвотворния апарат и др. Не 
дастатък иа някои антибиоти
ци е и това, че променят реак
тивността

ция недалеч че е
лежителните открития на на
шето време. Но

можа да се наложи ведна
га и беше забравен дори и от 

откривател. Едва трина-

дом. Предполага се, че тази ини 
ще „активизира” до- пеницилинът

циатива 
ма...

И докато ое преплитат мъд 
ростите, домът си стои празен. 
Ловците свиват рамене. А вло 

170 000 динара. Пост-

не
тате.

— Ето, такъв. Нямаме по-ху 
бав — свива рамене шофьорът.

Ако питате по същия въп
рос и в града — ще получите 
същия отговор:

— Какво да се прави? На- 
праввихме два бетонни моста. 
За модернизирането на пътя 
нямаме пари, казват. И имат 
право. Малка и неразвита об 
щина. Няма оредства да строи 
път, за който не са заинтере
совани другите фактори. Защо 
то, позволете, Босилеград е нл 
как си изолиран, като че от ия 
коташеи збег е никнало сели
ще, което нарекоха така... Да 
ли не би могло да се преведе и 
— „боси град“!?

— Защо пътят от Промая е 
в такова състояние?

Могат да се намерят триста 
оправдания. И къде ще се 
спре? Казват, че тази година 
ще започне с модернизацията. 
Бреме е да ое открият 
гите причини, които могат да 
мотивират необходимата нужда 
за модернизиране на главната 
съобщителна артерия с този 

• край, в който живеят 
20 000 жители

самия
десет години по-късно, по вре- 

Втората световна война, 
от ефикасни

слуховия
ме на
когато нуждата 
противомикробии средства ста
на особено голяма, двама из
следователи, Флори и Чейн, си 
спомниха наново за вещество- 

Флеминг. Те го пречис-

жени са 
роили сградата — и толкоз. Пра

на организма, т- е.
чувствителен и сеправят го 

развиват алергични реакции с 
различна тежест — от обикно
вена копривна треска до смър- 

анафилактичен

то на 
тиха от баластни продукти и
го внедриха с голям успех в 

на инфекциозни тно протичащ 
шок.

Но колхото и сериозни да из 
глеждат на пръв поглед мину
сите на савременното лекува
не с антибиотици, нито за миг 
не бива да забравяме, че през 
двадесет
история то е допринесло 
страдащото човечество несрав
нимо повече полза,

лекуването 
болести като първия силно ак
тивен биотик. Пеницилинът ре

разшири скромнитешително
дотогава възможности на меди 
ципата, а после се явиха стреи 
томицинът, еритромицинът, ши 

антибиотици и шестгодишната сирок оопектърните 
хлорамфеииколът и друг и. 

Днес хората с'а така свикна-
на

отколкотоли с антибиотиците, че не мо
жем да си представим какво 
би представлявала съвременна 
та медицина 
ред с ценните си лротивомикро 
бни

вреда.
Например:
Успешното лекуване на тубе 

ркулозните забол яваиия, меж
ду които и най-острите форми 
менингит и милиаранта тубер
кулоза, след това на тифа, ро 
дилната треска, пневмониите, 
септичните състояния, венери
ческите болести и др. стана въ 
зможно благодарение на анти
биотиците. Някога туберкулоза 
та и друти болести завършава- 
ха със смърт.

Снижаването на детската 
смъртност е резултат на прила 
гането на антибиотиците, а съ
що и намаляването на съмртно 
стта от инфекциозни болести 
при възрастните и удължава
нето на продължителността на 
човешкия живот.

Затова в оценката на анти
биотиците следва да се има 
пред вид и положителният ре
зултат от тяхното прилагане. 
Разбира се антибиотиците тря 

бва да се прилагат само по наз 
начение на лекаря, след задъл 
бочена преценка на състояние 
то на болния.

без тях. Но на-
И дру-

антибиотицитесвойства
Старото и новото в Босилеград притежават и редица недоста

тъци. Прилатането им поняко
га води до сериозни усложне
ния. Това дава основание на 
някои да се обявят против тях 
ното широко ползване. „От ан 
тибиотиците човечеството е и- 
мало повече вреда отколкото 
полза” — твърдят противници
те на антибиотичното лечение. 
Те изтъкват, че в резултат на 
широкото прилагане на анти
биотиците са се появили или 
са зачестили заболявалия, при 
чинени от болестотворни 
бички. Тези заболявалия били 
по-рано изключителна рядкост.

Като последица от ранното 
лекуване с антибиотици реди
ца инфекциозни болести, кои
то след преболедуване оставят 
траен имунитет до края на жи
вота, сега многократно се пов
тарят. (Например скарлатина
та, тифните заболявания и др.)

Освен това в резултат на ан 
тибактериалното лечение са 
променени, отслабени или са

това нарочно ... Ето, още утре 
започвам и тази улица ...

На утреден започнали да ст
роят и улица Маршал Тито. И 
тя била готова и най-бързо па 
вирана. Колко ли пъти Стойне 
сладко ще се наомее над тази 
успешна шега ...

вили сметка без кръчмар. А да 
кажем
един такъв обект е крайно не
обходим. Само няма кой да го 
ползва.

към
от българската 

народност. Макар само за тях 
и зарад тях. Ето, достатъчно ос

на Босилеградли че

■нования за това.
До тогава рейсовете и хората 

в тях ще подскачат по разбитите 
пътища, ще се опъват, ще 

пързалят, 
никът в седалището ще се пра 
ви герой и ще се теши в мис
лите си, че не е така опасно, 
(защото може да има и по-лошо), 
че щастието отведнъж не налу 
ска толкова хора.

*

Веднага до рейсовата спир
ка има голяма локва, по която 
се минава По дъски. Модерни
зирането на улиците не е завър 
шено. Няма отводнителни ка
нали. Така е то. Решиш един 
проблем — възникне друг. Та 
къъ е процесът на развитието, 
босилеградчани подпомагат тези 
процеси колкото им стигат си
лите. Схванали са най-подир, 
че това е много по-лолезно от 
отдаването на груповщина и из 
борно политиканствуване. Научи 
ли са основната житейска мъд 
рост: с труд се строи живота, 
а с политиканство — разедине 

М. Бакич

се А път- *

И в „Кин-стан” има нещо но 
во. Поставен е телевизор. По
чти зад всяка маса — карто- 
играчи. Най-много се играе та 
бланет. Най<з ала лени са стари 
те хора. Мнозина от тях ои но 
сят карти в джобовете. И по 
някакво неписано правило —

гь-

*

Зимно време доминират вър 
ховете на голите тополи.

Червените покриви на хуба
вите двуетажници и 
троените линии на града се ра 
збиват от ориенталното 
и затварят погледа на интерес 
на, архаична архитектура. Раз 
кощно действува в този амбиент 
модерната ограда на основното 
училище. Недалеч от нея 
джийския дом, а от рейсовата 
спирка започва улица „Георги 
Димитров“. Павирана е. Попра 
вени с са още няколко улици. 
Това е дело на общинската ску 
пщина и населението. Искали

'винаги се намират едни и същи 
Най-важнотопротивници, 

кой ще победи. Победените чер 
пят. Като наказание зарад „не 
знанието”.

е
прадоус-

Надпреварването 
трае цяла зима. Щом се запро 
лети — заведенията опустяват. 
Няма срещи до новия „морт” 
сезон.

селище

нието. Според сп. „Здраве”
Играят и всеки е поникнал 

дълбоко в играта. Отвреме-на 
време някой обърне глава, и 
пак продължи. Зад завесите по 
дават нослета ученици, които 
няблюдяват този интересен ек 
>ран.

В „Кинстан” 
уволнен един келнер зарад де 
фицит. Говори ое, че дирек
торът се сърди когато види ня 
кой да влиза в частното заве
дение отсреща. И току се про
викне:

— Вижте, оня отсреща. Дава 
данък към 7 000 а ние — 125 000 
динара. Къде го има това? Сър 
ди се директорът зарад това об 
лагане.

