
ЪттстМ МИНйШ
Първи стъпки към сътрудничество
„Цилетови“ мебели в Босилеград♦ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

За сътрудничеството между 
Димитровградско и Босилеград 
око отдавна се приказва, оба
че досега нямаше никакви при 
знаци, че то ще започне.

Две предприятия не изчака
ха разговорите и посещенията 
на делегации, но пристъпиха 
към конкретно търговско съ
трудничество.

Именно във вторник един ка 
мион е закарал в Босилеград 
първите мебели, които произ
вежда димитровградското пред 
приятие „Циле’\ Тези мебели 
е купило за потребителите тър 
гавокото предприятие „Слога’’ 
от Босилеград. Първата пратка

съдържа 20 дивана и десетина 
витрини и толкова кресла за 
домашно обзавеждане, а цяла
та стойност на покупката въз
лиза на около 1,2 милиона ста 
ри динара.

Естествено, това е само нача 
ло на сътрудничеството. Ина
че възможностите са много по-
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Започна предизборната дейност

|А НЕ СЕ ПОВТОРЯТ СТАРИТЕ ГРЕШКИ големи, като се тръгне от кон 
фекционните стоки и гумените 
изделия и се стигне до сътруд
ничеството в организиране 
по-съвременно преработване на 
млякото в Босилеградско, 
дето засега то не се ползва ни 
как рационално.

Изпълнителният отбор на ССРН в Босилеград започна 
организационните подготовки предстоящите избори за общин
ски отбори и ци и републикански и съюзни представители. Ма
кар че анализът на предишните избори все още не е готов, ре
зултатът е отдавна налице.

Избирателите се бяха разделили на две групи, изтъква
ха свои кандидати, а в политическата дейност имаше много 
политикаиство. Всичко това е допринесе, както бе констатира
но на Изпълнителния отбор, че сегашния състав на общинска
та скушцина е един от най-слабите от освобождението до днес.

нското производство и които 
вълнуват съвсем други въпро- на
си.

къ-Оттук и тенденцията на Из
пълнителния отбор на ССРН 
да се изградят критерии, спо
ред които ще се предлагат кан 
дидатите за тазгодишните избо 
ри. С тези критерии ще се за
познаят широките избирател- 
ски среди, самите те ще ги при 
емат, допълват или изменяват, 
но оановното ще запазят: ОТ- 
БОВНИКЪТ, РЕПУБЛИКАН
СКИЯТ ИЛИ СЪЮЗЕН ПРЕД
СТАВИТЕЛ, който се избира, 
преди всичко, трябва да е заин 
тересуван за продълбочаването 
на социалистическите обществе 
ни отношения у нас, активно 
да съдействува в разрешаване
то на актуалните проблеми и 
задачи, да е образец на чест
ност, искреност и откровеност, 
да го уважават избирателите 
му и да се ползва с тяхното до 
верие. Безспорно тава не са 
всички качества ,които канди
датите трябва да притехсават. 
На предстоящите договори и съ 
брания тези критерии още по- 
конкретно ще бъдат установе-

м. н. н.

Босилеград
Програма за чествуване на 50-годи- 

шнината на ЮКП
Известно е, че в предизборна 

та дейност беше създадено не
нормално положение, страсти
те се разпалваха до нажежава 
не, ползваха се долни 
бяха Създадени частни полити 
каирски активи, които

да се допусне било каква дей
ност извън ССРН, защото име 
нко тук е осигурена пълна де
мокрация и всеки открито мо
же да каже защо изтъква тоя 
или оня кандидат.

Практиката потвърди това в 
период след предишните избо
ри до днес. Мнозина избирате 
ли не са доволни от своите от- 
борници, защото не ги осведомя 
ват за онова, което се решава 
в общинската скупщина, а кое 
то за тях е от жизнен интерес.

Изтъкна се, че и структура
та в състава на общинската 
скупщина не съотвествува на 
структурата на населението в 
общината. Недостатъчно или 
съвсем малко оред отборгащите 
има млади хора, чиято перспек 
тива е на село, жени, непосред 
стаени производители. От дру
га страна, за сметка яа произ
водственици са избирани прос 
■ватни работници, които 
никакъв допир със селокостопа

Тези дни Общинският отбор 
за чествуване на петдесетого- 
дишнината от създаването на 
ЮКП проведе събрание, на ко
ето бе приета програма за че- 

1 ствуването на този важен юби 
лей.

Според програмата предвиж
дат се бройни манифестации, с 
които ще се отбележи чесгвува 
пето на тази важна дата.

Между другото ще се състои 
тържествена сесия на Общин
ската конференция на Съюза 
на комунистите, на която ще 
вземат участие и най-старите 
комунисти от комуната, както 
и участници от НОБ.

Ще се устрои и тържествено 
събрание, на което ще се из-

хорови, танцови и други точ
ки.

удари,

В централните основни ■ учили 
ща ще се организират сказки, 
на които ще се говори за съз
даването на ЮКП и историче
ското й значение. Подобни ска 
зки ще бъдат организирани и 
във всички подружници на 
ССРН.

Юбилейната година ще се от 
бележи и със значителни тру
дови акции. Младежките и син 
дикалните организации ще про 
ведат бройни акции по залеся 
ване, поправка на пътища и 

Партийните организации 
ще се опреснят с приемането 
на нови членове и то из редо
вете на младежта.

Планува се Културно-просве 
тната общност да набави фил
ми, историята на ЮКП и юго
славските народи.

Подобни тържества ще , се ор 
гагаизират и по селата. В. В.

много
повече водеха сметка за лице
то, което ще се избере, а мно
го по-малко за качествата 
способностите

и
му да отговори 

на една или друга длъжност. 
Че е така авидетелствува сега 
шното бездействие на много от 
борници, които идват да полу
чат дневни, а не дейно да се
включат в разрешаването на 
наболелите въпроси.

Предишните избори са поука 
и от една друга страна: без кри 
терии, без организаваяа преди 
зборна дейност, не може успеш 
но да се проведат изборите. Е-

ДР-

то защо, първите разисквания 
за предстоящата предизборна 
дейност в рамките на ССРН, 
изтъкнаха, че никак не смее

насе доклад за историческото 
значение на ЮКП и нейната 
роля в развитието на самоупра 
вителните отношиния в нашето 
общество. По този повод уче
ници

нямат

ни.
В основата на всичко обаче 

е залегнало — ДА НЕ СЕ ПОВ 
ТОРЯТ СТАРИТЕ ГРЕШКИ, 
не кръчмарска, а откровена, бе 
зпристрастна дружеска атмос
фера, не отдумки и клевети, а 
обосновани върху факти мне
ния и предложения. Единстве
но по тоя начин ще се се из
бегне незавидното първенство, 
което Баоилеградоко държи с 
предишната предизборна и из
борна дейност — защото знаем, 
че дълги месеци не можаха да 
се определят кому ще гласу
ват доверие за председател.

(Следва на 3 стр.)

и младежи ще изготвят
Наш коментар

Сурдулица
ШБ ОТЗВУК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЧЕРНА ГОРАПред прага на пред 

изборната дейност с. Йелашница са събрали 3.000 
динара и 300 кг ябълки с наме 
рение тази помощ да изпратят 
на някое основно училище. Ос 
вен тях работническия съвет 
на водоцентралната единодуш
но прие решение да изпратят 
помощ от 5.000 динара. Всъщ
ност това е първата и единстве 
на трудова организация, която 
изпраща помощ от Сурдулищ-

В'ьпреки постоянните апели 
на Общинската организация на 
Червения кръст, както и на ос 
таналите общеетвено-политичес 
ки организации в Сурдулица, 
досегашният отзив на стопанс
ките и други организации и гра 
жданите за доброволна помощ 
за пострадалите от земетреси- 
ението в Черна гора твърде- 
слаб. Само учениците и учител 
смият колектив на основното 
училище „Бора Станкович” от

Намираме се на прага на предизборната дейност за пред 
с-тавителни тела — отборници и представители. Основият носи 
тел на тази дейност в нашата обществено-политическа систе- 

Социалистичеокия съюз. Затова пред тази най-масова ор-ма е
ганизация се поставят твърде отговорни задачи: да обезпечи 
пълна свобода на разискване и решаване и да попречи на вси
чки консервативни кариеристични и котиерийни сили вън от 
рамките на свободното договаряне и решаване. Значи, тези из
бори трябва да представляват нова афирмация на организи
раните сили, равноправието на трудещите се и всички народ
ности в рамките на нашата обществено-политическа общност.

Организациите на Социалистическия съюз и другите об
ществено-политически сили на териториите, в които живее бъл 
гарска народност, и в ония изборни колегии, където живее 
смесено население, се намират в положение с правилни акции 
и политическо действуване в настолния момент още веднъж да 
покажат, че братството и единството е най-силния аргумент за 
независимостта, равноправието, демократичността и свободна
та афирмация на народи и народности. Сътрудничеството и до
питването, които стават още в самото начало, с цел да се на
мерят най-добри решения в предизборната дейност, обща ос
нова за действие, трябва да се насочи към мобилизиране на 
хората върху разрешаването на най-належащите въпроси 
обществено-политическата реформа и Насоките. Това нещо со
чи, че обществено-политическите фактори са на прав път да 
попречат на всеки опит на кариеристични и други елементи.

Но, при все това, не смее да се забрави и факта, че в оп
ределянето на критериите за издигане на кандидати за пред
ставителни тела и в определянето на самите кандидати, а и 
представители, трябва да се води сметка за едно неписано пра 
вило, че болшинството решава, а да не се забрави, че и бъл
гарската народност, в името на равноправието, трябва да има 
свои представители в републиканските представителни орга
ни. Между общинските органи ще имат напредвид това и ще 
съумеят, в своето действие, да докажат, необходимостта от по
нататъшното засилване на братството и единството и равно
правието между народи и народности, върху което се основава 
не само тяхното, но и единството на всички наши трудещи се.

Такава дейност на Социалистическия съюз и Съюза на 
комунистите е само доказателство за разновидното съдържа
ние и работа и показва способността, политическата способност 
на нашата обществено-политическа система и нейните само- 
управителни основи. Когато говорим за това, пикога не смеем 
да изгубим от предвид, че на котериерите с правата на свобо
да на породите и народностите се отнема един твърде важен 
а дут, с които те биха се опитали да създават условия за свои

М. Бакич

ко.
М. В.
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В Димитровград ще се чествува 100-годишшшата на основното училище.
Материали четете на 8 стр.шу*ие|>истчиницели.



КАЗАНО Е ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Етнически групи, л не национални .
малцинства

ветьт през
елмпцлтл

ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИТАЛИЯНСКИЯ КЛУБ И ХОР 
„ФРАТЕЛИИЦА")

говори на

(ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО
шиосъществяване на тези 

стоявапнл.
Фактът, че до посещение-? 

Коча Попович в Ал-

ЮгослКвокият дипломати- 
чески календар още в само
то начало на годината отбе
лязва три забележителни съ 
бития: посещението на ми
нистъра на външните рабо
ти на ОАР Махмуд Рияд в 
Югославия, посещението на 
члена на Съвета на Федера 
цията Коча Попович в Ал
жир и най-сетне няколко
дневното официално преби
ваване на председателя на 
Съюзния изпълнителен съ
вет Мкка Шпиляк във Фра 
нция. Става дума за страни, 
които имат подобни или тъ 
ждествени становища по 
най-актуалните проблеми на 
международното положение. 
И трите страни са безрезер
вни в своите изказвания ко 
гато става дума за Близкия 
изток, Виетнам, независимо
стта и суверенитета па стра 
шгге в света.

малцинство. Не признавам на
ционални малцинства. Аз приз 
навам етнически групи, а не 
национални малцинства. Защо- 
то, когато се говори за нацио
нално малцинство веднага се 
дава призвук на нещо неравно 
правно, като че ли става въп
рос за граждани от втори ред 
(бурни аплодисменти и одобря 
ване).

Още преди войната Югослав 
ската комунистическа партия 
правилно
■национални въпроси. В разре
шаването на националния въ
прос изхождахме именно от на 
чалото
правни, по отношение правата, 
■не могат да съществуват ника
кви различния между народи, 
народности и етнически групи. 
И, следователно, аз считам, че 
за по-нататъшното развитие на 
социалистическите 
вителни отношения 
страна от огромно значение е 
как ше се чувствуват нашите 
граждани не само хървати, сло 
венци, сърби, македонци и чер 
ногорци, но така също как ще 
се чувствуват етническите гру 
ли, защото, както е известно, в 
Югославия има много етниче
ски групи. И затова целия овят 
гледа на Югославия като на 
специфичен случай: че в стра
ната, съставена от толкава раз 
ни националности и народно
сти се осъществяава и развива 
единство, че тази страна нап
редва, строи нов живот. Всеки, 
който не зачита принципите на 
равноправието съзнателно ра-

И боти против единството на на
шите народи, без оглед към 
коя националност се числи-

някои въпроси. Меж{; Неотдавна президентът Тито
прие на Бриоии представители ду другото той изтъкна:

италианския културен клуб „Аз нс съм съгласен, когат 
„Фрателанца’’. В разго- се говори за национални мал- 

тях президентът Тито се цинства, и решително съм про 
с тяхната работа и от- ти® формулацията национално

то на
жир идва в този момент, до 
казва желанието и интере
са на двете страни взаимно 
да се осведомят за стапови- 
щата и да съгласуват усили 
ята си по посока на усмиря- 
ване в света, по-спсциалнр 
на Близкия изток.

на 
1и хор 
,вор с 
запозна

Роля на революционен 

обществен творец
Пълното френско ембарго 

върху износа на оръжие И 
военни снаряжения в Из-? 
расл, след израелското напа 
допие иа летището в 
рут, даде ново качество на 
развитието иа кризата на 
Ориента. Париж се ръково
ди от становището, че на иа 
силието не трябва да се да
ват инструменти за акция. 
Политическата буря повдиг 
пата в Тел Авив и в све
товните еврейски кръгове, 
струва ни сс, в този момент 
ие можда да повлияе върху 
измепението иа становището 
на Де Гол.

В цялото положение след 
бейрутското събитие сс пре
плитат някои пови елемен
ти, които поне в тези моме
нти, още не представляват 
фактори на съгласие. Тук е, 
преди всичко, официално не

публикуваният съветски 
план за провеждане на ре
золюцията на Съвета за си
гурност в ООН от ноември 
1967 година. На съветското 
„разписание на влаковете” 
— което някои дипломатиче 
ве протълкуваха като реали 
зиране на по-рано спомена
ваната идея за натрапено ре 
шение на четирите велики 
сили или на Съвета за си
гурност, даде подкрепа Фра 
нция, докато Британия пока 
за голям интерес. Вашинг
тон, макар и не официално, 
не показва съгласие. В слу
чая, изглежда, е необходи
мо да се изчака смяна на ад 
министрацията в Белия дом.

осветля и трактува
Бей-

всички да бъдат равно(Кардел на V конгрес на СК на Б и X)
да му се наложи догмата и и п 
гозията на късогледия еснафс-

■Нашето социалистическото об 
■щество все по-уапешно по демо 
жратичеи начин ще разрешава 
■проблемите и конфликтите в 
•своето развитие, ако Съюзът 
на комунистите и в новите ус
ловия успешно изпълнява рол 
ята на водеща оила в общест 
вения прогрес, като и по-ната
тък се изгражда, както казва 
Маркс — като онази част от ра 
ботаническата класа и движение 
на трудовия народ, който е спо 
собен да види по-далече от ос 
таналите, и като такъв ще знае 
да посочи на трудещите се пътя 
към прогреса и пи направлява 
в борбата за неговото осъщес
твяване. Както .югославските 
комунисти отхвърлиха догмата 
и илюзията на догматическите 
сили за безканфликност в со
циалистическо общество, така 
трябва да отхвърлят и опита

Посещението на Рияд, ме
жду другото, още веднаж по 
твърди взаимното желание 
на политиката на необвър- 
заност да се дават нови им
пулси и с акцията на трето
то събрание на тези страни 
още веднаж да се потвърди 
естеството на тяхната поли- 

равноправно сътруд

,:ои опортгаиизъм за бъз.можнос 
тга за владение на Съюза на

кон-
самоупра- 
в нашатакомунистите извън тези 

фликти, т-е. сваляне 
костта за неговите исторически 
резултати. Ролята на Съюза на 
комунистите не е роля на чо- 
еох, който прави анкета за об 
щественото мнение и който под

отговор-

тика
ничество, независимост и су
веренно развитие.

