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Пред седемдесетата I
к азват, че времето на празнична пом- 

пезност със салюти от думи и фоер- 
верк от възхвала, е отминало. Но- 

останал е навик, може би и традиция, в 
моменти на голямо напрежение, в разга
ра на борба, дори и на обстрелвано 
спонтанно и гордо да се пее.

Неумолимата история, като цени гео
графското положение и човешкия фактор, 
създаде от нас закалени граничари, кои
то не са измъчвани от лъжливите дилеми 
18а европейските романтици, нито от дъ
лг ер еволюцията на либералната буржоа
зия. Това, все пак, не значи, че не сме 
шоделяли и не споделяме съдбата на све
та. Нещо повече, в тази делба често ни 
се падаше оня нажежен край на жезъла, 
от който по-късно дълго тръпнат дланитр 
и гърба Но жизнени като птицата Фе
никс, раждахме се повторно върху голе
мите пепелища, по-прежалени и по-здрави, 
по-богати с един нов спшт.

Годината, която остава зад нас вече 
прежалихме. С масакри и геноцид, с Ми 
Лай и палестинските жертви, с откриване
то на все по-дълбок яз между богати и 
бедни нации, с фашистки атентати и по
жари — 1969 година ни задължи с по- 
малко празнично безгрижие, и с повечц 
искренно разсъждаваме, че все пак чове
чеството по-успешно ще се бори срешу 
изпитанията на насилието, егоизма, поли
тическата слепота и фанатизма.

И ние не можахме да бъдем имуни 
срещу вирусните неврози, които ни спо
литат от немирния свят около нас. Раз
вълнувани от резки полети и кризисни па 
дения в обществената и икономическа 
сфера, дори в най-суптилните моменти не 
губехме от предвид сложността на зада
чите на Реформата. Ако тук-таме, за смет

нсверявахме, последиците от непоследова
телността ни сочеха още по-ясно величи
ето и чистотата на целта, която си поста
вихме. 3

През 1970 година, която представлява 
летище за новия средносрочен план, из- 
ходноа позиция на икономическата поли- 

ще бъде курсът на стабилизиране на 
стопанството. Очаква се оптимален ръст 
на производството, намаляване на дефици 
та в платежния баланс, нормализиране на 
разстроените делови отношения в стопан
ството и създаваме на по-адекватно отно
шение в разпределението на националния 
доход. Сериозността и величието на поста 
вените цели изисква по-голяма отговора 
носг от политическите и стопански дейци, 
които, според думите на Рибкчич, показ
ваха понякога „две души" — една, която 
.по принцип" е съгласна и друга, която 
на практика действуваше против рефор
мата.

поле.

тика
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ност на Съюза на комунистите идва в мо
мент, когато трябва да се противопоста
вим на всички -натисци, които отслабват 
стратегията на Реформата. Човекът е ос
новен фактор на прогреса. Да ли отслаб
ването на мощта на интелигенцията е при
знак, че сме занемарили кадровата рево
люция? Истинският отговор чухме именно) 
тези дни от представтггсдските скамейки: 
„Само напредничава' технология може да 
разбие примитивната идеология"!

Годината на изпитание, 1970, ще бъде 
голяма проверка на най-светлите придо
бивки на нашето самоуправителпо социа
листическо общество. Безсъмнено, твор
ческият дух ще спечели нова победа над 
скептицизма и невежеството.
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РАЗКАЗ, ХУМОРЕСКА, ХУМОР 
ЗЛОБОДНЕВКА, КАРИКАТУРИка на един временен тактичен ход, я из-



Югославско- българските отношения

Съществуването на Македония и на македонската нация в 

рамките на СФРЮ не може да бъде предмет на преговори
когото резултати, особено в областта 

и а икономическите отноше
ния, научно-техническото и 
културното сътрудничество. 

Длъжен съм при това да ка
жа, че тези резултати биха 
били и по-големи ако .нашите 
отношения са по-малко поли
тически обременени, защото о 
бективно има нужда от това.

През последните месеци в 
резултат на съвместно настоя 
ване нормално се развиваше 
взаимното сътрудничество. 

През май 1969 година бе под 
писани спогодба за научно- 
техническо сътрудничество, в 
юли ое състоя заседание на 
смеоен югославско - българ
ски комитет за иконосиическс] 
и научно-техническо сътрудии 
честшо, на което всестранно бе 
обсъдсяно сътрудничеството 
от областта на икономически
те отношения и се приеха ре
шения за по-нататъшно разви 
тие и разширяване на тоза 
сътрудничество. Успешно бя
ха приключени разговорите 
за стокообмена през 1970 го
дина, а предстоят разговори 
за дългосрочна спогодба от 
1970 до 1975 година. Постигна 
то бе съгласие за условията 
на кредитиране строежа на пъ 
тя Бела Паланка — Пирот, а 
е течение са разговори за 

и у повечето свързване на енергийните си
стеми на двете страни. Подпи 
сана е спогодба за сътрудни
чество в областта на туризма 
и нов двугодишен план — за 
култу рно -просветно сътрудни- 

” чество. Подготвя се подписва- 
ет.. него на спогодба за граничен 

стокообмен и спогодба за гра 
личен оборот на лица, а също 
подписване на план за научно 
сътрудничество.