Сградата на

Любопитйое лов

Новогодишните обичаи в света
Новогодишната нощ се праз 

муша в целия свят. Някъде не 
е точно в деня, когато ние я 
празнуваме, но всеки народ си 
има нещо свое в празнуването 

В Панама например малко 
преди 12 часът хората си раз
менят- домашни животни. .Все 
ки знае живото тегло на живо 
тното и то се записва в общин 
ския регистър. Ако до следва
щата нова година животното 
отслабне, последният му прите 
жател го плаща на общината, 
а животното се коли за двете 
семейства и техните близки. 
Но главата се подарява на кме

вата година.
В Иран точно в 12 часа

дина се пада между 31 януари 
и 1 февруари.

В Германия преди настъпва
нето на новата година селяните 
поставят на масата 12 лукови
ци, които назовават с имената 
на месеците. На мястото на бра 
дичката на луковицата се по
ставя сол. На коя луковица сол 
та се изтопи, този месец по тях 
но вярване ще е силно дъждо
вен. Ако солта не се е стопи
ла, месецът ще е сух и зелен.

неотдавна бил оида се спасят от калта, която се 
разнасяла по всички 
Дотегнало им

разменят глинени съдове. В та 
зи страна Новата година стъп 
ва на 22 март в полунощ. Тога 
ва мъжете се обличат в разно
цветни костюми и

посоки.
на хората и ре- 

шили да се освободят от нея. 
Сдружили се и направили не
що хубаво. Със собствени 
Поправили и улиците „Маршал 
Тито“ и „Васил Левски“. За те 
зи работи ще остане като

прескачат 
огньове, а жените, насядали до

сили.

огъня разказват интересни пер 
сийски предания.

Във Виетнам
ане

гдот и следния кратък разказ. 
Започнала поправка

в полунощ си 
резменят портокали, а домове-на ули

цата. Предприемачът, казва се 
Киро, предано залегнал да ра
боти. Организирал добре рабо
тата, настоявал. Започнали да 
строят ул. „Георги Димитров”. 
Стойне всеки ден минавал

те се украсяват със зеленина и 
цветя. В тази страна Новата головджийския 

Дом е хубава. Предлага удоб
ни минути на босилеградчани. 
Чист въздух, пъстърва, дивеч. 
Това привлича

Четиво за момичетата г
та. КЪСА РОКЛЯ - ДЕБЕЛИ КРАКАпо хората,

познават този край. А и това, 
което не е добро. В ловджий
ския дом има условия за почи 
ека. Недостига едно — делови 
хора, които да излолзат 
условия. Ловците искали 
давата организация да им излезе

които В Перу този празник се по
среща като ден на лъжата. Да 
же в новогодишното надлъгва
не се включват целият печат, 
радиото и телевизията.

В Италия

улица Маршал Тито .Газил дъл 
бока кал. И Мини-модата не е вече чуж

да и на нашите предели. Но ма 
«ар да са изминали едва две 
години откак започна носене-

му дотегнало. На
правил план как да се попра
ви и тази улица. Отишъл 
Киро и започнал 
павядва:

белязват смущения в кръвооб
ращението, измръзвания на ко
жата и очевидно надебеляване 
•на краката. За

при 
да му се из- посл едното 

явление показват изследвания
та във Франция и Америка. 
Според тези изследвания коле
нете на тия, които носят мини- 
рокли надебеляват с два 
пет сантиметра. Един герман
ски лекар обяснил 
така: „С натрупването на маз-

в последните ми
нутки. от старата година селя
ните изхвърлят през прозореца

то на твърде къси рокли, ре
дица лекари, психолози и кри
миналисти вече започват борба 
против тази мода.

тези
тру-

— Ама брей, Киро, знаеш ли старите мебели и непотребни 
вещи. На първи януари 
бягоат да правят

Лекарите 
твърдят, че откак е въведена 
мини-модата броят на девойки 
те, заболели от възпаление на 
белите дробове и особено

какво. Нещо се говори,' че с те 
бе не всичко е

насреща. „Кин-стан” не проя
вил интерес. „Далече е — каз
ват. Ще ни докара загуби” На 
тях им е по-лесно да си карат 
по старому. А босилеградчани

те из- 
дългове и не

в ред, започнал до
Стойне.

Киро го гледал очудено 
— Какво казваш?!

се карат помежду си. Така, вяр 
ват те, ще си осигурят спокой
ствие

явлението
на ро

дилните органи се 
Също така у девойките се за-

увеличава. нини организмът се брани от 
простуда.”и богата реколта през но
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Повишават се съдебните дела в Босилеград ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Колко струва една „Ровела“ ЩИПКА СОЛ, сложена 

предаде по-силен аромат. в кафето преди завиране, ще му

*Общинският съд в Босиле
град има все повече работа със 
съдебни дела, които са резул
тат на неразумни 
вения между хората в комуна 
та. Съдията Никола Димитров 
ни осведоми за няколко харак 
терени явления, с които той 
и останалите съдии се срещат в 
своята практика, явяващи се 
особено много през изтеклата 
година.

Преди всичко, касае се за 
бройни и безконечни съдебни 
процеси ,чрез които хората ка
рат инат. Обикновено мотиви 
са най-наивни обеди, които са 
достатъчна причина да се пох 
лона на съдебната врата.

Такива случаи има много. 
Харата се съдят само за4 една 
псуЕня, за измислен прякор и 
други дребни неща. Например 
Стойна и Тодорка, две възраст 
ни жени от с- Гложие, се съд 
ят с години зарад . това, че си 
давали обидни имена. Послед
ното им съдебно дело е било са 
мо за това, че Тодорка казала 
на Стана, че е „ровела“. И та 
зи единствена дума, .която ня
ма някое отделно значение ко
ства няколко десетки хиляди 
стари динара и много загубени 
трудодни,

Подобни абсурдни случаи 
■има и в други села.

Например в Долна Любата 
една жена съди мъжа си, за
това че имал любовница. Други 
две жени от Горна Любата се

съдят за подобни неща. Двама 
мъже от Долна Лисина, обще
ствено-политически дейци в се 
лото, се съдят за псувня.

Изненадва, че при всички та 
кива случаи подсъдимите са 
ведно и ищеци. Именно, затова 
съда е често в недоумение. На 
казателната политика е остра 
■и често за такива случаи ска
раните са осъждани на затвор. 
Обаче след издържаване на на 
казанието, за да си отмъстят, 
те веднага търсят причинят за 
нови съдебни дела.

Любен Стоянов не позволил на 
съседа си Веселин Славов да 
мине през нивата му с кола,

Набръчкани и корави кожени1, ръкавица, палто или яке 
намажете с кърпа, напоена в рициново масло. След няколко 
часа те ще възвърнат блясъка и еластичността си. Поотритите 
и избелели места предварително покрийте с туш.

стълко-
наамалко щяло да стане убий
ство. Именно, Веоелин отсекъл 
с брадва ръка на Любен, имай 
ки при това, очевидно, намере
ние да му отсече и главата.

I,

*
I,

Нарязани ябълки няма да потъмнеят, ако след като ги 
изчистите и нарежете, ги поставите за около 10 минута в сту-> 
дена вода.

!ч

к Райко Пенев от Гложйе без осо 
бенаI. ■№причина, счупил няколко 
ребра на съседа си Александър 
Цонев. Подобни случаи има е 
Горна Лисина, Босилеград и

1

Варовита утайка в шишето за вода лесно се премахва. 
Налейте в шишето гореща вода, примесена с малко оцет. След 
няколко минути разклатете добре шишето и го изплакнете с 
чиста вода.