Посещението на Мика 
Шпиляк във Франция е о- 
ще един принос към конти- 
нуирания възход на сътруд
ничеството между двете 

страни, които свързва тра
диционно приятелство. Пок
рай заинтересоваността за 
развитие на двустранните от 
ношения, налице са и наето 
яванията на Франция, вся
ка според възможностите 
си, да влияе върху положи
телните ходове в междуна
родните отношения. Разгово 
рите на Шпиляк с най-вис- 
шите дейци на Франция ЩО 
допринесат и за акционното 
ски и наблюдателни кръго-

лага резултатите от тави анке
та на критически анализ и раз 

неговото състоя-глеждане на 
•ние.

Ролята .на Съюза на комунис 
тите е роля на революционен 
обществен творец и борец за 
■прогресивно социалистическо са 
моуправително разрешаване на
съществените противоречия 
конфликти на интересите в со 
циалистическото общество.
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50 години от основаването на ЮКП Б. Илиев тези съдбовни моменти обаче в редовете 
на СРПЮ (к) разколнчеоки действували 
опортганически елементи, които са били 
обременени със социалдемократически 
схващания по най-важните въпроси на 
партийната организация, стратегия и та 
ктика. Комунистическото ядро в Пар
тията решително се

лни резултати в Сърбия и Македония. 
Нейните спечелиха на изборите в Бел
град, Ниш, Крагуевац, Скопие, Велес, 
Пирот, Куманово, Лесковац, Шабац, Ужи 
це, Прилеп и други места. На изборите 
за конституционната екушцина ЮКП 
постигна забележителен успех. И по
край правителствената кампания, при
лагането на различни репреаи, натиск и 
терор, на изборите от 28 ноември 1920 
година ЮКП получил 59 представител-

СЪЗДАВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ противопоставило
на така наречените министериалисти, а 
няколко месеца преди започването на 
Втория конгрес започнала Да се разга
ря и ожесточена борба 
юнистическата група — централистите.

Облягайки се върху марксисткото 
ние, върху

20 срещу спорт- ски места и по този начин зае трето мя 
сто по броя на представители в консти 
туционната скупщина. През изборната 
кампания в редовете на ЮКП дойде до 
окончателно разчистване на сметките с 
централистите и до политическото им 
ликвидиране. До края на 1920 година 
централистите били изключени из ЮКП. 
Нерешеният 
въпрос в Кралството на сърби, хървати 
и словенци не допускали да се консоли 
дира буржоазното владичество, но още 
■повече изостряли противоречията в но 
•вата

жение. В тези години работническата 
класа подготвила много стачки и про
тестни събрания. Най-известна е общата 
стачка от 20 и 21 юли 1919 година ,про 
ведена в знак на отпор на международ 
ния пролетариат орещу империалисти
ческата интервенция срещу съветските 
републики в Русия и Унгария. Към 
края на 1919 година последвали множес 
гео арести на ръководители на СРПЮ 
(к) във всички по-големи средища. Аре 
стуван бил и секретаря на СРПЮ (к) 
Филип Филипавич и в затвора бил за
държан пет месеца. Въпреки всички 
преследвания и арести на буржоазния 
режим не могли да сломят борческото на 
■строение на масите. В тази борба още 
повече се издигнал престижът на СРПЮ 
(к) сред широките народни маси. На 
първите общински избори през март 
1920 година в Хърватско и Черна гора. 
Партията получила болшинство гласове 
и в множество други градове и то пре
димно в промишлените центрове като За 
греб, Осиек, Вукавар, Дута Реса, Сла- 
вонски брод, Нашице, Крижевци, Под- 
горица (Титоград) и тн. Най-голямата

Учредителният конгрес прие и ста
тут на новата партия и избра ръковод
ство на СРП (комунисти) под название
то Централно партийно вече, в което 
влязоха най-видните ръководители: Фи 
лип Филипович, Живко Толалович, Си 
ма Маркович, Душан Цекич, йово Як- 
шич, Митар Трифунович, Лаза Вукиче 
■вич, Влада Маркович, Джуро Цвиич, 
Владимир Чопич и др. За главен секре 
тар на СРП (комунисти) бе избран Фи
лип Филипович.

Подемът на революционното работ
ническо движение през 1919 и първата 
половина на 1920 година положително 
въздейотвува 
чеакото и организационно укрепване на 
СРП (комунисти). В този период беше 
завършен процесът на обединяването 
на югославското работническо движе
ние като при това бе премахната сло
венската югославската социалдемокра- 
тична партия и нейното членство бе 
приключено към СРП (к).

Покрай зааилването на съществува 
щите работнически организации, в този 
период се създават и нови работничес
ки организации в Македония, Черна го 
ра и на Косово и Метохия. Към среда
та на 1920 година броя на членовете на 
СРП(к) надмина 65 000 души. Непосред 
отвено след провеждането на учреди
телния конгрес СРП (к), на 23 април 
1919 година бе проведен конгрес на син 
дикалното обединение, на което бе об
разувано Централно синдикално вече в 
Югославия.

1919 и 1920 годиви минали в раз
чистване на сметките между великосръб 
ската буржоазия и работническото дви

уче
опита на революционното

движение и върху революционното на 
строение ' на работническата 
Юго,славия, комунистите извоювали 
на победа в това стълкновение 
тралистите.

Вторият конгрес на СРПЮ (к)

класа в
важ 

с цен-
национален и социалене про

веден във Вуковар от 20 до 25 юни 1920 
година. На този конгрес били приети
условията за приключване към Ш интер 
национална и върху основите на тази 
пр.ограма. държава.

Докато в началото управляващата 
буржоазия

която предвижда 
на капитализма и завеждане на дикта
тура на пролетариата. В тази програма 
няма ясно и правилно становище по на 
ционалния и селюния въпрос. Партията 
получила ново име: Югославска комуни 
етическа партия (ЮКП). За програмата 
приета на Вуковарския конгрес, друга
ря Тито в доклада си пред V конгрес на 
ЮКП, между другото казва: „Съдържа 
нието на тази програма отразява 
твото на

сваляне

правела отстъпки, което би 
ло от полза за стабилизиране на прави
телството, към края на 1920 година тя 
минала в решителна офанзива, за да 
сломи работническото движение. Стач
ките на миньорите, 
през декември 1920 година в Словения 
•и Босна, използвала

върху полити-и

които избухнали

реакционното пра
вителство на Миленко Вестил да обвини 

но показва, ЮКП в опит да извърши преврат и на 
въпреки недостатъците, че нашата Пар 29/30 декември обявило така наречена - 

Югославската комунистическа га Обзнана. С тава решение забраня- 
паргия вече излезла на път на остра вала всяка комунистическа дейност, 
революционна класова борба и това бе Сле« това последвало закриване на ор- 
ше най—положителното

детс-
нашата партия,

тия

стопанска акция на работническата кла 
са последвала през април 1920 година с 
генералната стачка на железничарите, 
които искали увеличение на надниците. 
Правителството се

ганизациите на ЮКПв тази програ- и синдикатите, ма 
сови арести на видни комунисти и за
браняване на партийни 
вестници. Изградена върху 
на легална

ма”.
Вторият конгрес заема 

сто в историята на югославското работ
ническо движение. Той означи 
телната победа на комунистическата 
тия

важно мя- и синдикални 
принципитеопитало да потуши 

стачката с оръжие. Прилагайки брутал 
•ни сродства, режимът уюпял да сломи 
■стачката на железничарите. Охрабрена 
от този угапех, правителството предпри
ело ново наладнение ср&щу работкичес

реши- 
пар 

в това 
кому.ниетичес 

Ка партия взе участие в общинските 
парламентарни избори, които били про 
ведени през втората половина на 1920 
година. На тях забележила забележите

партия и насочена към пар 
ламентарни форми на борба, ЮКП не 
бешенад реформистичаските сили 

движение. Югославската
подготвена за този удар, който и 

■нанесе режимът. Вместо отговор Обзна 
ната да бъде акция на месите, тогаващ 
ния секретар на ЮКП Оима Маркович 
приложил тактиката 
пълнен ред”.

кото движение. Последвали нови арести 
закриване на партийни и синдикални 

организации и работнически домове. В
„на оттегляне в

(Следва)
Страница 2

БРАТСТВО * 17 ЯНУАРИ 1969



Писмо на Секретариата на ЦК на СКС до общинските конференции на СК

ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СКУПЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ
Централният комитет на Съ

юза на сръбакмте комунисти на 
Третото си заседание от 26 де
кември 1968 година разгледа 
задачите на комунистите в ггод 
готовките за изборите в СР 
Сърбия и взе заключение със 
становищата си да запознае ор 
ганизациите на Съюза на сръб 
ските комунисти. Централният 
комитет упълномощи Секрета
риата, въз основа на изнесе
ния доклад и разискванията на , 
заседанието на ЦК, да отправи 
до общинските конференции на 
СК в Сърбия писмо за задачи
те на СКС в окупщинските из
бори.

Дълг на комунистите е орга
низирано и непосредствено да 
се застъпят за развитие на де
мократически политически 
кошения в изборите. В репуб- 
личната демократическа борба 
комунистите ще се противопо
ставят на действуването извън 
Социалистическия съюз и из
борните правила, които той ут
върждава и на всяко неформа 
лно организиране на изборни 
„щабове’’ и групи. Ако се ка
сае до комунисти^ които действу 
ват така, тогава става дума за 
фракционно поведение, 
подлежи на политическа отго
ворност утвърдена в Устава на 
Съюза на сръбските комунис-

ма на Съюза на комунистите. 
Трудещите се, организациите 
на Социалистическия съюз, Си 
кдикатиге, Съюза на младеж
та и комунистите получават по 
този начин оанова и мерила за 
преценяване колко становища
та, възгледите и лозунгите на 
отделни хора са в съгласие с 
политиката на Съюза на кому
нистите и на обществото, а ка
кво представлява демагогия и- 
ли фракционна дейност.

за отборник и представител 
трябва да бъде решителен бо
рец против национално тесно- 
■гърдие и шовинизъм, а особе
но против шовинизама в рам
ките на собствената нация. Съ 
юзът' на комунистите ще влиза 
в открита, непосредствена и ре 
шителна борба с всички, кои
то в течение на изборния про
цес действуват от национали
стически позиции.

Необходимо е активно 
стие на членовете, организа-

Вниманието в изборите 
бва да бъде концентрирано 
мо върху избора на представи
телите, каювито явления

не тря
са-

от- има-
ше по-рано. с укрепване роля 
та на комуните, ,като основни 
политически самоулравителни 
общност, придобива по-голя- 
мо значение и расте ролята на 
общинските скугацини и избо
рите за тях.

Vуча-

IV От значение е печатът (в ко-циите и органите на СК в ак
тивността на Социалистичес- ' лективите, в общините и по- 
кия съюз върху изграждането широките обществено-полити- 
на критерий, в публичното пре чеоки общности), радиото и те- 
длагаие на кандидати и изна- левизията да действуват като 
сянето на мнения за предложе фактор на демократическо и 

на нията. В случаи когато това е прогресивно насочване на избо 
необходимо, местните, общин- рната активност. Течението и 

щателно провеждане на пОлити ски и други конференции на изходът на изборите зависят 
и ката на национално равнопра- СК могат и трябва колектив- до голяма степен от обективно

вие и единство. Повече от кога 
то и да е това трябва да бъдат

което
В Социалистическия съюз ко 

мунистите трябва да се застъ
пят за кандидатиране и изби
ране на най-изтъкнати борциI ти.

Съюзът на комунистите е за реформата, за развитие 
длъжен, паралено, и в собстве самоуправлението, за последо- 
ните редове, да се бори против

Пред новите скупщини сто
ят крупни задачи в по-нататъ 
шното провеждане на рефор
мата и развитието на самоуп
равлението, в провеждането на 
политиката на национално рав 
нопра/вие, демократизация на 
политическия живот и укрепва 
не независимото положение на 
нашата страна в международ
ната общност. От резултатите 
на изборите зависи (способно
стта на скупщините тази поли
тика по-нататък да изграждат 
и провеждат с успех.

Изборите се провеждат в сло 
Ж1НИ политически обстоятел
ства, възникнали заради дълбо 
ките промени в обществото. За 
това изборната активност ще 
бъде част от борбата за поли
тическо единство на общество
то с решенията на Шестия кон 
грес на СКС и решенията, кои 
то ще приеме предстоящия Де 
вети конгрес на Съюза на ю- 
гоолавоките комунисти.

ваички опити на затваряне 
решаване в тесен кръг на ор
ганизации и органи на 
защото и това може да стесни 
демократизма и влиянието на ■ 
трудещите се и да създаде ус-

стта и принциггиалността на 
средствата за осведомяване, от 
тяхната подкрепа на изборни
те програми, критериумите, от 
пълна активизация на труде
щия се човек и- гражданина в 
избирателния процес и от осно 
вния критически анализ на по 
литически неприемливите ста
новища.

Ангажирането на непосред
ствените производотили, младе 
жта и интелигенцията в ак
тивността на Социалистическия 
съюз и осъществяването на 
най-пълно влияние върху из
бирателния процес на сяния хо
ра, които живеят и работят в 
самоуправителните отношения 
е съществено условие за осъ
ществяване ролята на Социалч 
етическия съюз, за избиране 
■на способни и прогресивни от- 
борници и представители и за 
преодоляване на бюрократиче- 
екмте съпротивления и групи
ровки. Смисълът на непосред
ственото ангажиране на кому
нистите е именно в активиза- 
цията на най-прогресивните ои 
ли в обществото и в осигуря
ване на тяхното решаващо вли 
яиие върху хода и изхода на 
изборите.

но да утвърждават становища 
за целесъобразността на канди 
дагиренето на отделни члено
ве на Съюза, които предлагат 
гражданите или които сами и- 
ницират своята кандидатура. 
Член на СК не може да прие
ме кандидатура или да води 
акция в това направление без 
съгласие на организацията на 
СКС. Такава активност ще бъ
де особено необходима в прет- 
кандидационния и кандидацио 
■нния процес.
Съюзът на комунистите ще се 
застъпва обществено-политче 
ските общности да намират ре 
шения за по-нататъшна и за 

временните нужди на развитие материалните проблеми на хо- 
на обществото, и по-специално, ра, които зарад ротацията ка- 

начин това сътрудничество да най-прогресивните интереси не то принцип на кадровата полтг
обходимо е избирането на не- тика, напускат професионални

те политически постове.
Чрез демократически дого

вор, въз оанова на становища
та на трудещите се, трябва да 
се утвърждава кога ще бъдат 
кандидатирани хора, които жи
веят в ореда, която избира, а 
кога други известни обществе
ни дейци, без изключения и в 
рамките на общоутвърдените 
мерила. Следователно, Съюзът 
на комунистите трябва да се 
противопоставя на опитите на 
отделни лица, които живеят из 
еън дадена среда, злоупотребя 
вапки овоето плияние, по нере- 

диняване на трудещите се и давен път и с извънинститу-
ционни средства, да се налагат

СКС,
хора, които в самоуправителна 
та практика са проявили и пот 
върдили своята способност, тво 
рчество, приниципиалност и 
знание успешно да допринасят 
за създаване и осъществяване 
политиката на скупщините. В 
скупщините трябва смело да 
се въвеждат хора, на които 
самоуправлението, разпределе 
нието според труда и принци
път на дохода е главен белег 
на условията за живот .и осно
вен политически опит.

За да могат новите скупщи
ни успешно да изразяват съ-

лания за монаполизация на по
ЛИТИЧеСКИЯ Ж1ИВ0Т от страна
1на отделни трупи, които изпол 
зват името и престижа на Съ
юза на комунистите.

Размяна на мнения ,и сътруд 
ничеството между органите на 
СК в общиноките, покрайнини
те .републиката и Федерация
та са необходими за оператив
но договаряне за 
на текущата активност.