ВСЕ ПО-ЧЕСТО СТАВАТ ТЕЖ 
КИ ПОБОИ

други места.
Съдията Никола Димитров е 

на мнение, че за разлика от пре 
ди, сега се съвсем слабо чувс
твува ролята на мировите съве 
ти. А именно те трябва да съде 
йствуват съдебните дела в ко 
муната да се намалят.

I ■»

(
Ако искате сосът да бъде гладък, брашното разтворете 4 

солена вода.
В последно време обаче съ

дът също много е ангажиран 
със съдебни дела, в които ста 
ва въпрос за тежки телесни по 
вреди. • Това тревожи, защото 
до преди няколко години та
кива провинения се били същи 
нека рядкост. Тази година та
кива има над петнадесет. Мно
го от тях са разрешени, а ос
таналите са в течение. Подсъди 
мите обикновено са наказвани 
със затвор от 4 до 8 месеца.

Мотивите за тези дела са 
предимно от имуществен хара 
ктер. Най-често става въпрос 
за неразрешени имуществени 
отношения, полски щети и др. 
Обикновено това са незиачител 
ки щета, но последиците са го 
леми. Например в с. Горно Тлъ 
мино, само поради това, че

[

■№

Сладко в открит буркан много добре запазва аромата и 
приятния вкус, ако се пази в хладилник. При варене на слад
ко се препоръчва да се слага малко лимонов сок (не е същото 
лимонтузът), за да не захаросва.В. В.

ТРИ ПЬТИ БЯГАЛ ОТ СМЪРТТА
Когато човек е нещастен не 

му помага, че е добър работник 
и добър специалист. Тъкмо та
къв е Крум Зарев, дългогоди
шен работник в транспортното 
предприятие „Беана кобила” в 
Босилеград.

Преди бил кондуктор. Един 
от най-добрите в предприятие
то. Сетне решил да стане шо
фьор. Но шофьорската .му ка
риера е кратка и крайно неща 
сттна. За повече от една годи
на имал три злополуки и са
мо благодарение на случайни 
обстоятелства останал жив.

Първото нещастие се случи
ло в мина Караманица ко
гато товарил руда. В един мо
мент той се хлъзнал и си из
покъсал стомаха и няколко 
черва. С бърза хирургическа 
интервенция във Враня бил спа 
сен.

— Видях, че волана не работи. 
Само след миг се намерих във 
въздуха. Съзнанието и мисъл
та ми необикновено бързо ра
ботеха. Очаквах сигурна смърт. 
Но ето, че в нещастието има и 
щастие. Минах б.ез тежки пов
реди.

Крум още беше под влияние 
на последната случка.

— Как винаги тава на мене 
ми се случва? Дали съм намети 
иа най-големия нещастник? ...

Напоследък Крум е 
завинаги да напусне шофьор- 
ството. Може би така е по-до-

! решил

бре, защото въпрос е какво 
може да бъде, ако му се слу
чи и четвърта злополука.

В. В.

ДИМИТРОВГРАД ОТТУК ОТТАМ
НАРУШЕНИЯТА НАРАСТВАТ Във Великобритания е създа 

ден нов вид хартия от синтети 
ка, която много прилича на о- 
бикновената. Продава се под 
наименованието „Силибонд’’ и 
се произвежда от изкуствена 
материя, без да съдържа ника
ква целулоза. Тази хартия е 
устойчива на скъсване и пото
пена във вода, става още по
здрава.

Устойчива е също на сгъва
не, на действието на химикали, 
на светлината, топлината и из 
хабяването. Може да се пере. 
Значи във всичко превъзхожда 
обикновената хартия.

Остротата на човешкото зре
ние през нощта е напълно ед
накво е тази на совата, а чети 
ри пъти по-слаба от остротата 
на зрението на котката. През 
деня пък котката вижда пет 
пъти по-слабо от човека,

Числото на нарушенията се 
увеличава. Според евиденция-

шения се предвижда и наказа 
ние със затвор. И останалите 
нарушения се увеличават. Спо 
ред досегашната евидекция съ
дията за нарушения ще има до 
ста работа в разрешаването на 
850 заявления дадени за после
дните девет месеци, а за още 
три месеци се очакват още око 
ло 400 заявления.

Съдията за нарушения вече 
няколко години работа сам въ-> 
рху административните работа 
и затова закъсняват решения
та. Не рядко е явлението нару 
шението да се направи през зи 
мата, а решение се взема чак 
през есента и тн.

Нещо трябва да се направи 
за подобрение на работата на 
тази служба. Съдията за нару 
щения трябва да се освободи 
от администртаивната работа 
за да може навреме да се взи 
мат решения и наказват ония, 
които недържат сметка за спа 
зване на обществения ред в 
общината.

та на заявленията при съдията 
за нарушения най-много нару
шения се правят из областта 

движението и обществения 
ред, и мир. Може би изречени
те наказания не са строги и за 
това нарушенията се повтарят 
и увеличават. За пбследните де

на

*Следващата злополука свари 
ла Крум веднага след първата. 
Щом оздравял — отново запо
чнал да кара камион. И тази 
драматична случка била в ка- 
раманиижата безпътица. С пъ
лен с руда камион, той тръг
нал по един лош път през „Бе
ла вода” за да излезне на цеи- ' 
тралния път на Весна кобила.
В един момент спирачките от
казали и той се намерил 
ръба иа теания път. Поради го 
лямата тежест камиона започ
нал да тъне и само след мал
ко се търкулнал в бездната. 
Крум се опитал да избяга не
щастието, но не успял. Когато 
камионът започнал да се обръ 
ща той останал в бесъзнание.
А камионът „летял” низ ка
мънаците и урвите 
120 метра. Кабината ее откъс
нала от каруоерията и се раз
паднала. Крум изпаднал някъ
де в камънаците и останал в 
безсъзнание с пребита ребра, 
ръка, крак и още безброй дру
ги наранявания. След няколко 
часа някои забелязали нещасти 
ето . и му се притекли на помощ.

И тази нещастна случка 
Крум преживял и отново сед
нал в камиона, надявайки се, 
че вече никога няма да 
му се случи нещастие.

Но ето преди някой ден и- 
мал нова злополука. Пак в тлъ 
Минския район. Когато се раз
валил волана и спирачките, 
той отново се намерил в поло
жение да се бори за живота

До 1860 година в Америка не 
е имало нито едно врабче. Пре 
ди сто и нещо години те са би
ли пренесени там от Англия за 
борба с гъсенице.

вет месеци при съдията за на
рушения са дадени 144 заявле 
ния новечето из областта на на 
рутенията на закона за дви
жението. Между тях се нами
рат сто лица които са карали 
моторни превозни средства без 
позволение. Има много такива, 
които идват и от Пирот, които 
винаги се оправдават, 
„загубили“ документите си. Ос 
вен тези заявления при съдия
та за нарушения има 140 зая
вления отнасящи се за 
шения из областта на обществе. 
ния мир и ред. Повечето от тях 
се отнасят до кавги, а има 
физически повреди. За отбеля
зване е че има лица от Дими- 
тровградско, които пренасят лъ 
жливи новини. Такива заявле-

*
БЕЛЕЖКА

че са В далечния север на Съвет
ския съюз има гори от напъл- 

на по съвременни дървесни видо
ве, но с височина не по-голя- 
ма от палеца на човешка ръка. 
Между тези дървета най-раз- 
пространеии са брезите. Подоб 
но на техните високи сестри от 
юг и те цъфтят, дават семена 
и се размножават, но са необи 
чайно малки.

Причината за техния малък 
ръст е суровият климат. Ако 
дърветата бяха по-високи, те 
нямаше да удържат на тамош
ния студ, сняг и вятър. Вечно 
замръзналата земя не им дава 
да пуснат корените си дълбо
ко. А като за подигравка, в те 
зи гори-джуджета растат обик 
новени гъби, които са там съ
щински великани. Под шапка
та на обикновената гъба могат

Врачки в 

Босилеградсконару-

Без оглед на общия напре
дък, който бележат и най-пат 
сивните краища някои анар 
хронизми на нашето време 
съвсем бавно се отстраня
ват.