Координационните тела 
Социалистическия съюз не са 
орган над тези организации, но

проблемите

при

се осъществи по-целесъобразно 
и по-ефикасно. В тези тела тря 
бва да се проучат кадровите 
възможности и нуждите на от 
делиите обществено-политиче
ски общности. В съгласие със 

Основен политически носител задачите утвърдени при фор- 
изборната активност е Социа- мирането на тези тела, от тях 
листичеркият съюз на трудещи трябва да произлезнат съгла- 
те се. Такава роля на Социали оувани становища ' за отделни 
етическия съюз е условие за решения.

посредствени производители, 
хлади хора и жени да бъде 
значително по-толямо отколко- 
то това е случай със състава 
на сегашните скупщини. Част 
от такава кадрова политика е 
и по-нататъшната декомулаци- 
я на политическите функции.

Съставът на бъдещите скуп
щини трябва да бъде в съгла
сие с политиката на пълно рав 
ноправие на народите и народ 
(.постите. В предизборната акти 
1вност, комунистите трябва най-

П

широко участие и пряко влия 
■ние на гражданите и трудещи
те се върху хода и изхода на 
изборите, условие за проявява 
не на инициативите и интере
сите на трудещите се, за тех
ния общ и демократически до 

за възможните решения

Ш

Основа за политическа дей
ност представлява акционната решително да се се противопо- 
програма в Републиката, покра ставят на всеки опит за разе- 
йнините и във всички общини.

7. I. 1969 година 
Белград

Секретариатът на Централния 
комитет на Съюза на сръбски

те комунисти
■Изхождайки от нуждите и ус гражданите върху национали

стическата основа. Кандидатът
говор
и най-прогресивните насоки на словията на всяка среда и реа

лните възможности на обще
ствената реформа, Насоките и 
решенията на Шестия конгрес 
на Съюза на сръбските кому
нисти, с изборните програми,

като кандидати.
политическата акция.

Центърът на тежестта на из 
в общи- Из дейността на СКборната активност е 

ните, а сътрудничеството и съ
гласуваното дейетвуване на Со
циалистическия съюз, 
на комунистите, Синдикатите и 
Съюза на младежта в комуната 
е една от най-важните предпо
ставки за добра организация и

Подготовки за общинска конференцияСъюза щеколкото се може по-ясно, 
се определят задачите на бъде 
щиге скупщини и методите на
тяхното решаване.

Ясната изборна програма, из 
течение на избирател работена чрез демократическа

преди

ващания чужди на Съюза на 
комунистите. Подчертавайки то 
зи момент, комисията ще на
прави всичко ,щото общинска
та конференция да заеме пра
вилни становища.

Привлича вниманието и кон
статацията, че местните органи 
зации в града са големи и по
не досега, не са показали 
забележителна активност в раз мането в СК, както и активнос 
решаването на многобройните тта на комунистите в другите 
■проблеми в града. Много по- обществено-политическите' орга 

. добри резултати са показали ак низации.

Комисията за реорганизация 
и развитие при общинската ко 
нферемция на Съюза на кому
нистите в Димитровград, под
готвяйки се за общинската кон

тивите, докато 
СК не са се показали като най 
подходяща форма на действу 
ване. Такива изводи произли
зат оттам, че членовете най- 
масово се събират по активите, 
по-малко по клоновете и най- 
малко по местните организации. , 

Комисията констатира, че в 
последно време намалява прие

кленовете на

уопешно
и публична постъпка, 
всичко в Социалистическия съ 
юз, при участието на възмож
но повече трудещи се, на вси
чки самоуцравителни и полити 
чеаки фактори, и при максима 
лно ангажиране на комунисти-

всички

ния процес.
Ворбата за съществена де

мокрация, а не само за форма 
лна демократическа 
ра, предполага организирано 
действие на комунистите в рам 
ките на Социалистическия съ- 
ъз. Комунистите са дължии да 
преодоляват съпротивления и 
схващания, които се противо
поставят на организираното де 
йствие, жнопвциално на

на Социалистиче-

ференция, която ще се проведе 
тези дни, посочи някои явле
ния. На събранието се конста- 

което отдавна се

процеду-

тира онова, 
знае, че има членове на Съюза

те, представлява, 
прогресивни сили, политическа 
оанова на предизборната актив

за на комунистите, които са паси 
■вни — не плащат членски внос, 
не идват на събрания, - с отиоше 
нието си не допринасят да се 
разрешават проблемите в сре
дата, в която живеят.

Забелязва се, особено в някои 
села, че има членове на СК, 
които с поведението си — пи-

ноот. Реалността на изискване
дей- то и разграничаването на зада 

чите на този етап и тази сесия
М. Б.

ствуването 
ския съюз и Съюза на комуни на скупщините от ония, които 

ще бъдат решавани по-дългос- До не се повторят старите грешкиспите, заради мнимо стеснява
не на демокрацията, защото та рочно, са необходими. С про

грамите се намаляват възмож
на различни

тече нормално. След състояли
те чсе договори и разисквания 
на представителите на различ
ните ръководства в районните 
центрове, ще започне едно по- 
широко допитване с избирате- 

една по-оживена дейност,

(Продължение от 1 стр.)
Ако цялата дейност тече в 

ССРН, ако критическите стано 
вища се подкрепят с факти, то 
тогава може да очакваме нор
мално провеждане на тЯзгодиш 
ните избори. А именно за това 
се застъпва Изпълнителния от 
бор на ОСРН, като при това, 
се изтъкна, че безотговорното, 
измисленото, безпощадното ще 
бъде разобличаване.

Може да кажем накрая, че 
засега предизборната дейност

кива съпротивления представ
ляват опит за разбиване на ор наетите за опит 
ганизирагността на съзнателни- групи да манипулират с труде
те социалистически сили и съз щите се и гражданите с демаго 
даване на пространство за пре жки обещания и лъжливо пре 
■връщане на изборите в собстве дотавяне на реалните възмож
ност и за дейетвуване на мо- наети за решаване на дадени 
нополистичваки групи. Демокра проблеми. С такива програми 
тичесясата постъпка и органмзи се отслабват и опитите, под вм 
раното влияние на Съюза на да на решаване на конкретни 
комунистите са необходим е- проблеми, да се предлагат при 
лемент за единение, демократи 
чеаки и прогресивно насочен 
политически процес.

янствуване, кавги, интриги и 
клюки създават недоволс
тво сред хората, вместо да 
служат за пример. Тези хора 
накърняват авторитета на Съю 
за на комунистите и му нанас
ят .големи щети. лите,

където главната дума няма да 
имат различни форуми, а

избиратели, «о само ония

Такива явления не биха пре 
проблем 

и техните

са-
дставявали сериозен 
ако организациите 
ръководства търсеха отговор
ност и прилагаха партийни сан

мите
със здрави становища.иципиално различни или дори, 

противоположни решения от 
приетата политическа плагфор Ст. Н-кции орещу носителите на сх-
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АктуалноСлед семинара за междунационалните ^тношения
Сто учебни годиниЕдна от задачите е да догоним по-развитите

11 ДВУЕЗИЧНОСТТА
И другите задачи произли- 

еегашния етап на разви- 
Имаме предвид културата, 

двуезичността.

то училище ^Моша Пияде” в Димитровград решиха тази годи- 
ппазнува стотага учебна годни».

светншГишв^^Гдймит^град^^^е генерации, шш^и

го п3редставйвГТдаГТрачТа иаей^д°й п^Й^о“р»зв^Па

димигр0вградскияицкрай.ът ^ осш>шшто училище не е бил ни-
нито обикновен. Неговата история е изпълнена с не- 

невежеството, изостаналостта, поли-* 
всякакъв вид. След освобождение- 

млад»та българската бур

ЗШЩ0Т0дачи на комунистите, 
в икономическото доближаване бе 

изтъкнато в резолюцията
на СКС, който

В Института за международ 
но работническо движение 
Белград неотдавна бе организи 
ран семинар за междунациона 

отношения у нас. Осиов 
пата тема на разговорите бе ка 
кюн трябва да бъдат междуиа 
ционалните отношения на се
гашната степен на нашето со
циалистическо развитие и във 
връзка с това, какви задачи 
следва да поемат членовете на 
Съюза на комунистите в Сър
бия, където националният със 
тав е най-разнороден, т.е. къ
дето живеят и редица народн- 
ноети.

на да се
иа ,зат от 

ти е.Шестия конгрес 
се състоя миналата година. просветата и 

обаче търси солидно предвари 
проучване, за да се вид 

ят реалните нужди в комуни- 
цирането на правосъдните и уп 
равителните органи с населе
нието. За този въпрос трябва 

намери най-благоприят- 
затова тряб-

лните
МЕ- телноСЛЕДВАТ КОНКРЕТНИ 

РОПРИЯТИЯ то лек,
прекъснати борби против 
тичеокия гнет и робство от 

~ от тупните то пада под ударите на 
жо^ия която за кратко време премахна автономията . учи- 

Пред края иа миналото и началото на това столетие
г«ТаЛбродско училище се засилва влиянието на социалдемо- в цдоибродск у в дИМИТровградско се явява силен

просвета- Учителите стават същински йа- 
най-активни в учителските дружеетза 

организации в град». Тяхната борба 
1920 година против фашитската дик-

състои рабо- 
Сам ©политическото раз

въп да се
•ното решение, но

Ето в какво се
тата.
решаване на националния 
рос вече не е достатъчно на та 

развитието ни. Ну
възход, сам!и

■ницирагле с органите. В община 
предприети мерки 

за отпечатване на формулярни 
двата езика, за из- 
бюлетин за работа

правото хората 
да си решапг за това кому

ва да се дадези стопен от кратическа 
интерес към наука и

защитници. Те са
жен е икономически 
който да доближи неразвитите 
предели на народностите и изо 
бщо неразвитите краища до по- 
раавитите. В резултат иа това 
съзнание предстои да се 
мат редица мерки за развитие- 

наразвитите райони
значи и за по

роднии социалдемократическите
става оше по-силна след

Александър.
та вече са

От Димитровград на семина
ра присъствуваха другарите Ге 
орпи Алексов, секретар на ОК 
на СКС и Любислав Илиев, пред 

общинския съд. С

татура на крал
По време на

ученици от Цариброд взеха

с.моУгра.™™о ««ш~™1111юия т училищ„0 . „
отговорна работа. През тази, стотната учебна година, колекти
вът на училището ще се справи и с тази задача.

И не само колектива.обществено-политически организации, трудовите?
стогодишнината на своето основно у-

зктове иа партизяпското движение мнозина учители и 
активно участие в боевете за осводаване иа

общиноката скупщина и пр. 
При всички тава не бива да 

се пренебрегва и непрестанно

взе-
■на

наседател на 
тях и беседвахме по въпросите,

то на
страната, а това 
неразвитите краища 
постите. Ние не оме особено мно

в Димитровградско.
«а конгре

актуалната задача на комуни-- 
население

на народ-които са изтъкнати там и за 
мнението им какво следва да 
се предприеме в рамките на на 
шата народност.

ст.ите и на цялото 
за непрекъсната борба за единго развити

Едно от решенията 
са на СКС бе, че е необходимо 

образува фанд за нера 
предели ,с цел посред 

него да се осигуряват сред 
икономическо развитие.

става въпрос за 
но повече

стЬо между всички народи и 
А това пъкСЕМИНАРЪТ народности у нас.

и иепрекъсващо да сете, да се
звитите 
ством

Самият семинар, казаха
е голям принос към раз значи

борим против всеки 
зъм, който може само да вреди.

Всичкиза нас
ясняването на въпроса за меж 
думацианалните отношения. От 
разискванията, които се разви 
ха, може да се разбере, че 
този въпрос трябва да се при- 

становището на об-

шовини- колективи ще чествуват 
чилище като свой празник.

Защото всички граждани на 
това училище и тук за пръв път научили четмо и^писмск

ства за 
Естествено, не този град са минали през

м. н. н.инв естиции,към големи
за спомагателни обекти, какви 

електрифици-то са пътищата, 
ята, обекти за здравеопазване
на хората и др. Но тези сред-

стъпва от
щото развитие на нашия

република Сърбия. Тък 
затова считаме ,че в по-на- 

татъшката политика на комуна 
та ни предстоят не една основ

Тема на деняжи
вот в да са дарения, но 

редовно ще се 
банков

ства няма 
кредити, 
отплащат по установен ОБЕДИНЯВАТ СЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ГУМЕНИ ОБУВКИМО които

начин.
За Димитровградско

благоприятна
ни задачи.
НАЙ-ВАЖНО Е ИКОНОМИ
КАТА

та на пазара, тогава на първо 
място се има предвид високите 

производителите 
на търговията. То

ки. Напротив, общият 
водствен план 
част на всяка трудова органи
зация. Пито по отношение на 
плана, нито по отношение на 
коригирането на вече утвърде 
пите продажни цени на всички 
асортименти обувки, нито една 
трудова организация не може 
да ги променя без съгласието на 
останалите сътрудници.

Отделна димензия на сътруд 
«ичество представлява опоразу 
мението за организиране на об 
ща набавка на суровини и ггро 
дажбата на произведения, ко
ето чувствително да намали 
производствените разходи. С 
всички обши работи ще се за
нимава координационния коми 
тет със седалище в Ниш, а не 
гов оперативен орган ще бъде 
Бюрото.

В състава на координаци
онния комитет ще работят: слу 
жбата за изучаване на пазара, 
службата за анализ на пазара, 
конюкурната служба, служба 
информации, реклами и пропа 
ганда и икономическо- програ 
мната служба.

Тези дни работи гру
пата за план и технолозите. Тя 
работи върху съгласуването на 
технологията и производствени 
те планове, както и върху ут 
върждаването на производстве 
ните .разходи. Всички знаят тай 
ните. Според онова, което е по 
стигнато в отделни предприя
тия — ще се взима най-хубаво 
то и ще се създават единни пла 
яехве за всички в областта на 
технологията производствените 
планове на' гумени обувки. От 
такова сътрудничество всички 
ще имат полза. Общите цени 
откриват големи ресурси и по
казват, че дамските ботушки 
ще се продават по 5 динара по- 
ефтино.
По-низки ще бъдат и цените на 
„трамките” и „полутрамките” и 
ред други произведения. При 
това трябва да се изтъкне, че 
интеграционните процеси показ 
ваят и другата страна на медаля 
та — не се касае само до увели 
чение на акумулацията на сдру 
жените предприятия, но и за 
намаление на цените, за увели 
чение на покупателната мощ 
на потребителя, а това ще рече 
— откриват се нови възмож
ности за намаляване на лагера.

Когато се говори за условия

произ- 
става съставна

това оз 
въз 

на най- 
в областта 

електрифи- 
на на

Производителите на гумени 
обувки в Сърбия се договориха 
да започнат интеграционен про 
цес и от думи да минат към

начава една 
можност за решаване 
актуалните въпроси 
на съобщенията и 
нацията. Със средствата

общинските фон- 
облагането в работна си

лихви, които 
отстъпваха 
зи процент понякога възлиза
ше и до 25 на сто, а за каса- 
шконт 5 на сто. С това акуму-

Националният въпрос е поли 
тически разрешен още през ос 
вободителната борба. В сетнеш 
ния период темелите на брат
ството и единството бяха още 
по-здраво укрепени, 
условията на наптето социалис 
тическо развитие се раждат за 
■всяка националност нови жи- 

проблеми. Естест

дела. За непълни два месеца ин 
тензивна работа четирите тру- 

„Тигър” — 
Нова Ва-

дови организации 
Пирот, „Златар” 
рош, „Вулкан” — Ниш и „Ди
митровград ’’

селението, с латиЕността на всички I група- 
значително е намалена. Вдове, с

ла и с кредити, които биха се 
този фонд, би се

благоустройство в 
е много важ

Обаче в ции
•нелоялната конкуренция търгоДимитровград,получили от
вията обираше маслото, а про 
изводителите търпеха със за
губа ,а също и потребителите. 
Занапред търговските предпри 
яия, които осъществяват обо
рот от продажбата на обувки 
от един производител от група 
цията от 3 000 динара ще имат 
отстъпка от 3 на сто, каса-шко 
нт, за оборот от 10 000 динара 
— 7 на сто отстъпка и 3 на сто 
•каса-шконт. Посредниците, ко
ито осъществят оборот 
лям от Ю 000 динара Ще имат 
отстъпка и до 10 на сто, при

формулираха началния вид на 
сътрудничество и 
координационен комитет и Бю
ро за съгласуване на интегреси 
те и общите действия в облас-

уок сирило 
комуната, а това

икономическия ки въз 
догояването на по-<раз

формираха
знено важни 
вено на сегашния етап от раз
витието първо в икономиката, 
а после и в другите сфери на 
обществения живот. Тези проб 
леми се раждат не само в пре 
делите на народностите, но и в 
тия, където живее национално 
хомогенно население, но къде

но и за 
ход, и за 
витите.

Обаче това не значи, че кре 
трябва да бъдат един- 

средства и да спре ра 
населението по стро- 
пътищата е електри- 

Главен носител на

тта на производството и прода 
жбата. Значи първите писани

дого-
дитите 
ствените 
ботата на 
нето на

документи са приети 
вор за съгласуване на произ
водството и продажба на гу
мени обувки, а координацион
ният комитет готви правилникфицирането. 

благоустрояването както досе-то регионите не са икономичес 
ки еднкаво силни. Значи става 
въпрос за това, че се явява ну 
жда да се решава икономичес 
кият
на неразвитите към по-разви- 
тите.

Тъкмо това и сега и занапред 
ще. е една от най-важните за-

за задачите, организацията и 
работата занапред.

Изхождайки от условията на 
пазара тези трудови организа
ции се споразумели да правят 
обща делова политика в произ 
водството и продажбата на гу 
мени обувки с цел да се за
силя деловите и производстве
ни способности. За да се възта 
новят нормални отношения на 
пазара и справедливи отноше
ния между производителите на 
гумени обувки и търговската 
мрежа, четирите производители 
ка гумени изделия за широко 
потребление се обвързват чрез 
координационния комитет и по 
асортимент и по количество за
едно да изстъпват на пазара, 
при пълно ангажиране на про 
изводствените мощности и спе
циалистите. Такова планиране

по-го-
га, така и занапред, ще ои ос
тане
дидитите трябва да се върщат, 
а какво натрупване на средства 

се очаква от такива

населението. Защото кре-
проблем за доближаване същия процент за каса-шконт.

Групацията излиза с искане
то да се спре вноса разни ви
дове гумени обувки, които се 
произвеждат у «ас ,т.е., за та 
жъв да се търси съгласието й 
за внос на гумени изделия.

Процесите на интеграция в 
групацията сташат върху само 
управителни начала с пълно съ 
гласие на на самоуправителни- 
те органи във всички трудови 
организации, които се договар 
ят да сътрудничат. Ако възни 
кнат спорове ще се намеси коо 
рдинационният комитет, а ос
тавя се право на всички члено 
ве в групацията шест месеца 
предварително да предават из 
лизане от обединението. Ако- ня 
коя организация не опазва пре 
двединети норми, предвидени 
са и остри наказателни мерки.

Трябва да подчертаем, че то 
ва са първите крачки. Настоя 
щата година трябва да покаже, 
в кои области трудовите орга
низации ще намерят общ език. 
В производственото сътрудни
чество в гум ар ската промишле 
нает са разкрити големи въз
можности. Не ще и> съмнение 
— опитът ще покаже онравда- 
н ос тта на мерките, които тру
довите организации предприе
мат претваряйки в живота 
интеядиите на развитието на на 
шата обществено-икономическа 
система и потвърждавайки ра
знообразието на неговата 
цифичност.

може да 
обекти.

През зимните месеци
ЩЕ СЕ ЗАСИЛИ АКТИВНОСТТА НА 

МЛАДЕЖТА
Зимният период ще се изпол 

зва за засилване дейността на 
младежките активи в босиле- 
традската община. Това е въз 
мажно, защото по това време 
средношколската, студентската 
и селско-работническа младеж 
е свободна.

Разглеждайки тези възмож
ности Общинския комитет на 
Съюза на младежта в Босиле
град предприема мерки, които 
имат широко- значение за орга
низиране на младите. На нача 
ло ще се разработват материа 
лите и решенията на Осмия ре 
публикански младежки конгрес 
в Крагуевац.

През фавруари ще се прове
де общинска конференция на 
СЮМ, на която ще присъству 
ват и ръководствата на младеж 
ките активи. Тя ще приеме и 
допълни Програмата за актив
ност, която готви Общинския ко 
митет на младежта. Освен това 
отделно внимание ще се обърне

на активността и ролята на мла 
дежите и девойките в предсто 
ящите избори, в които те тря
бва достойно да бъдат застъпе 
ни. Тук се особено касае за из
борите за общински отборници, 
защото сега в отборническия

ориентира производителите към 
общо определяне на условия-

състав няма нито един младеж.
Отделно внимание ще

геултурно-забав- та на продажба и определяне 
цените на отделни произведе
ния, както и набавката на сУ~

■се задели за 
ния живот, който да се обогати 
с нови форми на работа. За 
тава начинание, особено през ров ИНИ.

Сериозността, с която трудо
вите организации пристъпват 
към конкретизирането на сът
рудничеството е и договора за 
взаимно утвърждаване и изгра 
ждане . на нови производствени 
мощности за гумени обувки.

Договорът, между другото, пр 
едвижда между разните тру
дови организации да няма тай

зимните месеци, съществуват 
широки възможности. За цел
та обаче предварителна трябва 
да се разреши въпроса с поме 
щенията, защото земеделските 
кооперации полагат някакъв 
монопол на кооперативните до 
мове.

В тези обемни акции младеж 
та очаква помощ от Съюза на
комунистите и останалите об- ни в производството и техноло

гията, както и по отношение 
калкулациите и набавките на 

В. В. материали и проджабата на сто

ществено-политичеоки организа 
ции. спе-

М. Баккч
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Пленум на общинския профсъюзен съвет в Димитровград Граждани за проблемите на общината

Да се отговори на всички 

въпроси на трудещите се
Становището обаче е в до

клада да бъдат изтъкнати и Какво недостига 

на Босилеград
всички въпроси, на които чле 
«овете търсят отговор. Става 
въпрос за възнаграждението, 

, пенсионния стаж, някои проб
леми в охраната на труда и
пр.

В Димитровград неотдавна се 
състоя пленум на общинския 
профсъюзен съвет, посветен на 
подготовките за провеждане на 
отчетно-изборните събрания в 
профсъюзните организации.

Пленумът обсъди програмата 
за подготовките на тези събра 
«ия и реши, че в провеждане
то им следва да се имат пред 
■вид . необходимите насоки към 
разработване и провеждане в 
дело на резолюциите на кон
гресите на югославския ' и на 
сръбския съюз на профсъюзи
те, Насоките, и на. решенията 
на Десетия пленум на ЦК на 
СЮК.

Една от задачите, които ще 
бъдат подчертани в докладите 
е и участието на профсъюзните 
организации в подготовките и 
произвеждането на изборите за 
представителни органи от об
щината до федерацията.

Предложи се да се организи
рат предварителни
телки събрания, на които да се 
обсъдят въпросите — кой хора

Обърнахме се към неколици- 
на босилеградчани да ни отго
ворят на въпроса: 
тяхно мнение, недостига на гра 
да?

не се изпълниха. Доколкото ми 
е известно, касае се 
8.000 динара, необходими за то 
на начинание.

Малко интерес за формиране 
то на самодеен колектив проя
ви и културно-просветната об
щност. Една полезна акция се 
провали само поради това, че 
се всичко гледа през динара и 
че се преследват лични смет
ки.

подготви-
само за

какво, по

да се утвърдят като кандидати 
за членове на ръководството, 
как да бъде организирана про 
форганизацията, кой да подго 
твя отчетния доклад и доклада 
за предстоящите задачи и кои 
са непосредствените задачи, ко 
ито организацията трябва

Драган Трайков, завеждащ 
правна служба в Общинската 
скупщина:

— Главен проблем на Боси
леград е водоснабдяването. Той 
съществува няколко години, а 
през миналата особено се изо
стри. Жилищните сгради само 
■отвреме-навреме имат вода. Би 
трябвало тази година да се на
мери решение на тоя въпрос.

Хигиената в града не задово 
лява. По улиците и парковете 
се разхождат свободно свине и 
кокошки. Не рядко се срещат 
и кучета да разнасят кости. На 
мнение съм, че и мястото, кое 
то е определено за пазар най- 
сетне трябва да се уреди и на
истина да заприлича на пазар.

Съобщенията на Босилеград 
със селищата са лоши. Особе
но сега в зимния период пъти
щата са непроходими. Правя 
забележка и на транспортното 
предприятие, което на много 
места в комуната не е означило 
спирките ,което създава смуще 
ния.

Любинка Стаменова, гимнази 
ална учителка в Босилеград: —

— На младежта е необходим 
културен дом. Обещанията от 
най-отговорните в комуната, да 
дени на едно младежко събра
ние ловджийския дом частично 
да се приспособи за тези цели,

РАБОТАТА НА ОТЧЕТНИТЕ 
СЪБРАНИЯ

Отчетно-изборните събрания, 
да които ще се проведат няма да 

имат задължителен дневен ред. 
Обаче зарад естеството на под 
готовжите им в дневния ред 
ще се намерят — доклад за из 
вършената работа за последни
те две години, доклад за задачи 
те, които предстоят, избиране на

решава в предстоящия период, 
за да бъдат изтъкнати в док
лада.

Необходимо е Босилеград да 
има и по-подходяща кинозала.

случая, ако такава не може 
по-бързо да се получи, тогава 
е необходимо сегашната да се 
преуреди и осиоеоби не само за 
прожектиране на филми, но и 
за театрални и други представ 
ления.

За разлика от по-рано, сега 
в Босилеград почти и няма го 
стувавия на по-известни театра 
лни, музикални и други колек 
тиви. Ако добавим, че и подбо
рът на филмите, които се про
жектират не е добър, 
става яоно, че културно-забав
ния живот в града е на ниско 
равнище.

.Имам забележки и върху хи 
гиената в града. Не става въ
прос само за улиците, но и за 
заведенията и търговските ма- 
тазини. И със онадбяването не 
всичко е в ред. Търговията със 
сегашния асортимент на стоки 
не задоволява нуждите на ку 
пушачите, без оглед, на това, че 
са магазините пълни.

В

САМОУПРАВИТЕЛНО НА ЧЕЛ 
НО МЯСТО

КАКВО ПРЕДСТОИ? (ръководство ' и надзирателен 
съвет на първичната профогра 
низация, избиране на делегат 
за общинското събрание на 
профсъюза и предлагане на ка 
ндидати за членове на общин
ския профсъвет.

Тъй като през годината в ре 
дица трудови организации има 
ше много размивания за раз
пределението на личните дохо 
ди тези събрания, по мнение на 
ръководителите в профсъюза, 
ще бъдат солидно посетени, за 
щото мнозина ще искат да се из

В доклада за предстоящите 
задачи на предно място ще бъ
де изтъкната задачата за по
нататъшно развитие на само- 
управителните отношения в 
трудовите организации — в об 
ластта на производството и не 
говото организиране, в разпре 
делението на дохода и личните 
доходи и в изнамирането на 
критерии за постимулативни 
форми на възнаграждение спо 
ред труда.

. Годишните отчетно-изборни 
събрания в профорганизациите 
в предприятията и учреждени 
ята в: Димитровградско ще се 
проведат ■ до половината на ме- 

. сец февруари, а след това до 
средата на месец април ще се 
състои и конференцията на об 
щинокия профсъюзен съвет. 
До това време обаче на ръко
водствата и членовете на про
фсъюза предстои сериозна ра
бота за подготвянето йм.

тогава

кажат и да дадат предложения 
за по-скоро доразвиване на са 
моуправителните мероприятия 
с областта на разпределението 
въобще и специално в лични
те доходи.

От заседанието на ОС в Сурдулица

Еднакво за всички
м. н. н. В. Вел.

Най-напред някои .огборници 
предложиха да се отсрочат точ 
ките, отнасящи се до облагане-

миналата година е увеличило 
личните си доходи със седем 
на сто.

Накрая бе прието заключе- Из трудовите организациито на гражданите: с различни 
'данъци, такси -и пр. Причината ние всички компетентни в тоя 
— никой не ги е консултирал отрасъл да изготвят съвместно 
преди да изтъкне тези точки на решение и предприемат необхо 
дневен ред.'- Компетентните ор- лимите мерки, за да се подо- 
гани в общината се оправдават, бри положението, 
че законът за облагане на гра

»Услуга« разширява дейността си
емири” ще се подмени водопро 
водната мрежа със средства на

Димитровград се увеличава 
— растат новите селища, ра
сте броят на населението. Кому 
налните проблеми притискат 
града. Не мине събрание, на ко 
ето да не се постави въпроса 
за водата. По този въпрос пи
са и нашия вестник. Заключе
нието е едно — в летните ме
сеци водата не стига до жили
щните блокове. Нуждите нати 
скат Общинската скупщина и 
населението и комуналното цре

търсят

В отделната информация, ко 
поднесе председателят на

милиона динара. В „Услуга” 
обещават, че ще разширят ха-ждаките закъснял и предупре 

ждават, че ако не се разисква 
върху тоя въпрос ще се усло 
жни материално-финансовото

ято
ОС бе обяснено във връзка с комуналното предприятие.

Тазгодишният баланс на „Ус ставят и т.рап за миене и смаз- 
луга” е добър на производство 
то и реконструкцията на съоб 

Завършен

лата на, ремонтната и ще по-
аткриването на молибдения ру 
дник „Мачканица”. Ясно е, че 

. положение в обпцината. Накрая тоя рудник има перспективи, 
отборниците приеха, но с ос- Че. за нейната руда са заинте- 
тра забележка, че подобна пра ресовани и в чужбина — ЧССР, 
ктика няма да търпят и че ,вси но че са НуЖНи инвестиции. За 
чки материали, които им се до сега обаче тоя въпрос е в ръце 
ставят предварително трябва те на Изпълнителния съвет на 
да бъдат обсъдени от компетен 
тките съвети и комисии.

км на кола. С оглед на все по 
големия проток на автомобили 
така оборуданата работилница 
ще бъде в състояние да улесни 
притежателите на возила и тр 
анзитния транспорт, като уве
личи доходите на предприятие

чцителните връзки, 
е пътя от Димитровград до Ка
меница и установяването на 
първата рейсова линия с цен
търа за тази територия. Пред
приятието е инвестирало 24 то. 
милиона стари динара. Попра
вен е и пътя от Суково до Тръ 
ноки Одоровци. Сега по доли
ната на Ерма пътуват и по-го 
леми рейсове. Открита е и ре 
йсова линия от Димитровград 
□а Долна Невля. В това отно
шение значи „Услуга” устано
ви връзки между районните 
центрове и града и хората за 
един ден могат да си свършат 
работа в града и да се върнат 
обратно, вместо да изминават 
■пеша с десетки километра.

Забележен е още един уапех 
на „Услуга’’ в изтеклата годи 
на. Притежателите на превоз-

СР Сърбия.
Специално място зае увели

чението на финансовите сред дприятие „Услуга да
общ език в разрешаването на 
този .проблем. Същността на въп 
роса е: как да се обезпечат 45

През идната година „Услуга” 
ще открие и тъкачен цех, в 
който ще бъдат настанени на 
работа 6—7 нави работници. 
Ще ое изработват килими и 
вълнени покривки. Вече са скл 
ючени и договорите и един 
'стан ще коства към 7 200 000 
динара, а в предстоящата годи 
на ще бъдат набавени шест 
такива.

Разширяването на дейността 
■на комуналното предприятие 
показа и добри финансови ре
зултати. Докато в миналата го 
дина общият доход възлизаше 
на 120 милиона ст. динара, през 
първите девет месеца в Годи
ната която си отива той възли 
за на около 175 милиона. До 
края на годината, както се пре 
шнолата, ще възлезе на 250 ми 
лиана ст. динара. Миналата го 
дина предприятието имаше 32, 
а тази 49 заети.

Обсъждайки
то състояние на: стопанските ор ства за образователната общ- 
ганизаций отборниците конста ност.: Макар че участвуваха 
тираха, че на заседанието при тридесетина отборника в ра- 

директор. зионванията, накрая пред
ложенията от просветния събор 
от декември миналата година 
бяха приети частично 
се увеличат личните доходи

деветмесечно-

милиоеа стари динара за даве 
ждане на вода и поставяне на 
водопроводна мрежа, по която 
да приижда 15 литра вода за 
пиене в секунда. Сегашната 
мощност на водопровода е твър 
де малка — 4,5 литра в секун
да. Нуждата прави своето. На 
зря идеята за сдружаване на 
сили и средства на скупщина
та, на/селението и „Услуга” за 
.разрешаването на този важен 
проблем.