Ето например село Мусул, 
Босилеградско. И сега има 
врачка. Казва се Ленка Хри 
стова. Тази шееццесетгодиш 
на жена все още успява да 
измамва неуките и западна
ли в неволя хора. Тя им „че 
те” съдбите на ръка, карти, 
или кафе. После „установя
ва“ диашнозата и им предла 
га свои „проверени“ тера
пии за лекуване.

Своите „услуги” обшдаове 
но тя наплаща в натура, ка 
то най-много обича да й се 
донасят перлснени ризи, за 
брадми и др. Не бяга обаче 
и от това да и се заплати па

и

ния има десет. За такива нару Ц. П. Боянхч

равно

да се намерят, и по няколко ма 
лки като палец на човешка ръ
ка брези. Просто както в при
казките за деца. рич-но.

Чудно е, че на хомпетеит 
известна тази вра 

която вече с години из 
лековерните. и прос- 

Последиците от не

* ните не е 
чка, 
моливаТелата на спартанските царе, 

както и тялото на Александър 
Македонски, са били запазвани 
в пчелен мед. Тези свойства на 
меда и воеъка да консервират 
са били известни още иа ста
рите скити и перси.

ти хора. 
йните лъжи, макар че кч-

Снегът и застудявансто ги 
големи

няма да успеем дапрез миналата седмица вдигнаха на 
крак всички димитровградчани, коиго се греят с нефт. За ща
стие поилите бяха неизчерпаеми и всеки можа да получи нефт. 

На снимката: Навалица пред нефтостанцията

кога
открием, са сигурно
и тениси-

В. В.Ст. Алексич си-
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Просветата и проблемите йотзиви МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НЕ Е ВСИЧКО
СИЛАТА НА 

ШОПСКАТА ОБИЧ
• "«V »>

Учителският събор в Димитровград изтъкна много про 
блеми, с които се бори просветното дело в комуната. Някои 

зарад важността и нуждата от системно решаване, за
повече. ___________ _______

от тях,
служават да бъдат изтъкнати

Данните, които привеждаме 
се отнасят за 1967 година, но 
особени перспективи за значи
телни увеличения едва ли ще 
има и в следната година, ако 
ядрото от приходите се осигур 
Я1ва от общинския бюджет.

Обща констатация е, че ус
пехът доживява упадък. Всъ
щност, той е различен в учили 
щата, а критерият за степента 
му бе посочен от гимназиалните 
учители. Имено един от тях се 
изказа, че учениците от Дол
на Невля показват повече зна
ния на приемните изпити за 
гимназията ,отколкото другите, 
макар че условията на обуче
нието не могат да са много раз 
лични.

Става въпрос за матерна 
основи на обучението, за 

личните доходи па учителите и 
за успеха, който се съпътству 
1а от редица други въпроси.

лнитс
Борис Тодоров: „Довиждане Бурелсс 
— стихосбирка.

Издателство „Братство“ — Ниш, 
1968 година

неиз-Тези проблеми не са
съборът едва ли е от 

нещо ново. Но той ги 
повече, защ-ото за пър- 

след толкова години у- 
наедно

вестни и 
крил 
ветли 
ви път
чителите от комуната 
разискваха за всичко, 
измъчва воички училища една

ос-
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Димитровградският поет-ра
ботник Борис Тодоров не е не
известен на нашите читатели.. 
През последните няколко годи 
ни на страниците на в. „Брат
ство” и сп. „Мост” любителите

юво.
Миналата година за учебно- 

са изразходвани 
сума

. & то дело
2.526.629 динара. В тази 
материалните разходи не въз- 

10%, а то-1Х- лизат на повече от
достатъчно ясно показва, ка 

могло да се направи за 
на училищата

на поезията можаха да проче
тат негови стихотворения. Ед
ва обаче след неотдавна публи 
куваната му стихосбирка „До
виждане, Бурел” ние можем по 
всеобхватно да кажем какво го 
вълнува като поет.

Прочетем ли тридесетте сти
хотворения на един дъх завла

Може ли неуспехът да се оп 
с материалната база на

■

ва ра/вдае
обучението, т.е. с условията на 
работа
предмет на изказването на у- 
чителите. Изводът, който мо
же да се направи от изказва
нията не . дава потвърдителен 
отговор. Именно, нито генера
циите могат да бъдат виновни, 
нито условията. Успехът мо
же да бъде резултат на първо 
място на солидната ангажира
ност на просветния работник в 
обучението, а всичко друго се 
явява само на помощ, като у- 
леснява работата и съдейству- 
ва за степена на успеха. Точ
но затова не бива да се изхож 
да от обзаведеността на учили 
щето и обучението, когато се 
обясняват или търсят причини 
те за неуспеха. Обяснението е 
в това, колко слабости има в 
работата на учителя, колко уме 
ло и енергично внедрява нови 
ните в този процес и колко все

I кво еДруга то описва родния край, хората, 
той винаги говори 
п рочувствеио.

Прави впечатление обаче, че 
Тодоров се определя за него
лям речников фонд, 
едни и същи думи, за да изра 
зи онова, което иска да 
съобщи. Действително, това не 
са повтаряния, но безспорно 
допринася за известно обедня
ване откъм разнообразен из
раз.

особеност в поезията 
на Тодоров е огромната му пре 
даност към шопското. Поняко
га той съединява и суровостта 
на шопския пейсаж и негова
та нежност, за да изрази вът
решното преживяване. Тоя пей

обзавеждането 
И за осигуряването на средства 
за осъвременяване на обуче
нието. По, недоимъкът на па
ри не е само в сферата на про
светното дело. Той се чувству-

някои

беше няколко пътизадушевно,

използва
ва ,даже и по-остро, в 
други области, а това значи, че 
не става въпрос за неправилна 
политика към просветата, 
за ограничени материални 
можности в комуната.

И все пак, с толкова сред- 
етва, в Долна Невля са наме
рили възможност да обзаведат 
училището, докато някои, как- 
то съобщи учителят Денко Мла 
денов, са ползвали за 
доходи и пари, които са могли 
да бъдат разпределени за ку
пуване на нагледни и 
средства.

Личните доходи на учители
те са скромни. Данните показ
ват, че в 1967 12 души получа
вали между 600—700 динара, 56 
души между 700 и 800 и 27 ду
ши между 800 и 1000 динара. 
Само един от тях, и то дирек
тора, получавал над 1000 дина
ра' месечен личен доход .Тези 
доходи за учителите от основ-

дява ни едно подтискващо чув 
ство, което у нас заселява То
доров с тъгата си по 
огнище, бързоногата Ерма, ска 
листил Гребен и орлите, по* о- 
ная волност за простор, заду
шевност на родния край. Това 

подсилва

саж за него не е мъртъв де
кор, а жива действителност, за 
редена с необяснени досега чу 
вства. При това Тодоров е твър 
де оригинален 
макар че ползва бурелския го 
вор като извор и основна тъкан 
за стиховете си.

ни

родното
но

възв сравненията,

Тъй като критиката тепърва 
ще оценява споменатата стихо 
сбирка ние все пак искаме да 
кажем, че „Довиждане, Бурел” 
е произведение, което действи 
телно заслужава да се проче
те още повече, че открива твъ 
рде своеобразно съдбата на на 
шия човек шопа-бурелец и че 
по-отблизо ни запознава с по-

чувство постоянно 
шопската широта на обичта му, 
която той толкова много изтъ- „Весела селянката пък иска 

със вретено вечерта да 
изпреде.” 

(„Край Ерма”)
Или: „нощес звездите напа

даха като сливи”.

«ва. Бурелът му е прираснал, 
а с него и всичко бурелско — 
момите с литаците, седенките, 
скалистите зъбери. Но 
на тая шопака обич, макар че 
буди тъга, съвсем не ни откри 
ва Тодоров като песимистичен 
поет. Напротив, почти 
поанти в стихотворенията 
са оптимистични. Може би еди 
нствено стихотворението „Бол
ният овчар” е лишено от опти 
мистичната нотка, която да на
сърчава:

„Кажеш дума, а думата не

лични

силата
други

Все пак остава да се изтък
не привързаността на Тодоров 
към спомените от Бурела. За- 
щото почти всяко негово сти
хотворение е спомен за някоя 
случка, преживелица или пък 
размисъл. Самият той се обявя 
ва -срещу модните 
се прекланя пред простосърдеч 
ността, гостоприемността и ис
креността на шопа-бурелец.

Онова, обаче което 
в поезията на Тодоров е искре 
■ността му. И когато говори за 
любовните си чувства, и кога-

чти самообразовалия се поет от 
Димитровградско — Борис То
доров.

всички
му

още се придържа към старите, 
отживяващи форми и методиСт. Н.
в този процес.

Един събор не може да раз
реши проблемите. Но достатъ
чно е, че той ги осветли и из- 

най-актуалните,
явления, а

лекува, 
дъхът т.и 

се губи, 
дори скорушата сгърбана 

недочува
как самотата без чувства 

те люби.

лъчи
няма да бъдат отминати не са-

които
запяваш тихо ните училища не са се менили 

от края на 1966 година, макар 
че в републикански размери 
личните доходи са расли с оп
ределен процент.

мо от учителския състав в ко
муната, но и от компетентните 
за учебното дело служби и са- 
моуправителни органи.

пленява

м. н. н.

АЛБЕРТ0 МОРАВИЯ РАЗКАЗ ботници зареждаха автомобил, 
бензиностанцията беше боядисана зеле
но, комбинезоните на двамата работни
ци бяха зелени и машината също зе
лена. Изведнъж всичко това зелено ми 
стана подозрително, аз се приближих и 
чух следния разговор:

— Да добавим ли течност 
замразяване?

— Не, благодаря.
Но -нали нощес беше под нулата?

— Нощем държа машината

Обаче среща на площада видях надпис с го
леми бели букви „Парфюмерия”. Отпра 
вих се нататък и за да съкратя пътя 
си, тръгнах през градинката. Там забе- 
лязах нещо наистина странно, 
четири скамейки и на всяка от тях се
дяха двойки, но в тава засега нямаше

ЗЛОВЕЩО ПРЕДЧУВСТВИЕ имаше

Излязох от къщи с напълно опре
деленото и в същото време смътно чув
ство, че с мен е станало или става не
що. -необигеногвено. Като излязох на кра 
йбрежната улица на Тибър, обърнах се 
и започнах да разглеждам къщата: в 

жълтеникава фасада с балко
ни. прилични по формата си на сапу- 
нерки и с прозорци, обкържени с тес
ни ракшн правертин, наистина нямаше 
нищо особено. Или по-точно имаше все 
пак необикновено:

и боядисаните в бяло стволове 
ки с още неокапали червеникакви ли-

ншцо особено и с това можеше да се 
примиря. Обаче всеки един от тези дво 
йки

и клон- протиз

ста ми се струваха такива, както вина
ги, но аз забелязах, че всяко едно от 
трите дървета беше по-малко и .се; по
питах какво може да означава това.

Като вървях по крайбрежната 
ца, с крайчеца на очите си наблюдавах 
Тибър: жълтата и блестяща, на 
корема

мъжът — беше военен и това
вече ми се стори доста. Какво означа
ваше тава? Като обмислих този 
прос, достигнах противоположната стра 
на на площада и влязох в парфюмерий 
ния магазин. Това беше тясно и дълго

въ-си в га
раж.

у ли — Щом е така, няма за какво Да го
ворим.

цвят
на жаба река би изглеждала 

неподвижна, ако от време на време по 
■нея не преминаваха тънки черни клон 
Чета, увлечени от подводното течение, 
което набръчкваше повърхността й и 
издаваше окритото й движение.

помещение, осветено с пищна търже
ственост;. щандът- се намираш© навътре. 
Стените бяха заяорити отгоре до, долу с 
вестящи флакони. Собственичката, же
на на около дездесет години с начално 
лице и с пирамида синьо-черни, гъсто 
къдрави каци нд темето,, ме- посрещна 
въпросително с крадлите си. тъмни очи. 

Между нас задочна следният дма-

Аз тръгнах по-нататък и обиколих 
от магазин на магазин целия площад. 
Ето и кафенето, голямо, най-обикнове
но кафене, е три витрини, 
сладкиши и бутилки

всички кепенци на 
прозорците от третия етаж бяха затво
рени. Зададох си въпроса, не беше ли 
тава причината за моето безпокойство, 
яо дойдох до извода, че не е, и тръгнах 
покрай парапета на крайбрежната ули 
ца. Нищо необикновено нямаше 
етфоеоште в ред отделни къщи, които 
Ц&пщр приличаха на тази, от която из
лязох: те се простираха в безкрайна ли 
«ия край тротоара — губеща се в да
лечината перспектива от жълти и сиви 
фасади и масивни балкони. Нито в зи
мното. намръщено и виолетово небе, 
нито в сивия гладък асфалт на главна- 
тд улица, където тук-там се прелива-

мазни

пълни със
с тезгях отвътре, 

отвсякъде облицован с цветен фаянс. 
В кафенето имаше 
гели. Те пиеха

само двама посети
ло тезгяха кафе с гърб 

към вратата. Двамата имаха 
бежови балтони

Също и тук нямаше нищо необик
новено, ако не се счита това, че аз на- 
броих девет такива клончета. Та 
яворите бяха три, а съвършено еднак
вите автомобили 
плаваха девет клонки:

еднакви 
от тъкан, която нари

чат камилока вълна. Но даже и този, 
■макар и сам по себе ои, странен факт 
не беше нищо необикновено, което да 
ми внушава чувство на безпокойство. 
Погледнах се в огледалото на кафене
то и изведнъж видях, че на десния 
ншет на ризата ми, там, където е. пул
сът на ръката, има голямо червено пе
тно. Аз съм беден човек, но обичам чи
стотата, затова веднага помислих 
може по-скоро да се избавя, 
петно. Но как? Имаше два изхода: 
незабавно да изпера петното, 
върна в къщи и да сменя ризата. Ре- 
ших Да изпера петното, защото живея 
много далеч, накрая на града. Точно на

и в по нали лог:
— Нужно- ми е,- парче- сапун, за. да 

изпера, това петно.
— Аз. но търгувам с такъв сапун, 

имам само тоалетен.
— Нима ми е нужен, някакъв; осо-

шаст, а сега пък
помислих си, че 

в тази прогресия има нещо неясно или 
по-точно, нещо много ясно. Между дру 
гото аз вървях и вървях 
до малкия площад пред един от 
вете на Тибър. На площада 
ха дърветата и храстите от малката 
динка, отстрани го обкържаваха 
зините от първия етаж

и достигнах 
мосто- 

ое вижда- 
гра 

мага-

бен?ма-
— Нужен ви е сапун за пране. Или 

по-добре сменете ризата. Това, се--не из
пира. Цлатът е просмукан, с кръв;

— Но. нима с тоалетен-сапун-к© мо
же да. се изпере пешото?

—- Може, но не така добре, 
със сапун за. пране.