съствува само един 
Констатира се също, че отде- 

за стопанока дейност прилът
общинската скупщината не е 
в'състояние да следи работата 
на стопанските организации, а 
стопанският актив нито веднаж 
през миналата година не е раз
гледал 
комуната.
ФАЕОС, комуналното предпри 
ятие, гостилничароюо.то пред-

ще

от октомври, а не от януари 
1968 година, какъвто бе искът 
на просветните работници. Но 
накрая и тук бе прието реше
ние да се въведе известен ред 
във финансирането на учебно
то дело, както и да се увеличат 
«астояванията материално-фи
нансовото му положение да ре
подобри., 1............

Прави впечатление обаче ед 
всички, са недоволни от

стопанските проблеми в 
тях:Някои от

ни средства могат да ползват 
услугите на сервиза в Димит
ровград, а това не е без значе 
ние като се има предвид, че в 
общината има към 300 возила. 
Комисия е прегледала ремонт
ната и дала разрешение за ра
бота. В този обект предприяти 
ето е вложило 2,5 милиона ди
нара, а апарата за проверка на 
техническата изправност на во 
зилата струва 600 000 стари ди- 

, нара. С построяването на ре
монтната работилница притежа 
телите на моторни превозни 
средства и трудовите органи
зации ще опечалят време и оре 
дства, а в общинския бюджет 
ще постъпят годишно по 1,5

ттриятие, строителното предпри 
са в загуби. Повече тру- „У.слуга” в този смисъл на

прави план. Отправен е иск до 
Републиканската инспекция да 
одобри локация за каптиране 

вода в Градини при Ивкова 
воденица. Анализите показаха, 
че тази вода е много добра, а 
температурата й е с два гра
дуса по-ниска от водата, която 
сега пият димитровградчани. 
Предвижда се и да се построи 
нов резервоар в случай водата 
да секне.

ятия
дови организации са обезпечи
ли само простата репродукция.

От друга страна, стоките ,ко 
се произвеждат имат добър но

пласмент, но причините за тру самоволното увеличение на лич 
дното положение в стопанство 
то са в слабата трудова дисци 
плина и лошата организация 
на производството. Но и по
край това някои стопански ор 
гамизации се определят за уве 
личаване яа ■ личните доходи 
за сметка на фондовете само 
да държат крак с останалите, 
особено с органите на общин
ското управление, което, макар 
че взима от стопанството, през

наито

ните доходи в общинското уп- 
и стопанството, заран ление, 

рад това, че е в незавидно по-
М. Б.ложение, и учебното дело, по

неже винаги е на задан план, 
та дори и гражданите, чмито 
облагания ежегодишно се уве 
личават, докато на служащите 
е общината се увеличават лич

Тази година пък заедно с на 
селението „Услуга” ще построи

„Момчилводопровод в улица 
войвода”, „Петьрлашки път” „7 
юли”, докато в улица „29 но-

ните доходи.

Милан Величков
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Т«и -дни посетихме Йммифор ТрУДСЩЯТ© СЙ Й ТСХ-

Петро®. Намерихме го в Мага
зина. ВсичкиГероите от Босут ните проблемиго знаят като 

честен работник. Носкромен и 
малко зйайт аа неговото герои 

дърясанне в сраженията на ЗАНЕМАРВЯ СЕ 

РАБОТАТА НА 

ПРОФСЪЮЗИТЕ

чно 
Босут.

— Какво Да разкажа, — за
почна той — мййа е много вре 

Но картината на Босут, от 
11 април 1945 Година, Няма да 
забравя.

Тежко беше.
Неприятелял 

ка цена да върне позициите и 
да унищожи бригадата. Ние три 
мата: Рангел, Кирил и аз бя
хме с нашата картечница 
•предните редици, защото пър
ви батальон имаше за 
пръв да премине река 
Седем пъти акатувахме. Борих 

всяка педя земя. Зна- 
тези успехи зави- 
лоложението на то

йци. Обаче този огън от непри 
ятелските оръдия бил спрян ог 

нашите артиле- 
Войниците'1йй действието на 

1рийюк.и части, 
първи

ОТ
ме.■ «у ш * батальон с излизането 

ле»вФ1Я Бряг на релсата се 
не-

V. си на
хвърлили в

'■щуС

неравен бой с 
Някои бойци За работата «а профоргаад- 

„Свобода” беседвах- 
Петър йаванович, квали-

като 
Каменица

иокапе на все-приятеля.
Рангел Минчев от зацията в

живи немци в окопи ме с
фициран работник.

хващали
убивали. В първата а- 

5 негприя-
те и ги
така били пленени

войника, 22 били Уби- 
6 дупчи се хвърлили в Ре"

В От месец Юни 1968 година той е 
председател иа проферганиза-

т-елскм
ЩШ'-. % А/I .

задача
Босут. цията.

ти и
исата. След първите крачки, на 

бряг Първи батальон лро 
към

..
■

левия
дължил напредването си

Аишевичм. Пред това се-
— Откак съм председател на 

уреждах-
V

Ш11
ме се за 
ехме, че от

профорганизацията
фабричния двор, събирахме 

помощ за пострадалите от зе- 
Черна гора ...

село[А, атакило последвали още три
батальона. Останалите ба

тальони също така преминали 
Вражеската верига би- 

Обаче ' неприя-

меси много за 
зи част на фронта.

Но изведнъж, видяхме,
иа

че меГресението в 
Всеки член от колектива щеМного 

бя- 
Някои от

реката, 
ла разкъсана, 
телят започнал каитраатака. В 
атаката употребил картечници, 
минохвъргачки и артилерия. В 

частите

неприятелят над©лява. 
бойци под силния натиск 
гаха към реката, 
страх

внесе най-малко по пет 
динара. Устроихме 
сквателна 
нара. Тя нй служи за осведо
мяване. Събрахме и помощ от 
1200 динара за «абавка на но
ви инструменти за гимназиална 
та музика. Правихме постъпка 
в „Балкан" — да се подобри 
храната в работническа столо
ва, понеже не е добра.

За отношенията между хбра-

нови
и разпръ- 

стаиция за 5 000 ди-
се хвърляха във водите 

Босут. Ние, тримата, нищо 
не се договорихме с думи. То- 

повече инстиктивно.

Резултатите от боевете на река Босут частите 
Осма сръбска бригада и гермаио-фашистките части бяха 
поразителни. Официалното съобщение гласеше: загинали 
18 ръководители на бригадата и 49 войника, ранени 27.), 
докато 10 дуцги изчезнали във мътните води на Босут. 
Германците загубили 60 войника.

Как са станали тези пръвопорлитнибоеве, в които 
нашите войници проявиха невиждан героизъм и как се 
отличиха тримата картечари и Никяфор Петров, Рангел 
Манчов и Кирил Йорданов?

на наиакамонадния огън 
Осма сръбска 
принудели да остъпват. На ня
кои сектори на фронта започ- 

остъпване в безредие и

бригада били
ва стана 
Спомням си, когато Рангел ка
за да изядем едната кутия мар 

която ни беше остагна-нало
по този начин съществувава о- 
пааност цялата бригада да бъ-

мелад,
ла, както той каза, да

Не беше леко. Ние
не заги

нем гладни, 
бяхме на привършване с муии 
ции. Но иокахме да останем на 
позициите си до последен кур

де унищожена.
Тогава станало нещо, 

и днес помнят всички участни 
ци в тази историческа 
на река Босут. Тримата карте
чари, които обслужвали 
картечница — Никифор 
ров, Рангел Минчов и 
Йорданов не искали да 
пят. Те били готови да се сра- 

куршум и

което

битка
Главните подготовки започна 

11 април когато' Първи 
село

В началото на април Осма 
сръбска бригада пристигна на 
Сремакия фронт и зае позиции 
на река Босут при село Батро- 
вац. Бригадата трябваше да за 
еме позициите на X сръбска 
бригада и ХП бригада. Пред- 
стоеха ожесточени сражения с 
неприятеля. Намерението на 
нашето командване беше да се 
премине река Босут и започна 
придвижване на нашите части 
на Запад. Задачата не беше ни 
малко лека тъй като се знае
ше, че тук има достатъчно не
приятелски части добре въоръ 
жени, които имаха за задача 
да защищават преминаването 
на нашите части през река Бо 
сут.

шум.. .
Тук Никифор застана.
Той не искаше да каже, че

ли на 
батаьон заел

една
Пет-

та, отношенията между произ
водителите и режийния персо
нал, както и по ред други въ
проси не е имало ИйЦиативи в 
профсъюза.

— За&Гемарява се дейността 
на профорганизацията, казва 
Петър и добавя, че в тази ор
ганизация занапред ще е необ- 

на ходимо да се избират по-апо- 
собни хора ... защото всички 
пие .., и Петър свива рамене.

— Какво мислите за заклю
ченията на конгреса са синди
катите във връзка със съкра
щаването «а трудовия стаж от 
40 на 35 години?

позигии в 
Батровци, дясно от черквата.

Осма сръбска бригада, която 
мина славния боен път от Ди
митровград през Ниш — Косо
во беше добре военно подгот
вена.

Всички очаквали съдбовния 
трябвало

от тяхното държание зависело 
спасяването на бригадата.

— Да, някои борци подкан
вахме да се бият и за кратко 

ни послед-

Кирил
остъ-

жават до последен 
да загинат, но не да остъпят.

бил положителен.
време много души 
ваха.Резултатът 

Немците били задържани и бри 
тадата отново минала в настъ-час. Настъплението 

да започне след един пушечен 
изстрел- Точно в 23 часа зна
кът бил даден. От десния бряг 
на река Босут започнала отна
чало артилерийска подготовка,

Осма сръбска бригада забеле
боевете

на 11 април 1945 година ще бъ 
дат записани в историята 
тази бригада като най-славни, 
а имената на тримата картеча
ри — Никифор Петров, 
гел Минчов от Каменица и Ки
рил Йорданов от Сенокос, ка
то геори от тази битка.

— Спомням си — каза Ники-

жи много победи. Но■пление.
Тримата герои °т Босут ос

танали живи.
Никифор Петров работи в 

магазин за самообслужва- 
Пирот, Кирил Йорданов, 

докато

един 
не в
също живее в Пирот,
Рангел Минчов е в родното си

а след това започнало пре- Ран-
хвърляне на частите през ре
ката. Неприятелят обстрелвал
понтонните лодки с нашите бо- село Каменица.

Едва ли хората знаят за ге
ройството на своите съгражда- 

От историческата битка на 
Босут изминаха почти 24 годи 
ни. А те, като всички истински 
бойци, не говорят много за сво 
ето геройство. Те считат, че са 
извършили задача, която е дъ- 
лжен да направи всеки боец 
«а фронта.

фор — след битката комендан
тът на 22 дивизия лично дойде 
при нас и ни честити. Почерпи 
«и с „Морава” и даде нареж
дане при предстоящото придви 
жване на бригадата да не хо
дим пеша, а да бъдем взети в 
■някои кола ...

Савети на лекаря ни.
— Очакваме да се приеме и 

узакони заключението на кон
греса. От настоящето положе
ние работниците не са довол-

ГРИП от хон конг
В печата от неделя сте прочели вестите като „грипът от 

Хонг Конг застрашава", „Хонгконшкият грип след няколко се- 
мици в Европа” и подобно. Чули сте, че Световната здравна 
организация изпраща предупреждения до членките в Америка 
и Европа в стила: подгответе се, когато грипът се появи ще се 
разшири във вид на пламък!

КГ. Б..Богдан Николов ни— каза той.

Опитът на един стажант

понижаваща работаКАКЪВ Е ГРИПЪТ ОТ ХОНГ КОНГ

Всъщност касае ое до вид азиатски грип, който във вид 
на епидемия върлуваше в света през 1947 и 1957 година. При
чинителят на тазгодишния грип бе и идентифициран най-нап
ред през юли в бившата британска колония Хонг Конт в коя
то живеят около 4 милиона жители. За кратко време там бя
ха се разболели над' половин милион хора. След това епиде
мията се разшири по целия Далечен изток. Счита се, че ви
русът е проникнал в известния пристанищен град от централ
ните покрайнини на Китайската народна република и че в А- 
мерника са го пренесли войниците при завръщане от виетнам
ското полесражение. За да се разшири епидемията на „стария 
континент", достатъчни са двама-трима пътници от „Пан Аме- 
рикен" заразени с вируси — изтъкват известни английски е- 
гоедемиолози и вирусолози.

Симптомите на хонгконшкия грип са същи както и при 
обикновения (и досегашния). Няколко часа след инфекцията 
(с вируси) се явяЕа треска с температура от над 39°С. Треска
та се съпровожда с болки в мускулите по цялото тяло и бод- 
ливост в гушата. Високата температура и общата изнемотця- 
лост принуждават болния да легне в постеля от която не тря
бва да се става докато температурата не се нормализира. Това 
значи, най-малко пет-шест дни.

— В началото имах труднос 
ти. Нямах опит. Обаче по-ста
рите колеги проявиха 
разбирателство 
Ако така ое постъпва и с дру
гите стажанти, сигурно е, че 
лесно „ще навлезнат” в профе 
сията...

Любен е на мнение, че етажи 
рането, поне. в неговата оггеци 
алност, не трябва да трае пове 
че от 6 месеца. Ето защо той 
с усърдие работи. Изучава вси

чко Поето му е необходимо за 
успешно изпълняване на него 
вата длъжност..

— Стажйрането е необходима 
подготовка за самостоятелна 
работа казва той. Особено -ако 
кдбктива прояви нужното раз 
бирателство. А такива възмож 
нбети имаме всички стажанти 
в службата «а вътрешните ра
боти в Босилеград/

Само няколко стопански 
трудови организации в босиле- 
градска община приеха стажан 
ти. Това сториха транспортно 
то предприятие, общината, зе
меделските кооперации в Боси 
лаград и Долно Тлъмино и слу 
жбата за вътрешни работи. По 
следна трудова организация е 
приела 9 стажанти — милицио 
нери, а ще приеме още 6.

Водихме разговор с един от 
стажантите с цел да узнаем за 
трудностите ,с които се срещат. 
Това е Любен Иванов, който 
е от преди три месеца милици 
онер — стажант в службата на 
вътрешните работи.

Преди да постъпи Иа работа 
Любен е завършил виеше земе 
делоко училище. Няколко годи 
ни се опитвал да намери рабо
та в специалността, но не ус
пял. После решил да търси ка 
квато и да било работа, за да 
има от какв-о да живее. Много 
се зарадвал когато бил приет 
за стажант — милиционер. За 
него не съществува понижава 
Ща работа, защото всяка има 
своя отговорност, добри и лоши 
страни. Основното е да ое рабо 
ти с любов.

и

голямо 
към мене ...

В. В.

ДОБРОВОЛНО ПОЖАРНИКАРСКО 

ДРУЖЕСТВО В СУРДУЛИЦАКАК МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИМ ОТ ТОЗИ ВИД ГРИП

Най-добре, най-ефикасно чрез ваксинация. Ваксинация
та е пасивна защита (имунизация) от известни заразни боле
сти. В организма изкуствено (чрез инжекция) се внасят инак
тивизирани предизвикатели на болестта и по този начин се 
създава специфична устройчивост (имунитет). У нас защитна 
ваксина против хонгконшкия грип произведе Отделът за из- 
баботка на ваксини на Торлак. Ваксината е приготвена от 
„мъртви” (инактивизирани) вируси на грип от вида А, Б, и 
хонг конг.

До преди няколко години до 
браволното пожарникарско дру 
жеотво се считаше за едно от 
най-добрите в СР Сърбия. За 
това говорят и много похвални 
грамоти във витрините на ху
бавия Дом на пожаркикари-

са -вече в състояние да изпъл- 
яват всички задачи. Обезпоко 
ява факта, че младите «е про 
явяват пачки никакъв интерес 
за подмладяване на дружество 
то. Налага се обществените фа 
ктари да предприемат мерки 
за подмладяване на дружество

Ваксината се дава във вид на поткекжна инжекция. В 
срок от 30 дни след първата се дава втора инжекция. 4 Едвам 
с втората инжекция се постига пълна защита против грипа. 
Реакции след ваксинацията всъщност няма. В редки случаи се 
явява сърбеж и слабо зачервяване.

(Следва)
В следващия брой: Още нещо за този грип.

те.
Всички тези успехи са резул 

тат на група ентузиасти, които 
с напредналата си възраст не

то.

М. Величков• .
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По нашенско Полезни съвети

НАШ ВУЧКО - НАШ ПОЗОР 31 11 НМ1ТЕ ФИНЙ1 ШИЯ
Искате ли да отслабнете, 

направите с малко повече воля.
Ето как:
— Съставяйте си всеки ден план за яденето през след

ващия ден. Установете количеството на храната и огранича
вайте желанието "на стомаха си в началото на вашето лекува
не. Веднаж в седмицата провеждайте „разтоварване”,

■ после леко ще практикувате през целия живот.
— Веднаж в седмицата установете плодови диети. През 

тия дни приемайте един до два и половина килограма плодове. 
Прилагайте плодови диети, но също можете да прилагате зе
ленчукови диети.

— Правете по 10—15 минути гимнастика всеки ден, най- 
добре след пет часа след обеда, на празен стомах. Спортувайте.

— Търкайте .всяка сутрин тялото си силно със 
топла, а после със студена вода. Ако стомахът ви подканва 
към храна, задовелете го с една чаша вода.

— Ще станете по-тънки, ако лягате с полупразан сто
мах. Ако не можете да заапите — изпийте чаша хладна вода 
с лимонов сок без захар или чаша хладко мляко.

— Не пийте през време на храненето. Само между отдел

Видях го първо в ресторнта 
на гарата. После в късен вече
рен час в градския ресторант. 
Бе седнал до голямата печка и 
грееше ръцете и краката си. Не 
говореше нищо 
че ли му беше целият 
овят, що минава край него, оси 
гу.рил си подслон в тези зим
ни мразавити дни.

А после се срещахме

ако сте пълни, можете да гоумам. Болката ми апе ногата. 
Че ума Вучко, нема има Вуч
ко ...”

— Грей се, приятелю, няма 
да умреш — успокояваше го 
милиционерът. Стой тук, а ко- 
гато тръгна за гарата, ще те 
поведа и там. А после като на 
себе си каза: „Ако беше някой, 
който прави кавга или се на
пива, можеше и в милицията 
да опи на топло. Ама то като е 
живинка проклетото ..

Затова Вучко много пъти е 
питал - с ума си на четиригоди
шно дете: „А дека Вучко йега, 
дека?”

Засега никой не му е отгово 
рил на този въпрос.чужд като 

този
което

XXX

Преди години един такъв из 
иемощел падна и се удави 
реката, още по-рано 
изчезнаха и други. Може би то 
гава нямаше много условия да 
се грижим за човека. Но сега 
това може да се прави.

Защото, ако то беше куче, ра 
ботата е лесна — малко стри- 
хинин. Но Вучко е човек, наш 
Вучко, и не бива да стане и 
наш позор.

всяка
вечер — на улицата, в ресто
рантите, и все беше същият — 
с дългия износен балтон, с веч 
ната му тояга в ръце и сериоз 
но като на светец лице.

Един ден в града се разне
се новината, че е премръзнал 
и не може да стане. Разтрево
жени, някои хора съобщиха в 
общината, че Вучюо ще умре 
от студ, и обгцинскмят ДЖИП о- 
тздде да го прибере от подсло
на между паметниците в Стро 
шена чешма и да го закара в 
Долна Невля, където е официа 
лен жител.

Ден, два минаха и Вучюо пак

в
подобно

сапун и

XXX

А Вучко, този наш Вучко Не 
вляноки, наистина няма никой, 
който да се грижи за него. На 
село имал сестра с деца, чичо, 
.който не го „ммришел” никак. 
Значи пълен бездомник, а при 
това малоумен до краен пре
дел, но юродив, що казват, та 
не можеш нищо да направиш 
да го пратиш някъде. В Риека, 
където го водили преди годи
ни, лекарите намерили, че раз 
съдъкът му стига колкото на 
четиригодишно дете. А ето той 
няма никакъв свестен опекун, 
който да се погрижи за него. 
Общината дава помощта на се
стра му, но Вучко не живее 
там и парите отиват на халос.

ните ястия.
— Избягвайте солените, течни, хранителни яденета (супи, 

тлъсти сосове и др.) Дъвчете бавно, съзнателно. Между друго-, 
то добре одъвканата храна намалява значително апетита.м. н. н.

НАШИ СЕЛА

ПАРАДОВОсе яви в града, със същата то
яга и същия балтон.

Вучко и сега е тук. Ходи два 
три пъти на денонощие от ре
сторанта на гарата до ресторан 
та в града, посгрее се, поседи, 
докато не го изгонят, и 
тръпва по обратен път.

Но два дни вече го няма. Ед
ва ли е заминал в Невля, защо 
то там няма кой да го посрещ
не с радост, че се е върнал. Ву 
чко е някъде тук, но сигурно 
не е намерил топол подслон. 
Може би -пак е при паметници 
те, вкоченясал от студените но 
щи, а никой компетентен не е 
тръгнал да го потърси.

ДНЕШНИТЕ АКЦИИ В 
СЕЛОТО

На 5 км югозападно от Боси 
леград се намира село Парало 
«о. Селските къщи са разхвър 
лягай по девет .махали, които 
обкръжават възвишението 
паленица, чиято надморска ви
сочина е 1 301 м. От този връх 
се виждат всички махали и вси 
чки домове в селото.

Заема пространство от 
■м, половината от което е под 
гори. Земята е разпокъсана на 
4 357 кадастарски парцели. То 

67 домакинства с 390 жи-

овчарскИте колиби като се фор 
мирали днешните махали. Ка
то основател се счита някой си 
дядо Велко от Кочане, Македо 
ния. От него в Паралово не е 
останало поколение. Паралово 
се разширявало така че се об
разували махали чак в Мани- 
шино след това в Рамняци 4 
дома, Криви рид, но поради от 
далечеността от селото след

От най-стари времена 
Паралово работи върху изгра
ждането на пътища, за да мо
же да се овърже с разхвърле
ните имоти. Някога към Боси
леград водеше път край Пара 
ловоки дол, 
хубав път, но понеже

пйк село
О-
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Впрочее на Вучко не трябват 
пари. Той живее на вересия, 
от подаянието на келнерите от 
„Балкан”, които му дават хра
на, на Червен кръст и гражда
ните, които му подхвърлят ня 
коя дрешка. Значи Вучко има 
хляб и дрешка на гърба ои.

Но Вучко няма легло, стаич
ка, в която да се свре в мра- 
завитите нощи, а това никой 
не му предлага, даже и компе
тентните да се грижат за тези 
невинни юродиви в нашето ху 
майно общество.

1 292 а сега е построен 
години
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Една вечер с детска наивност 
милиционера

Паралово има много следи от 
по-раншния живот и то по ця
лото си протежение, 
пример има следи, че тук хора 
та някога са се занимавали с 
минно дело. За това свидетел- 
ствуват следи от стари сгради 
и мини. На мястото Претвор ли 
чи, че тук някога е била „тара 
.пана”
По тава и Паралово е получи
ло названието си- През 1885 го 
дина някой 
намерил пълно гърне със сре
бърни пари. Старецът показал 
намерените пари на някой ев
реин, който го излъгал, 
му парите, като за това му дал 
опинци. Преди няколко години 
в местността Стеванави орници 
бе намерена стара 
■с много въглиаца, едно 
копие, коса и сърп (тези пред- 

са У автора).

* ‘ й>ш-в очите питаше 
приятел: „Ай, ко мислиш, че 
умам ли от студ, ай? Кока че

Така на- 2: ' :
1*г :
к.

кмОТТАМОТТУК
::юавачнмца на пари,Бъбреците са най-интересните 

органи на човешкия органи- 
. зъм.

отравяния с тежки последици. 
Същото се наблюдава и когато 
нормалното' оттичане на урина 
та е възпрепятствувано поради 
камъни или тумори в пикочни 
те пътища.

Иванси дядоТрудно е човек да ои преста 
ви колко интензивно работят 
те. За 24 часа през тях преми
нават около 1800 литра кръв. С 
други думи всеки пет минути 
цялата кръв на човешкото тя 

преминава през бъбреците.
От тази кръв се получават 170 
литра „първична’’ урина, от ко 
ято окончателно се изхвърлят 
през денонощието само 1,5 ли
тра „чиста” урина, а Останалото 
количество след пречистването 
се връща обратно в кръвта.

Когато бъбреците не работят 
нормално редица отровни ве
щества (уреата, пикочната ки
селина, креатоотинът, амонякът 
сулфатите млечната киселина 
и други) не се изхвърлят от ор
ганизма и могат да причинят победител“ и шр.
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наред вече не се поддържа съ
ществува опасност напълно да 
пропадне.

Параловчаки са известни ка
то снабдители на Босилеград 
с дърва. Обаче крайно време е 
да се измени този начин на бе 
зразборна сеч и да се започне 
със залесяване на голините. Хо 
рата от селото се увериха в то 
ва когато преди 25 години О- 
паленица от южната страна бе 
ше налълноерозирана, а' когато 
се пристъпи към залесяване, 
положението .напълно се изме
ни. Сага тук има борови и ака
циеви гори.

Паралово със собствени сред 
ства, чрез самооблагане пос
трои нова ограда на мястото на 
.старото училище. От преди че
тири години параловчаки запо 
чнаха най-крупната си акция 
— електрификация на селото, 
обаче зарад недостиг на фина

време тези махали изчезнали. 
На изчезване е и махала Тър- 
ница.

У нас се срещат много имена 
на хора. Но значението на име 
ната понякога едва ли е извест 
но на по-широк кръг хора.

Аблена ' например означава 
„планински божур”, Алексан-

ло
ковачница

старо
ЧУЖДО РОБСТВО

мети Най-свежи доказателства за 
живота в Паралово 
от дядо Тодор Петров, 
през 1860 година, който почина 
миналата година на 108 — го
дишна възраст. Той бил дете, 
когато по тези предели върлу. 
вали турчите. Живеело се в 
низки колиби покрити със ела 
ма, без прозорци. Майка му и- 
мала 5 деца, които през деня 
,се хранили в колибата, а нощ 
но време спели в гората в ме
стността Оеоина. От страх пред 
турчите тя ги учила да се скри 
ват, когато видят непознат чо
век.

По време на освобождението 
от турците Паралово имало по 
вече козе отколкото овце. Счи 
тало се като козароко село.

В Паралосво се заселил 
кой си Петър, който започнал 
да облагородява овощни дръв
чета не само на овоето имение, 

и по съседните ниви. И сега 
.се срещат стари стъбла по па- 
раловоките имоти. Един вид я- 
бълка в селото се нарича Пет
рова ябълка. Днес в селото и-

чичо

дър значи „защитник на мъже 
те’’,. Аспарух — „вихрен кон” 
Атанас

получих
роден

ПОСЛЕДНО НАСЕЛЯВАНЕ
„Безсмъртен”, Асен

— „хубавец”, Ангел — „вести
тел”, Багряна — „цветна” или 
„тъмночервена“, Бойко — „да 
бъде силен и властен“, Ваоил
— „царски“, Вито мир — „велик

преди 
Селото най-

Паралово е .населено 
около 350. години.

имало само седем къ- 
по-жъоно нарастна-

напред 
щи, които 
ли на 20 на мястото село, а

потова то се разселилослед

Момчило Андреевичо и знаци
Център 
за култура

Градска
канализация

Внимавай — 
улица!

Пензионно
сдружение Заведение

'//'
/V.

-
ня-: * ЬЪ

Ж* А

'/у/ но
нсови средства и липса на по- 

от специалисти, акцията е.мощ
Бременно е 
тно. параловчани 
продължат

опряна. Най-вероя- 
наокоро ще

ш т- ма друг енгузиазист 
Санде Величков от махала И- 
ванковци, който облагородява 

дръвчетата в селото.

шш започната акция.
\ т С. Евтимов
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120 години от рождението на Христо БотевВ Димитровград ще се празнува

ОБЩОЧОВЕШКОТО И 

СЪВРЕМЕННОТОЮО-ГОДИШНИНА НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ тав ако «ямаше една дълбока 
чувствителност към всичко на
родно. Само оня, дето е пил на 
родни горчилкм знае какво е л 
народна мъка. А ако щете и 
зарад това го чувствувам съв 
роменник.

Който не е любил, който не

това ботевоко е залешато чо
вешкото.

Та мисълта мм е — 
символ

Ботев е 
чистона праиоконото, 

то, 'недокоснатото, неопетнено
то. А това е, ако ми допуснете, 
и човешкото! Защото повече от 

че както Ботев 
върху турските ба-

— Формирана комисия за чествуването
— Училището ще получи 50.000 динара 

от Съвета за просвета на СРС като 

възнаграждение
— Първите тържества ще започнат на 

20 април - в Деня на училището

убеден съм,
е срещал скръбни очи и жадни 
погледи, само той «яма да гово 

обич. Пък Ботев е и лю-

връхлетя 
шибозуци, така щеше по-къс
но да връхлети и срещу кем-

днес би
ри за
бил, и срещал скръбни очи, и 

жадни погледи. Орис-
ските пълчища, така 
връхлитал и срещу американ-

Виетнам.
виждал
>ницата му отредила зла съдба 
— отишъл си неналюбил, нена

и затуй
чувствувам мой съвремен-

ските агресори във 
Ето кое е съвременното у Бо 
тев! Колко ботевци днес атаку

ЗВЕ'
гледал ... Ако щете

ват врага, без самите да знаят, 
че са ботевци! Безспорно име- 

им различни, но в би- 
ти ето оа си еднакви — ботевци. 
Аз знаят за един герой от юго 
славоката НОБ-а — Саво Кова 
чевич се казва — който също с 
ботевока преданост се положи 
пред отлара на своята родина. 
Може би ще кажете, че Ботев 
и Ковачевич нямат нищо общо. 
Ако мислите така вие се лъже 
те — и двамата имат общочо
вешки чувства и съвременност. 
Защото и нашата съвременност 
дава и търси герои. А когато 
се касае за свободата геройст
вото им е общо, поне това ще 
признаете.

Па все пак, когато си спом
ням за Ботев, никак не мога да 
залича ония образи на хайдути, 
които ми той разкри още, кога 
то заучвах азбуката. Ботев ми 
каза, че е жив той, и днес, ко 
гато ходя из Стара планина, 
Видлич, Руй, или из било, ко 
ято и да е планина, аз го тър 
ся. Търся и мистичния вълк, 
дето ближе кръвта на юнака,

гоV.Ш1ШШж ник!
Няма защо да говоря за „При 

станала”,.
„Обесването на Васил Левски”, 
„Майци ои” • • • Тук имат думата 
литературоведи и критици. Аз 

Ботаз-легионера в Бел- 
по Калемегдан

мата са „Хаджи Димитър”,печатат имената нагата ще се 
по-шяодните просветни работни
ци, които имат заслуги за раз
витието на училището.

внимание ще се обърне за
пе-

Тези дни самоуправителните 
органи на основното училище 
в Димитровград взеха решение 
за чествуване на 100-годишни- 
ната от основаването му. Фор 
мирана е комиаия за чествува
нето, в която влизат проявени 
просветни работници и обще
ствено-политически

У
ИтОсобе- : ; '

Христо Ботев търся
град: търся го 
и другаде. Аз търся Ботев-хъ- 

Букурещ. Търся го в най

но
развитие на училището в 
риода след 1044 година когато 
в новите условия, 
етическа Югославия образова-

За някого той може да е из
раз на българското и в поезия 

живота ,но за мен, той ша в
голямата кръчма и пия тежко 
вино. Аз ходя из Балкана трева 
Балкана-зъбери и търся Ботев

в социали- та, и в
е нещо повече — общочовеш- 

съвремегша изява. Защото 
може да бъдеш патриот, а 

бъдеш човек, в правия

работни
ци. Съветът за просветата и ку 
лтура на СРС потвърди реше
нието за чествуването.