— Дайте ми тоалетен.
През време на този разговор забе

лязах друго- наистина подозрително об-

ха с всички цветове на дъгата 
п«на, оставени от автомобилите, 
по цялата крайбрежна улица на Тибър 
не можах да забележа нищо необикно
вено освен тава, че една след друга пре 
минаха шест малометражни машини от 
една марка и с един и същ цвят. Също

нито как 
от това 

или

на къщите, на 
бензиностанция

много внимателно огледах това 
щадче, като се стараех 
нещо необикновено, но нищо такова не 
видях. До бензиностанцията

тротоара се издигаше
кактопло- или да седа забележа

двама ра-
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Двадесет години печат на български език
а

Никола Стефанов -един от първите 

сътрудници на „Глас на българите Отзовавайки се на лисмоточвъзвание, което отборът за 
чествуване на седемдесетте дишнината на димитровградската би 1 
блиотека отправи до гражданите, културните институции, сто
пански и обществено-политически организации, РУСАЛКА ТА 
ШКОВА, сътрудник на детския вестник „Другарче”, даде след 
ните книги: Подковалите ботушки от Маргарит Анжели, Необн 
кновени приключения на Карик и Валя от Ян Ларри, Ян Би- 
биян от Елин Пелин, Тесла в разкази от Симо Тесла’ Белият 
зъб от Джек Лондон, Док Кихот от Сервантес, Торбеланци от 
Елин Пелин, По дивите води на Амазонка от Херберт Ритлин- 
гер, Сш1ята птица от Ана Юргер, Андерсьнови приказки, Ва- 
силиса прекрасната и други приказки, Не се обръщан, сине от 
Арсен Диклич, Разказите на партизанката от Бранко Чопич и 
Щастливият принц от Оскар Вайлд.

Същевременно поетът ТОДОР ТОШИЧ подари на библио 
теката своята последна стихосбирка СТИХОВЕ ОТ ПЕРОНА.

Акцията за събиране на книги продължава.

НИКОЛА СТЕФАНОВ от с. Славиня, Димитровградско,
сега живущ в Бел-дългогодишен учител в нашия край, 

град, беше един от първите сътрудници на в. „Глас на бълга
рите”, който започна да излиза на 17 януари 1949 година. Във 
връзка с прославата на 20-годишнината от излизането на „Глас 
на българите”, помолихме другаря Стефанов 
вори на няколко въпроса.

да ни отго-

— Как започна да излиза 
„Глас на българите’’?

бяха преведени материали от 
„Борба”. След това една стра
ница се попълвше с материа
ли от Димитровградска околия, 
и една страница за Босилеград 
ско. Имаше много теми из об
ластта на работата и живота на 
Народния фронт, АФЖ, младе 
жта. Излизаха репортажи от 
трудовите акции на младежта, 
създаването на трудовите земе 
делоки кооперации, фронтов- 
ските трудови бригади, които 
по това време бяха актуални. 
Спомням си, че имаше такива 
материали от трудовите акции 
на нашите бригади в Желез- 
ник, „Паичевацки рит” и др.

— Как вървеше с разпро
странението на вестника?

— Вестникът се разпростран 
яваше чрез Околийския коми
тет на Народния фронт. В Ди 
митровградоко се разпростран 
яваха около 600 броя. Почти 
всички броеве пристигаха в Ди

„Глас на'1 българите” започ 
на да излиза по инициатива на 
ЦК на КП в Сърбия. През де
кември 1948 година от Белград 
в Димитровград пристигна дру 
гаря Максимович като делегат 
на ЦК на КПС, с цел да раз
говаря за основаването на вест 
ника. Спомням си, че бе свика 
но заседание, на което лрисъс 
ствуваха някои просветни ра
ботници и членове на околий
ския комитет на партията. Тога 
еа околийския комитет беше на 
линията на Информбюро и по
чти всички бяха против изли
зането на вестника. След' тази 
среща, на няколко пъти отивах 
в Белград около подготовката на 
първите материали и изготвя
нето на концепцията на вест
ника. За един месец успяхме 
да подготвим първия брой.

Беше образувана редакция 
със седалище в Белград. Аз 
бях като главен сътрудник от 
Димитровград. Седалището на 
редакцията беше на улица Влай 
ковичева, 8, а вестникът пе
чаташе „Борба”.

>—

звонци
15 МЛАДИ ПРИЕТИ В СЮК

На неотдавна състоялата се 
среща на местната организация 
на Съюза на комунистите в 
Звонци бяха приети 15 мла
дежи и девойки в редовете на 
СК. На срещата отново бе 
критикувано разтакането с при 
емането на младите хора. В разис 
кванията също така се подчер 
та нуждата от по-дейна рабо
та на първичните организации 
на Съюза на комунистите.

Събранието изтъкна, че рол 
ята на комунистите във всич
ки села трябва да бъде още 
по-оживена в другите об 
щесгвено-яолитически органи 
зации.

Накрая бе взето решение ве
днага да се пристъпи към про- 
учване и провеждане на зада
чите на Шестия конгрес на. СК 
на Сърбия.

■митровград, а след това от там 
вестникът се изпращаше по се 
лата.

Останах като сътрудник на 
вестника една година. След то 
ва тази длъжност пое Цветан 
Еленков. По това време за гла 
вен редактор бе наименован 
Асен Лазаров. К. Гюров

Б. Николов

Кирил Трайков-член на Главния отбор 

на СР Сърбия за възпитание и грижи
за децата

БОСИЛЕГРАД
ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СТОПАНСТВОТО

— Кои бяха първите сът
рудници?

В Босилеград ще -Се открие 
училище за ученици в стопан 
ството. Това ще бъде смесен 
клас, в който ще се провежда 
обучение за няколко занаятий 
кои специалности. Училището 
ще работи с 40 ученика, които 
изучват занаяти при частни за 
наятчии и няколко стопаноки 
и трудови организации.

Обучението ще провеждат 
учителите от гимназията и ДРУ 
ги специалисти. Това ще даде 
■възможност учениците да дър
жат изпити и получат съответ 
ните квалификации.

Нужда от такава училище се 
чувствува отдавна а особено та 
зи година когато много учени 
ци не са успели да се запишат 
1В гимназията, или продължат 
образованието си в други места. 
Освен това през септември сто 
ланските организации и част
ниците са приели ученици 
занаяти, но те не са били соци 
ално осигурени, нито пак спо
ред закона им е признато, че 
са ученици в стопанството.

Кирил Трайков, директор 
основно училище „Моша Пия- 
де” който бе избран за 
на Главния отбор на тази ре
публиканска институция.

наНа седмата редовна сесия на 
Републиканския съвет за въз
питание и грижи за децата, ко 
ято се провежда всяка трета 
година, като делегат от Дими
тровград присъствува другаря

— Отначало сътрудничество 
то беше слабо. Не съществу
ваха никакви традиции в това 
отношение. Най-активни сътру 
дяици бяха учителите от Бъл
гария, които бяха останали у 
нас след резолюцията на Ин- 
формбюро.
По-къоно започнаха да сътруд 
кичат и нашите учители.

член

СЪОБЩЕНИЕ
на

ОСВЕДОМЯВАМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ, ЧЕ СА ИЗЛЕЗНАЛИ ОТ 
ПЕЧАТ КНИЖКА ОСМА НА СПИСАНИЕ „МОСТ” И СТИХО 
СБИРКАТА НА Б. ТОДОРОВ „ДОВИЖДАНЕ БУРЕЛ’’ 
НАСКОРО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ И „ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА” 
ОТ Б. НИКОЛОВ.
ПОРЪЧКИ ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС:
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — НИШ 
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— Кои въпроси разглеж
даше вестника?

Вестникът поместваше ма 
политическото по- 

света и у нас. Това
териали за 
ложение в В. В.