Димитровградското 
училище е открито през 
година — десетина години пре
ди освобождението от турците. 
През 1900 година Димитров
град (тогава Цариброд) вече 

прогимназия, а през 1914

получиха 
съ-

нието и просветата 
същинско демократическо 
държание. През това време ос
новното училище „Моша Пия- 
де’’, което нааи името на един 
от нан-видните революционери 
на нашето работническо движе 
ние, на човек чиито 
ционни пътища го доведоха и

ка и
не орела. Защото знам, че е по тия 

места. И защото знам, че тук 
се намират общочовеш

да не
смисъл на тази думичка. Пъкосновно 

1869 някъде 
кого и съвременно ...

. Днес и не ни остава нищо дру 
то ,но да търсим ботетци, да 

чистия им извор, да

аз не ои прашим илюзии, че изця 
ло ще разкрия това човешко у 
него. Безброй мислите са иска 
ли да разкрият какво съставя 
ява общочовешкото, пък не са 
могли да определят основните 
неща, които правят човека —

револю-
пием от 
се вдъхновяваме и да се учим 
да обичаме и мразиме, в мину
ти «а непосилен труд да виж-

в този град и тук прекара из
вестно време, борейки се за 
братството и единството между 
българския и югославските на

имал
година бил открит първи клас 
на гимназията. Историята на у- човек.

Някои му казват, че бил уто 
пиют-социалист. Не съм съгла 
сен и с тях. Революционер, ко
йто е пролял кръвта си за щас 
тието на овоя народ, за негова
та свобода и право на същес
твуване, никак не може да бъде 
утопист. Нима фейлетонът му 
„Смешен плач” не ни го раз
крива като безпощаден критик 
на буржоазното общество, на 
лъже-демокрацията. Аз и не 
мога по-другояче да си предс
тавя Ботев, но като смел боец, 
предан на революционното де
ло деец и атакуващ назаднича 
вото борец. А именно това за 
мен е общочовешкото у Ботев. 
Това общочовешко го е превър 
нало и в нарицателно име.

Днес ние знаем за ботевока 
поезия, за ботевоко величие, за 
ботевока непримиримост, за бо 
тевока обич и ненавист. Знаем 
още и за ботевоки чувства и 
много други ботевоки катего
рии. Но в основата на всичко

даме как:
. . Настане вечер, месец цз

грее
обаипят свобода небе

сен,

чилището е тясно свързана с 
историята на града и неговите 
прогресивни тежнения за сво
бода. Мнозина ученици и учи
тели в това училище са прояве 
ни борци за овобадата на своя 
край. Затова вестта за просла
вата намери добър прием в гра 
да. Много предприятия ще да- 
дат помощ, а в скоро време и 
Общинската скупщина ще ра
зисква за този значителен ю- 
билей.

роди.
В този период училището ста 

на образцово и оказа огромно 
влияние върху развитието 
учебното дело в Димитровград
ско.

ч •

звезди
на

гора зашуми, вятър повее, 
балкаиът пее хайдушка пе

сен.”
Ето и това е общочовешкото 

и съвременното у Ботева!

а няма сили да го разкъса, за
щото вижда, че е... кой знае 
защо ли вълкът не е разкъсал 
юнака? 
знае!

Но какво щеше да бъде Бо-
ХХХХХХХХХХХХХ\ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХХ^.ХХХХХч.'^ХХХХХХХ^,ХХХХХХХ''ХХХ'Л.'СчХХХХХХЧ'\Х\ХХХХХ>^чХ>ХХЧХХ

Днешният колектив на учи
лището влага големи грижи за 
подобряване качеството на обу 
чението на по-голямо равнище. 
То се старае да го доближи 
към живота в Комуната.

Може би само Ботев

Ст. Н.

22 2
Ще се открие ли и училищ

ния музей?
Какво се предвижда за че

ствуването? Майце си2

I2През последните десетина го 
дини просветните работници и 
учениците в основното учили
ще събират а,рхиологически на 
ходки, проучавайки по този на 
чин миналото «а овоя град. У- 
чилището има богата сбирка от 
стари вестници, нумизматичка 
сбирка, керамика и др- Съще
ствува идея от тези неща да се 
уреди един училищен 
Сега условията са още по-из-

наКомисията за чествуване 
100-тодишнината на основното 
училище „Моша Пияде” праве 
де първото си заседание. Взеха 
се някои решения за чествува 
нето празника, които ще 
дат свързани с обществено-по
литическия живот на града и 
25-годишнината от освобожде
нието на Димитровградско 
фашизма.

Първите чествувания ще за
почнат на 20 април — Деня на 
училището. По този повод ще 
бъде открита ученическа изло 
жба, ще се устрои тържестве
но събрание, на което ще се из 
тъинат някои моменти от исто 
рията на училището и ще бъ
дат разделени награди на уче
ниците. За деня на училището 
ще бъдат поканени много учи
тели и ученици на училището, 
които сега живеят и работят в 
много градове на страната — 
водни художници, научни ра
ботници, педагози и др-

I Ти ли си, мале, тъй жално ггела, 
ти ли си мене три годин клела, 
та скитник ходя злочеютен ази 
и срещам това, що душа мрази?

Бащино ли съм пропил имане, 
тебе ли покрих с дълбоки рани, 
та мойта младост, мале, зелена 
съхне и вехне, люто язвена?!

Бесел ме гледат и мили другари, 
че с тях наедно и аз се опея — 
но те «е знаят, че аз веч тлея, 
че мойта младост слана попари!

Отде да знаят? Приятел 
да му разкрия що в душа тая, 
кого аз любя и в какво вярвам — 
мечти и мисли — от що страдал.

Оавен теб, мале, никого нямам, 
но ти ай за мен любов и вяра; 
но тука вече не се надявам 
тебе да любя: сърце догаря!

Много аз, мале, много мечтаях 
щастие, слава да видим двама; 
сила усещах — що не желаех?
НО за век икелби приготви яма!

2222 21 2бъ- 222222от 2музей. 222 22Сурдулицагодни защото родната къща на 
революционера Васил Иванов- 
Циле, която се намира в самия

празна.

222 22 2Приети критерии 

зо стипендиране 

и кредитиране

2 22 2двор на училището е 
Колективът на училището

нямам —2 22се 22 22отнесъл към общинската скуп
щина да помопне училището па 
рично за поправка на сграда
та. Както се научаваме в Об
щинската скупщина съществу
ва разбиране по този въпрос и 
може да се очаква по случаи 
100-годишнината на училището 
да ое реши и тази замисъл на 
училищния колектив. Това ще 
бъде голям допринос към че
ствуването.
Съществуват още много идеи, 

като повдигане на бюст на Мо
ша Пияде, който трябва да се 
постави до бюста на Васил И- 
ванав-Циле, да ое построи спо 
мен-чешма и др. Тези идеи ще 
бъдат реализирани в зависи
мост от материалните средства, 
с които ще разполага училище 
то за празнуването на юбилея.

22 22 . 22 22 2222 22На 10 Т-М. на първото си засе 
дание управителният отбор на 
Фонда за стипендиране й кре
дитиране на кадри прие крите

222 22 22 22 22 2рий за присъждане на стилен 
Най-малката 2дим и кредити, 

стипендия, т.е. кредит не може 
да бъде по-малко от 150 дина-

22 Една сал клета, една остана: 
в прегръдки твои мили да падна, 
та туй сърце младо, таз душа страда а 
да-юе оплачат тебе годркана ...

2Ще се издаде спомен-книга за 
училището? 2 22 2ра месечно, а най-голямата от 

над 300 динара.
През 1968 година Фондът е 

разполагал с 40.000 динара та
ка че стипендиите и кредитите 
повече приличаха на социална 
помощ. От 1 януари 1969 година 
на Републиканския фонд за сти 
пеннии и кредити ще бъдат пре 
неоеии 7.500 динара. По тоя 
начин за студентите от Сурду- 
лишка община ще бъдат осигу 
рени около 30 кредита «а стой 
нает от 250 — 350 динара ме-

м. В.

2 22 22 2На заседанието на Комисия
та взе решение да се издаде 
спомен-книга за основното у- 
чилище в Димитровград. В 
нея ще бъде поместена истори 
ята на училището и статии на 
наши извеотни историци, педа 
гози и просветни работници за 
възпитанието и образованието 
в тава училище в различни пе 
риоди от неговия живот. В кни

2 2Баща и сестра и братя мили 
аз да прегърна искам без злоба, 
пък тогаз нека измръзнат жили, 
пък тогаз нека изгния в гроба!

^ БЕЛЕЖКА: С това стихотворение, публикувано в „Гайда” ^ 
2 през 1867 година Ботев прави първата крачка в поезията, по- ^ 
^ точно изявява своя ботевски дух, ботевска непримиримост, бо- ^ 
^ тевска обич и родолюбив. С него той отваря вратата на съвре- ^ 
2 метната българска литература и полага основите на едно тво- ^ 
2 рчество, което с неувяхващо обаяние пленява и ще пленява ^ 
2 поколения наред.

2 22 22 22 22 22 22 2

VБогдан Николов сечно.
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Актуални теми Писмо от Звонци

НЕ ДАРЕНИЯ, А ТЕЖКИ ПАРИ ЗА КУЛТУРАТА Колективът е единствен,но...
В края на миналата година 

димитровградският 
център бе поставен под опека, 
зарад „натрупани неправилно- 
сти в работата, юоито 
за изпълняването на обществе 
ната му функция”. За един ма 
лък град и комуна това е рав
но на събитие, защото под о- 
пека едва ли са поставяни ня
къде такива институции.

Но това събитие не заслужа
ва чак толкова анализи и мо
тивировки, защото 
ключът за разрешаването на 
основния въпрос — какво ста
ва в дейността на културното 
поле и как тя може да се заси

та. Само в 1968 посетителите са 
по-малко с около 6 хиляди ду 
Ши в сравнение с 1967 година. 
На село пък резултатите са по- 
отчайващи, защото за подвиж
ното кино няма агрегат.

— И театърът не показва по- 
значителни резултати, въпреки 
здравата традиция, 
щенията отвън макар и бройни, 
все не са били достатъчни.

Чак и да вървеше добре в 
неброените области, едва ли би 
могло да се говори за солидна 
културна работа. Не всичко се 
състои в работата на киното 
или театъра, или в библиоте
ката. Действително за 
мена това беше богатство. Но 
тогава .нямаше радиото, малко 
бяха вестниците, нямаше 
визия, животът си беше по-уп- 
ростен и по нешзискателен.

А сега?
Селото частично се възраж

да и на младите хора, трябва 
културна забава и по-широка 
проаЕетеност. В града имаме не 
вчерашните работници, 
ня!маха време да вдигнат гла
ва от задомяването в града и 
затова не обръщаха внимание 
на нищо друго.

А на друга страна все по-си-

Някъде към края на февру 
ари 1968 година Съвета на ос 
новното училище „Братство” в 
Звонце отхвърли новата риете 
матизация на работните места. 
Някои учители минали на рабо 
та от висшете в нисшите кла
сове. При тава се появи про
блема с двозиите места по исто 
рия-.география, какъвто е слу
чая с Иван Колев и Захария 
Шарков.

В училището се проведе засе 
дние на синдикалната подруж 
ница, учителския съвет и коле 
ктива за да се види кой от тях 
двамата трябва да бъде увол
нен. След дълги Дискусии на 
всички форуми, - бе решено да 
се даде отказ на Иван Колев 
и това само зарад това, че с 
Шарков трябва да напусне учи 
лището и неговата жена, коя
то преподава химия, биология, 
природознание и с това има о- 
пасност предметите да останат 
без специалист.

След това Колев се обърнал 
към съда и съда задължил учи 
лището Иван Колев ДА СЕ 
ВЪРНЕ НА СТАРОТО СИ РА
БОТНО МЯСТО, НА КОЕТО 
РАБОТИЛ И ПРЕДИ ТОВА — 
КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО 
ИСТОРИЯ И МУЗИКА. Обаче 
след това Колев поискал от 
Съвета да се постъпи по нова
та систематизация и да му се 
придаде история и география, 
защото тези предмети принад
лежат на него, а не на Шарков.

Председателят на Съвета бил 
принуден да подготви обширни

валим с майсторството на ху
дожници и други културни хо
ра от нашите краища, които за 
съжаление само се родиха гу
ка, а си пробиха път на извест 
ни и добри другаде.

Може ли това да се уреди ка 
то шаблонно пристъпваме към 
културната работа? Времето се 
и променило много и хората с 
него. Изискванията са по-дру- 
ги. Това значи, че към цялата 
тази дейност «е може да се при 
стъпва вече от позициите 
някогашния 
който се водеше от талантливи 
само за градчето хора. Мисъл-

материали по този въпрос. Взе 
то е и старото решение на бив. 
НОО в Звонци,
Колев бил

културен

според което
приет за преподава 

тел по география. Съществува 
решение, че и Шарков е приет 
за същия предмет след отива
нето

пречат

на Зорица Пейчич, а Ко
лев е преподавал история и му 
зика. Оттогава изминали 
ти 10 години. На заседанието 
на Съвета било решено на Иван 
Колев да се даде работното мя

а посе-
поч-

тук не е на сто история и музика ,а на Ша 
рков география с, допълнение 
на други часове, които не са 
от неговата специалност. На то

одилетантизъм”,

ония вре та ми е, че на танцовия състав 
е нужен ръководител специа
лист, на самодейния театър по 
не временен

ва решение Колев се противо
поставил. Заседанието било бу 
рно и с обиди.

Съветът поиска от Колев да 
разбере нуждите на колектива 
и последствията, които ще нас 
тъпят ако се даде отказ на Шар 
ков, да не иска помощ вън от 
колектива. Същото това важи 
и за Захарий Шарков. В про
тивен случай, ако така продъл 
жат, ще бъдат наказани и до
ри изключени от трудовата об 
щност.

Може ли някой да вземе ка 
то положително когато някои 
и за най-малки дребулии опро 
вергават решенията на Съвета 
и колектива, ако не са в него
ва полза. Дали е прав Колев 
когато иока училището да му 
заплати и над 1000 динара за 
съдене и адвокати.

ли.
Също в края на миналата го 

-дина бе направен един анализ 
на тая дейност и без много зао 
бикалки изводът може да 
изкаже. с две думи — не вър-

теле- режисьор-съвет- 
ник, а такива хора са необхо
дими и за другите области.

Естествено не и само това. Ну 
жни са и средства. Домът на

се

ви.
Защото : културата в града е едва ли не 

в плачевно състояние. Стара е 
киноапаратурата, износени са 
столовете в залата, нужно е по 
правяне на фасадите, трябва 
нов агрегат за подвижното ки
но, трябват помещения за би
блиотеката ...

При тези разрешени въпро
си бихме мосгли да се надяваме 
на истински качествен размах 
в културната работа и да оча
кваме резултати.

За културната дейност и са
модейност не трябва само воля 
и желание, нито само запалян
ковци. Нужни са пари- Досега 
за културната дейност са да
вани нещо повече от 3 динара 
на глава от населението годи
шно. Другаде повече се дава 
от обществото само за един би 
лет в театър. Значи давано е 
малко, съвсем малко, толкова, 
колкото да не замре всичко.

Ще се тръгне ли по този път 
и тази година? Може би жела
ния има, но не бива да се осъ
ществят. На културния център 
са необходими много повече па 
ри от редовните 5 милиона. А 
тук трябва да проявят разбира 
не и общината, и стопанството. 
Даже следва да се потърсят па 
ри за това и вън от комуната 
— в републиканския орган по 
културата. Иначе с даренията 
нищо няма да се направи. А 
малкото милиони, с които само 
се плаща на тия, които рабо« 
тят в дома, какво друго са ос-

— културната дейност на се 
ло почти не се забелязва,

— също там на много места 
няма и помещения за такава 
дейност,

които

библиотекаградската 
влизат само ученици и младе
жи от промишлеността, а ней
ният избор на книги трудно се 
обогатява, като се изключат та 
згодишните дарения.

— Киното все по-малко има 
■посетители — едно зарад репер 
тоара, друго зарад

в

лно възниква въпросът: подхра 
нваме ли с нещо, за да не се 
забрани и изчезне, характер
ният за нашите 'краища танци, 
песан, и правим ли нещо, 
отдадем признание и да се пох

за
телевизия-

Малък интервю

К0РЕНСП0ДИРАНЕТ0 ДОБРО ПОМАГАЛО
Камен ГЮРОВ— Може би не се спирате 

само на писма?

И ФИЛМИ В ОБУЧЕНИЕТО— Точно. Какви само хубави 
книги ми е изпратила! Романи, 
разкази, народни приказки, 
най-различни вестници и спи
сания, албуми от Октомврий
ската революция, художестве
ни картини от прекрасната ру 
ска страна. Всичко това ми по 
мага. Освен това е окъп спо
мен, незабравими минути.

Накрая да кажа защо и пове 
ведох тоя разговор е ученичка 
та Миряна Милчева. Може би 
и от другите ученици някой ще 
се реши да приложи нейния 
опит. А действително нейния 
опит е и интересен, и успешен.

Тази учебна година в димит
ровградската гимназия „Йосип 
Броз Тито” се предприемат ре 
дица мерки, за да се помогне 
на учениците в овладяването 
на учебния материал. Освен ре 
доената работа на различните 
кръжоци се прожектират още 
и къси научно — популярни 
филми от различни области на 
науката. Досега резултатите от 
филмите са налице: интересът 
на учениците ежедневно расте. 
Такива филмм са прожектира
ни от областта на физиката, ма

тематеката, биологията, сърбо
хърватски език и др.

Същевременно, тази 
бяха набавени и инструменти- 

че и интересът към му
зиката 'расте, и то не само сред 
момчетата, но и сред момиче
тата, които досега не се инте
ресуваха за нея.

Всичко това допринася за ра 
зширяване знанията на учени
ците и за по-обстойното им за 
позване с отделни области 
науката.

година,

така• тш

в

вен дарение.
м. н. н. Верица Христова

Миряна Милчева

ПРШ № ОСНА КНИЖКА НА СПИСАНИЕ ..МОСТМиряна Милчева, ученичка 
от П клас на босилеградската 
гимназия „Иван Караиванов”, 
освен че е отличника, твърде 
добре владаее и руски език. 
Попитах я защо е така.

— Още от първи клас в про
гимназията го заобичах. Редов 
но чета уроците си. Доколко- 
то става дума за помагала — 
•намирам удоволствие да чета 
стари руоки книги, разговорни 
ци и пр.

—Може би си коренспондира 
те с някого?

— Именно. Това е едно от 
най-добрите ми помагала, а 
същевременно и приятно раз
влечение. Кореспондирам си с 
едно шестнадесетгодишно мо
миче от Москва. Колко прия
тно е да получаваш далечно пи 
смо от непозната, а все пък бли 
зка, другарка. По тоя начин 
уча правописа, хубавите изра
зи, нови думи ...

НМилка Христова

Николич пише за Интернацио
налният характертер на югос
лавското народоосвободително 
движение, а Любисав Илиев за 
Общинския събор за средно- 
срочения план на Димитров
град.

Специално внимание в отдел 
ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВО, ИС 
ТОРИЯ привлича статията на 
МИКИ НЕЙКОВ за находката, 
която заслужава научно изсле 
дване т.е. за Гробът на Паисий 
в село Рибарци — Босилеград- 
ско? М-р Марин Младенов пи 
ше за Метафорите — абстрак
тни и астрални в сръбската и 
българската народна лирика. 
Всъщност това е част от науч 
ния труд, който защити на Фи 
лол епическия факултет в Бел
град и получи званието магис
тър по литературата. Стихове 
са написали Снежана Илиева 
— Виданович и Любомир Цвет 
кааич. Радомир Костадинович 
пише и помества Партизанските 
песни и певци, които са се пя- 
ли през НОБ-а в нашите край 
ща, докато Момчило Андреевич

Искаме още такива 

представления
е написал интересна хумореска 
под заглавие Юбилей. Кратък 
очерк за Скулптурите на Нико 
ла Антов е дал Воислав Девич.

В отдел НАУЧНИ ИЗСЛЕД
ВАНИЯ, СЪОБЩЕНИЯ, СТА
ТИИ Боголюб Илиев дава При 
ложение към историческата ис 
тина, д-р Димитрие Кулич пи
ше за Народоосвободителни- 
те отбори и АВНОЮ, Спас Со
тиров за „Питанки” — особен 
вид класово обучение по био
логия.

В отдел БЕЛЕЖКИ свобо- 
дан Николов пише за 70 години 
от съществуването на библио
теката в Димитровград, Стоян 
Станков за Някои босилеград- 
ски културни проблеми, Спас

В самото навечерие на Нова 
та 1969 година, по-точно на 31 
декември вечерта самодейният 
театър „Христо Ботев” в Дими 
тровград представи програмата 
„Софрония в космоса”.

Съвременната тема за завлад 
яване на космоса послужи са
мо като инопирация на група- 
съставители да засегнат и про 
говорят с хумористично-сагири 
чен език за много актуални ди 
митравградаки събития и слу
чки. Хуморът, който кажи-ре- 
чи бе залегнал във всяка реп
лика на артистите, допринесе 
за повишение на предпразнич
ното настроение на многоброй 
ни зрители. В представлението 
умело бяха вмъкнати народни 
песни и хора, което издигна 
програмата на" още по-високо 
равнище. Програмата завърши 
с ботата лотария.

Представлението на самодей
ния театър бе посрещнато с 
въодушовение от гражданите.

Борка Николова

Сотиров — Съществуват ли ус 
моногра-Тези дни от печат излезе ОС 

МАТА книжка на списение 
„Мост”. В тоя брой на слисани 
ето в отдел ПУБЛИЦИСТИКА 
е поместен доклада на президен 
та Тито пред Тържественото 
заседание в Яйце по повод 25 
годишната от второто заседа
ние на АВНОЮ — Нашата рс 
волюция беше специфична — 
специфичен е и нашият соци
ализъм. Оспсп топа Стоян Й.

ловия за написване 
фия на Димитровград, Помес-— Каза „близка”, как обяс

няващ това? тена е и бележката за Излож 
бата на списания и литератур

— Па вече ШЕСТ години си 
споделяме впечатления, разми
сли желания, мечти. Бях малка 
не знаех добре езика, но тя ми 
помогна. А нима човек, който 
ти помага в трудни моменти не 
е близък?

на вечер.
Художествените приложения 

брой са от Божидар Якац 
Куп.

в тоя
и Джордже Андреевич

Ст. Н.
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МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
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Я5аи С1ж®ра пи пише
договор. Преди всичко Сърбия, 
Черна гора и Румъния, според 
ревизирания договор, били про 
възгласени за напълно незави
сими от султана. Австро-Унга
рия окупирала Босна и Херце
говина и получила право да 
държи свои военни гарнизони 
по градовете на Нов «пазарския 
санджак. От Дунав до Стара 
планина било формирано авто 
номно васално княжество Бъ
лгария, а южно от нея — авто
номна област Източна Румелия. 
С член 23 от Берлинския дого 
вор се предвиждала реформа 
на Македония и за другите ба 
лкански области, които и по- 
нататък останали под турска 
власт. С решенията на Берлин 
ския конгрес - западните велики 
сили само до известна- степен 
спасили Турция от нейното раз 
ложешие. От друга страна, те 
дали възможност на Австро- 
Унгария и на Германия да про 
дължат с проникването на Бал 
каните, гго-право те намалили 
влиянието на Русия на Балка

Въпреки в по-малък размер 
и привържениците на Българ
ската егзархия в Македония ор 
гатдазирали изпращане на пе
тиции до руакия цар, за да взе 

своя защита Македония, 
до самия Берлински ко 

се одобрявали 
на Санстефан-

8)Шопсна
админастра

би-Със Саистефанокия мир
и балканскители засегнати 

държави, кралство Гърция и 
княжество Сърбия. Затова пок 
рай забележилите на великите 

дошло до многобройни 
протести и акции от страна на 
самите правителства на споме- 

балканаки държави. В

ме в 
и апел

коитонгрес в 
разпоредбите

мирен договор за присъе-
към

сили,

ция смия
динението на Македония 
новоформираиата - българска дъ 

с искане той да се изпъ

патите
и техни протестни акциитези

за пръв път дошло до открито 
стълкновение около територи- 

иа Македо-

ржава
лни. Всички тези протести и пе 
тиции имали обща черта, 
зад тях се криели балканските 
държави и правителства и тех 
ните пропагандни органи.

Обаче по време на изпраща
нето на тези петиции през ме- 

май 1878 година в Белград

чеалното разделение 
ния и до поставяне на македо- 

пред европейскамекия въпрос 
та дипломация.

Цариградската 
като оръдие на гръцкото пра
вителство чрез своите митропо 
лити организирала изпращане 
на писма и телеграми до вели
ките сили, с които протестира
ли против включването на ма
кедонските територии в съста- 

проектираната Санстефа 
Русия

била принудена да се съгласи 
разглеждане на 
на Санстефан-

патриаршия
У запньи край много иде ората за двуйезичиост, па реко 

и я да кажем нещо, разгьеле може и да згодим. Четим у вес
тници дека у нас требе да се писуйе овициялно и на сръпскьи 
и на българскьи. Работа не йе лоша, ама оди туя работу го- 
лем. зор че си имаю писарйе по концеларийете, даокалье по у- 
чилищата оти требе да запиняю и да уче два йезика, а оно, 
руку на сърце, алалемка не знак» арно ни йедън йезик. За по- 
простия народ и да не зборуйемо, задцо он си йе барабар дале
ко оди двете граматикье. Ете защо я предлагам да си минемо 
свити на шопскьи — тия йезик си знаю и ония, що не су ишли 
у големе школье. Некой че рече, дека нема думе за ловете ра- 
боте, а я и това съм спраил и съг че ви гьи кажем, па после 
че видимо кикво че буде.

Еве ви некои примери: написмено за жСиу узигаапьс 
(венчаница), написмено за дете раджанье (крштеница), паша- 
порт за странство иденье (паеош), пашапорт за краву продава- 
нье (сточни паеош), написмено за ижу дзъданье (гра^евинока 
дозвола), тапия за срегшо памет (оведочанство о средгьо.т шко
ли), насметена гимназия (место „смесена”) и другье таквея. 
Ете за поминък думе: земеделъц (пол.. произвоЬач), платодс- 
лъц (чиновник), метлодържъц (курир), кафеготвачка (секрета- 
рица), народън коджабашия (директор), народ збиранье (кои- 
ференцща), главотепачка (проблем), сламомлатенье (диокуои- 
3а), пареготач (блага^ник), свудесгизач (активист), автоколар 
(шофер), хотел че кръстимо — ижа за ябанджийе, мотел — 

, автохан, автапут — тепсиядрум, книжарницу —■ артиджийница 
и йош коджа теквея може да се изкълъпе. Те думе и за но- 
вете работе: самооправия (самоуправл.ан.е), коджадреманье (го 
диштьа скушитина), коджапареарчеж (стандард), свиркьедавач 
(телевизор), друмоодъц (ауто), небоодъц (авион), моторън 
калъц (хеликоптер), ногьетрошен,е (игранка),
(корзо), многоижница (нишеопратница), връзлебопогачник (хо- 
иорарац), железна колесница (воз) и другье. За яваливикацийе 
че буду овея думе: ичнеучник (яеписмен), малоучник (кой има 
основну школу), полуучник (с гимназию), коджаучник (кой е с 
вакултет). И другье думе ако требе че измислимо, ка отвори- 
мо вакултет у село Желюшу и Институт за шопскьи йезик ял 
у Невлю, ял у Петачинци. Ама да си имамо уваженийе —

Бай Джора

сец
пристигнал Димитър Робев, до 
тогавашен пратеник на турския 
парламент в Македония.

Той стъпил във връзка с ма
Сър-кедоноките емигранти в 

бия и бил приет от- председа
теля на сръбското правител
ство Йован Ристич, след това 
от белградския митрополит Ми 
хаило и други политически ли 
чности. Осъждайки акциите на 
съседните пропаганди, които с 
петиции се задължавали да 
присъединят Македония 
своите територии, Димитър Ро 
бев изказал мнение, че най-до 
бро решение е Македония да 
остане независима и че дори и 
самия руски пратеник в Цари
град граф Игнатиев му -уж ка
зал че „Македония не може да 
се присъедини нито към един 
от трите главни държави на 
Балканския полуостров.” Изгле 
жда, че Робев не успял да убе 
ди сръбските официални кръ
гове в своите концепции и бил 
обвинен, че от егоистични под
буди се застъпвал за такова ре 
шение, за да може самия той

ва на
мока България. Когато

ните.
Въпреки че решенията за съ 

здаяането на Санстефанска Бъ 
лгария били противоположни

за повторно 
разпоредбите 
ския мирен договор на 
международен форум, увеличи

един

на дотогавашните стремежи на 
. македонския народ за формира 
не на своя собствена

ло се изпращането на апели до 
Берлинския конгрес. С 
искало Македония да се вклю

къмтях се
държа

ва, въпреки това, че предизви
кали силна реакция на велики 
те държави в Европа и на Бал 
кана, българската държава ня 
колко десетилетия след това на 
тази „фикция’’, както що се из 
разил организатора на българ
ското социалистическо движе
ние Димитър Благоев, ще ба

ни в състава на гръцката държа 
ва, а ако това не е възможно, 
да остане и по-нататък под тур 
ска власт. Консулите на запад 
ните сили поддържали тези ак 
ции на фанариотските митро
полити в Македония, които би 
ли в техния интерес.

Подобен характер имали про 
тестните акции на сръбското 
правителство и на техните е- 
мисари изпратени в Македо
ния. Освен това в Белград бил 
формиран един Главен отбор 
с представители от сръбските 

македонските краища под 
Турция под председателството 
на архимандрид Сава, бивш ре 
ктор на Призренската богосло
вия. Архимандрид Сава бил ръ 
ководител на тази акция, съ
бирайки .протести против вклю 
чването на сръбските и маке
донските краища в рамките на 
предвидената Санстефанска Бъ 
лгария и изпращал петиции до 
Берлинския конгрес, с които 
се искало тези краища да се 
приключат към Сърбия. В ед 
на молба на архимандрид Са
ва, подписаните искали в слу
чай Македония да «е се при
съедини към Сърбия, да й се 
даде автономия с христианеки 
губернатор. Архимандрид Сава 
дори заминал в Берлин по вре 
ме на Конгреса, за да се застъ . 
пва като пълномощник на Ста 
ра Сърбия и Македония за по
сочените искания в молбите и

ска- 
неогьевлаченьс зира своята погрешна външна 

политика и . ще доживее разо
чарования и катастрофи. 

(Край)

• Побой в Горна ръжанада стане княз на една такава 
Македония.

Изморено в тези войни, рус
кото правителство било прину
дено да даде съгласие за пов
торно разглеждане на решени
ята на Саистефанския мирен 
договор. Но, преди да изпрати 
своя представител на Берлин
ския конгрес, руското правите
лство в предходните договори 
с Австро-Унгария се борело да 
се модифицират известни раз
поредби на Саистефанския до
говор. Между другото, нейния 
делегат на преговорите във Ни 
ена предложил вместо велика 
Санстефанска България 
отделно автономно 
княжество, с което Австро-Ун 
гария не се съгласила.

След едномесечни разисква
ния на Берлинския конгрес (13 
\ I до 13 УП 1878), на които би 
ли 1 съобщени споменатите пети 
ции, била извършена радикал
на ревизия на Санстефанския

на
' тия Институт я че съм директур!

Преди известно време в село 
Горна Ръжана, Босилеградско 
стана побой, в който бяха тежко 
наранени седемдесетгодишният 
Коста Сотиров и жена му Ма
рия.

До това кръвопролитие дош 
ло в момента когато: Любен, си 
на на Коста и Мария, който не 
е в добри отношения с тях, искал 
на сила да влезне в къщата им. 
Те не успели да го опрат и той 
изкъртил вратата и влезал, но 
сейки със себе си тояга. С нея 
канел тежки повреди на роди 
телите си. Благодарение на наме 
сата на съседите ,те останали 
живи. Веднага били закарани 
в болница във Враня, но все 
още се намират в тежко състо 
яние.

Следствието е в течение, а 
предполага се, че Любен е бил 
пиян.

едно 
васално

— Иванчо, какво работи баща ти?
— Младежки ръководите ле... петициите. В. В.
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