познатия зеленте с костюмчета от
който ме плашеше; на тротоара

значи, толкова трябва да си останат. Об 
лякох новата риза, авих гаре-долу ста
рата, облякох се и излязох от кабина
та. Като се готвех да платя за покуп
ката, мушнах ръката си в джоба. Доб
ре помнех, че имам банкнота от пет 
ляди лири, обаче вместо нея открих в 
джоба си пачка по десет хиляди, как- 
вито, доколкото помня по-рано нямах в 

Подадох една от тези банкноти на 
продавача, но той ми я върна

че, краят й е изцапан с кръв. Да
дох му друга, чиста и при това ои по
мислих „Колко разговори зарад някак- 

изцапана банкнота. А не разби-

дразнеше. Тогава микитката ми и ме 
дойде на ум друга мисъл: ще купя но- 

веднага ще я облека там в

Собственичката 'На магазис-тоятелство.
имаше твърде голямо деколте, кое

то позволяваше да се види върхът на 
гърдите й. В изреза на роклята между 
двете възвишения — близнаци се

емайлиран медальон със същия

цвят,
бяха отместени три каменни плочи, тона

ва риза и 
магазина. Речено — сторено: свърнах в 
по-отдалечаващата се улица, засадена с 
дървета, и буквално след няколко крач

магазин. Влязох,

чно така, както трите дъсчици от пар
кета в кабината за премерване на ри-лю- за.хи-

лееше
зелен цвят като бензиностанцията, като 
комбинезоните -на работниците, 
томобилите, които видях преди някол
ко минути на площада. Просто съвпа
дение ли е? Взех сапуна, платих, изля- 

отправих в кафенето.

се спряхРазтревожен и уплащен 
да си поема дъх пред жълто-сивата къ
ща, от която неотдавна излязох. На 
входа се беше събрала неголяма тъл
па, два полицейоки „вилиса” стояха 
чти на самия тротоар и аз чух след-

ки видях нужния ми 
беше празно. Продавачът, слабичък мла

бяло като
като ав

деж, съвсем хилав, с лице 
хартия и с връзка пеперудка на дъл-

попита:
мен.

по-като мигата си тънка шия, услужливо 
— Какво желаете?
Ето нашия разговор:
— Бих желал една риза.
— От зефир или поплин?
— От зефир.
— Бяла или цветна?
— Цветна.
— Какъв номер?
— 42.
— Ето ви най-тънките ризи. С ши-

казазох и се ния разговор:
— Какво се е случило?
—- Убили са възрастна жена.
— Кой я е убил?
— Именно, това е неизвестното. 
— А кале са я убили?

Като влязох там, попитах къде е 
тоалетната и с чувство на, облекчение 
се затворих в нея. Но не задълго изпит 

облекчение: керамичните плочки, с 
беше облицован подът, бяха съ- 

медальана на собстве- 
магазин,

ва си
ра, че тези три парчета паркета в ка-. 
бината му могат да се окажат много се
риозна работа. Съвършено сериозна.”

вах 
които
що зелени като 
ничката на парфюмерийния 
като бензионстанцията и автомобила. Раз 
тревожен, свалих балтона, сакото, пуло 

на закачалката. След

Той зави в хартия старата риза, по 
даде ми пакета и като се опуша напред 

отвори вратата пред мен. Из-
— Изглежда, че са ,я заклали.
В друго време бих останал да

пак такова нещо не
по-с поклон

лязох от магазина, върнах се на пло- 
отново тръгнах по крайбрежна

рани ивици, с тесни, с равни.
— Ще взема тази. Мога ли веднага 

да я облека?
Малко учуден от моято молба, той 
отвори вратата на кабината за пре

мерване, запали лампата и ои отиде, ка 
то ме остави сам. Чувството, че с мен 
става или вече е станало нещо необик
новено, ме обхвана с такава сила и бе-

че като се съб-

слушам, нали все
случва всеки ден, но ненапуокащото 
чувство, че с мен самия става нещо 

'необикновено, ме застави да ускоря кра 
Вълнуваше ме съвсем друго, 
някаква си бабичка,

вера и ги окачих 
това отворих 
потопих в

щада и
та улица. Толкава неприятното усеща- 

от докосването на мокрия ръкав до
чув-

чешмата на умивалника, се
мивката маншета на ризата 
силно да търкам. Като из-

ие-

ме
неи започнах

мивах петното, забелязах още едно 
обикновено нещо: в стената имаше пук 
натоша, напомняща с формата ои из
правен в целия си ръст човек. Доста
тъчно беше да се обърна по определен

кожата сега беше изчезнало, но
някакво необикновено произ- чгкмте си.ми коятоството за отколкото

са заклали с нож. Ето още една птица, 
тъмнокафиява, кацнала недалеч 

По такъв начин

шествие, в което съм се оказал въвле
чен и от което не мога да се измъкна 

ме напускаше. Ма- тази екато от клещи, не 
кар че вървях без да се опирам, забеля 
зах за себе аи, че на крайбрежната ули 
ца на Фибър зловещите знаци се уве
личаваха: автомобили с еднаква марка

на клончето на явора, 
излиза, че и те също са три. 
ое вдигна във въздуха .и тогава аз се 
спуснах да бягам след нея, следвайки 
я ,с очи, тя все по-далеч отлиташе в не 

по-дълбоко потъваше 
по-малка и по- 

и черна

Птицатаначин и моята сянка съвпадаше напъл- 
стената. И това ли

ше толкова мъчително, 
лякох, без сила се отдръпнах полугол 
на стола и се залях в сълзи. Плаках не

но с пукнатината в 
е също просто съвпадение? Като из
прах горе-долу петното, измих от мив
ката почервенялата сапунена пяна, об
лякох се и излязох. Сапуна оставих на 
умивалника. Като излязох от кафене-

по-малко от минута, а 'след това също 
и тука забелязах нещо много подозри
телно: на паркетния под бяха отместе
ни три дъсчици — наистина бих могъл 
да ги извадя и трите. Пак цифрата три. 
Изплаших ое и се опитах да отместя 
четвъртата дъсчица от паркета, но тя 
не се поддаваше: щом като са били три

и с еднакъв цвят се надминаваха един 
друг сега без край; на клончето на един

черно-бяла
птица, навярно сврака, а след няколко 
дървета на друг явор още една, този 
път черна — навярно врана; насреща 
вървяха с майка си три деЦа — и три-

бето, оякаш все 
в него 
малка.

и ставаше все 
Накрая тя се превърна 

необятната сива пустота.
от яворите беше кацнала

Аз ти 
птицата

то, бях принуден обаче да призная, че 
цялото това пране беше празна работа: 
петното, макар и избеляло, не беше се

точка в 
чах и плачех 
съвсем не изчезна в

дотогава, докато 
небето.

махнало, а мокрият ръкав изстудяваше
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05аи &жс*ра пи ишие
в днешна Албагния. От Грабос 
иа юг, гра)ницата трябвало да 
мине на изток към устието на 
■река Вардар оставяйки Солун 
и Xал/кидичеок-ия полуствор иа 
турците, излизайки иа устието 
на режа Места. На изток грани 
цата трябвало да върви по Ро
допите, срещу река Арда, Чир- 
мен и срещу Люле Бургас до 
Черно море. Всички турски ук 
репления в тази България тря 
бвало да се премахнат, и все до ' 
организирането на българската 
войска се предвиждало на бъл 
гарска територия две години да 
останат руските войски за да 
помогнат организирането на 
властта в нея. За организатор 
на цивилното управление в Ма 
кедония бил предвиден някога 
шния руски консул в Битоля 
Хитро®.

Със С анстеф анския мирен до 
говор били засегнати полити
ческите интереси на великите 
сили, особено на Англия и Ав 
стро-Уягария. Англия се про
тивопоставила срещу създава
нето на велика България и сре 
щу разширяването на руското 
влияние на Балканите, плашей 
ки се от появата на Русия ка
то конкурент в Оредоземното 
море. С всички сили тя дейстчву 
вала за ревизиране разпоредби 
те на Санстефанския мир. И Ав 
стро-Унгария, също така, не се 
съгласявала с този мир, защо- 
то с него й се закривали врата 
та на нейното икономическо и 
политическо разширяване на 
Балканите и за излизане на Со 
лунския залив. Австро-унгар- 
ският министър за външните 
работи Андраши искал от Граф 
Игнатиев, в разговорите, да се 
създаде една автономна маке
донска област с австро-унгарс- 
ка сфера на влияние, с което 
Илнатиав не се съгласил.

Създаването на велика Бъл
гария представявало пречка и 
за Германия и нейното разши 
ряване на изток.

въстаниците се заселили в пла 
■пиките Козяк и Герман и оттам 
правили чести нападения сре
щу турските власти.

7.) Според все още не 
провсреди данни, числото на 
въстаниците нараснало на 3— 
4.000 души, от които едни лагеМодерна женилкя
рували в кумановоките, а дру 
ги в кривоиаланашките гори. 
Въстанието обхванало не само 
тези две области, но и части от 
Кратовоката община, дори до 
три по-големи нападения от ст 
рана на турската войска на 
хълмаов. Петка и на Четироки 

Никулаките височини. На

Онядъя, у неделго, десет души оди вамилшо беомо на 
свадбу у Пожаревац. Целата работа излезе на варканье — У 
петак нашият Ванко ни изока по теливон — „Доодете у не
делго у Пожаревац, каже, женим се!” Ние се подзверимо, па 
лего.ио на брашно — домек дънъшнята младиня се тека работи
— експрес.

За свадбуту за убавете свайе, за йеденьето и пийеньето не 
ма да ви раоправям — за туя работу ои гьи бива брайюята 
сърби. А авирщжийе що беоше — обуче да си сцепиш оди иг- 
,ранье. За Банка, за младоженготу сакам нещо да ви казуйем. 
Он има пешес гадине сгудира за докггура у Београд и за това 
■време дватрипут над лъга дока че ое жени, па се после попиш- 
мани. Ако си йе наше дете, голем луджа йе тия Ванко. Йедва 
на свадбуту оди свататога разбра, кико су га уоглавили тия 
шут. С девойчето, Гордана вой йе име — изучила за учителкго 
по рускьи, се упознал у Београд и там они развъртели любов) 
Иедргуш, казуйе ми сватът Йован, дошъл от у ньи иа виденйе. 
Дочакали га човеци кико требе: йеданье, пийенье, подарък му 
дали йедне дрейе и обуче, дом еж студент йе *йоще, ама ютре зет 
че йе и доктур. Он па обещал, дека че уане Гордану. Нашият 
луджа се понайел. пооблокъл и ои заминул, а по това ни очи, 
■ни глас оди ньега. Писувало девойчето, писували старите — ни 
що. Жив га нема, не обаджа се оиндракът. Човеци се удзвери- 
ли, девойчето важа, та се .кимне. У това време йедна ньина ком 
шика имала несречу с авто и лежала у болвицу увийена у бич 
тове — само вой се очи виделе. На овататога тегай проработила 
колегията у мозъкът: дигъл се он, та у Београд при Банка. 
Аман-заман, Гордана ода муку по тебе .се утепа с авто, съга йе 
на умирачку, дооди ако имаш сърце. Нашият дошъл у Пожа- 
ревац, видел болнуту, жално му стануло, сълзе му текле и ре
къл, па душу имал, веднъга да се венчаю. Тека и стануло: зен 
чали гьи у петък преда обед, а по обед се показала Горданд
— жива, здрава, весела и убава ко Богородица, Банкова жена 
Еече. Голема радост била и големо целишанье. За неделго за- 
казали свадбу. а и на нас тъгай ни се обадили по теливон.

Я на свататога, ка ми раопрай туя работу, реко: „Ако 
си напраил тека пада му се. Сврака коя много рипа от колъц 
на ко'лъц, на йедън че се надене. Това младите треба да зяаю. 
А да омо живи и здрави, свате, па догадеше да се видимо пай 
на кърщенье!”

6. Саистефански мир и ре 
визията му на Берлин
ския конгрес

На 3 март 1878, непълна го
дина след влизането на Руоия 
във войната с Турция, бил под 
писан споменатия мир в Сан 
Стефано, градче недалеч от Ца 
■риг.рад. С разпоредбите на то 
зи мир се предвиждало да се 
провъзгласят за независими и 
териториално разширят Сър
бия, Черна Гора и Румъния. За 
Баана и Херцеговина се пред
виждали реформ,и а за Крит, 
Тесалия да се въведе Ораяока 
та конституция от 1868 година.

С този мир се предвиждало 
саздаване на една напълно но
ва васална автономна българ
ска държава със собствена во
йска и правителство. Граници
те на тази Санстефанска Бъл
гария трябвало да обхванат в 
териториите на днешната бъл
гарска държава, още и Бран
ения окръг, Шар планина, Ко
раб, Църни Дрим, все до плани 
ната Грабос в днешна Гърция, 
■вкгочително цялото Охридско и 
Преспанско езеро с град Корча

те и
24 април в тяхмия лагер в За- 
бел пристигнали турски парла 
ментарци и им дали обещание, 
че ще бъдат амнистирани ако 
прокълнат по-нататъшните бор 
би против турската власт. Но 
след като те отхвърлили това, 
редовните турски войоки наче
ло с генерал Хафиз паша от 
Принципа, тръшнали иа 31 май 
1878 година с пет табури и една 
артилерийок батарея срещу 
тях. Под силния натиск на тур 
оките редовни войски, въстани 
ците се отеглили и напуснали 
позициите. На 4 юни турската 
■войока превзела въстаническия 
град Крива Паланка и стагна- 
ла до демаркационната линия. 
С въстаниците се изтеглили 
много хора, които минали на 
сръбска територия във Враи-
ока област и други места като 
останали там завинаги. Част от

ГРУПА ГРАЖДАНИ... град, па макар местната об
щност да умре от срам.

Немалко се говори за раз 
лични групи граждани. От- 
време-навреме, па току виж, 
някоя група граждани изле
зе в печата, обсипана със спе

*Бай Джора

Дисциплинарната комисия 
при земеделската кооперация 
в. Г. Лисина разпитвала ма- 
газинерката Р. К., зарад де 
фицит от 4.000 нови динара.

докзала, че е дефицита 
настанал поради даване на 
стоки на вересия. Внесла и 
дължимите суми, от които се 
вижда, че най-много 
вересия са взимали 
те от управата на коопераци
ята.

Едно пожелание кула, машинации, вили и ка 
кво ли огце не. Гражданите 
се мръщят към такива групи 
— граждани, сърдят се, псу
ват и ония, които не са вино 
вни и тн.

Димитровградската

Тя
(Следва)

група 
от съвсем— граждани е 

друг вид. Такива 
Събрали

стоки на
са малко, 

се хората и се дого 
ворили да доведат електриче

другари ПОПРАВКАА

Послески ток в своето селище и да 
осветят улицата. Не

се доказало, че тя 
трявало да бъде уволнене, а 
на нейно

В „Братство” бр. 373 от 20 де 
кември 1968 в статията на К. 
Трайков

чакали
да ги подсещат ,,факторите”. 
Сами

място да постъпидггскл заглавие „Авто 
произшествие в Димитровград” 
е допусната печатна грешка в 
последното изречение.
,:при кръвната проба в органи 
зма му е намерен алкохол” — 
трябва да стои „при кървната 
проба в организма НЕ му е на 
мерен алкохол”.

под
се сдружили, не да кра 

дат, но да обзаведат
Друг, за когото нямало рабо
та вДиИхТкбг* яд ДОМО 7 администрацията на ко
операцията. Известно е, че

Вместовете си, своята улица.
Колко по-хубаво 

бъде
щеше да 

ако такива групи—гра
ждани имаше повече. Нека 
ги има и в самия Димитров-

и другите магазинери 
дефицити по

имат 
същите причи-

МА
ни.

с. '
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