фашисткия режим В Бълга- министъра Башев, на 
рия. Върху тези исторически откровено и ясно изложихме 
факти бе наблегнато и в раз- нашите възгледи за отношенй 
говорите е министъра на вън- ята на Н Р България към фак 
шиите работи Башев. та на уважаването на македон

Искам да подчертая, чс на- ската нация, която е осъщс- 
шата политика йа добро съсе- отвила и своята държавност в

нит-о СР Македония, в рамките на 
СФР Югоолавия. Този факт и 
днес не може да бъде пред
мет на преговори. Воеки друг 
подход е неприемлив от наша 
страна и предизвиква реагира 
не и решително становище на 
цялата югославска общност, а 
неизбежно предизвиква недо
умяваш по въпроса на истин 
ските мотиви на такава поли
тика.

;Н.е е нужно специално сегаПредставители на камарата 
на народите и на обществено- да припомням, че след свър- 
полирическата камара на Съго швате-ТО на Втората световна 
злата скупщина изслушаха за война съществуваха обектив- 
вчера на съвместното си засе- ни.условия в нашите о-тиоше- 
дание отчета на държавния се влия 'да открием нова страни- 
«зретар на външните . рдботц ца чиста от бремето -на мииа- 
Мирко Тепавац за югославско лото, а с визия 'на добросъсед 
българските отношения във ство и всестранно сътрудничс; 
вързка с неодавнашното поср ство, което съотшествуваше на 
щение на министъра на вън- желанието и интересите па на 
шните работи Иван Башев в шитс народи. В тези наслоя

вания в- следвоенния период 
Посещението на министъра иамхме, както е известно, до

бри и лоши- опити. Яс-

дство не е нищо ново 
специфично само за нашите 
отношения с България. Тази 
политика произлиза от наше
то принципно и трайно подхо 
ждалге към сътрудничество и 
отношенията към други стра
ни. Тя има своя основа в ува 
жашането на суверенитета, • те- 
риториялната' цялост, ненаме
сата във вътрешните работи 
по каквито и да било причи
ни — икономически, политиче

нашата страна.

на външните работи на Бълга 
рия в нашата страна Иван Ба по формулираните станош-гща' 
шев — каза Тепавац — е част на Георги Димитров, които из 
от нашата добре извеана ак- -рязяваха същестсишто дистаи- 
тивност на международната тиране от великобългарокитс 
сцена-; която цели към подо- претенции в миналото, негова 
бряване на отношенията с вси та ясно формулирана основа Развитието на добросъсед

ски отношения подразбира 
регулирани отношения 

самостоятелнно своите към етническите национални 
пътища на вътрешното разви групи, които в сегашния овят 
тие и като задържа за ссбс са нерядко явление. По наше 
си същите права. Цялостното разбиране етническите нацио- 
•и неотклонно уважаване на те нални групи трябва да бъдат 
зи принципи е от голямо зна- допълнителен стимул за сът- 
ченме за саздаването не само рудничество и разбирателство 
на оптимални условия за доб- между Народите и държавите, 
ро-съ-ссдство между Югосла- а н-с източник на затруднения 
вия и България, но и за по- и несъгласие. Югославия се 
широко сътрудничество и су- ръководи от това в отноше- 
гурност на Балканите и в Ев- иисто си към народностите в 
ропа. На тази основа ое раз- рамките на своите държавни 
вива успешно сътрудничество граници, а подобно разбирате 
между Югославия и другите лство среща 
страни, като никога не сме свои съседи. В това отноше- 
преставали да вярваме, че тру впие не може да има друго тъл 
дностите каквито и да са, мо- куване и нашия интерес към 
гат да бъдат преотдолени ка

ски или нщеологически, — ка
то уважава суверенното право 
на всяка държава да ои о-пре- също 
деля

чки страни, въз основа на вза за сътрудничество между на- 
ммно зачитане, преди всичко шите две страни, която съдър 
с нашите съоеди. Това посе-ще жаше пълно -и недшоамислегф 
ние обаче има и някои овои уважаване на борбата на юго 
специфичнюсти. славоките народи в течение па
В отношенията между СФРЮ Народосшободителпатд вой- 

ас НР България, както е изве на, включително и борбата на 
стно, през последните две го- македонския народ, който за
дими възникнаха сериозни по едно с останалите югославски 
литиче.ски трудности, чиито ко народи даде огромни жертви 
рени не са от нова дата, и ко за свободата, зд нова общност 
иго значително обременяваха и единна държава на вой чки 
нашите отношения изцяло, югославски народи, бяха при 
Нямам намерение сега отново ети в нашата общественост ка 
да преценявам отношенията то предвестяваме на нова сра 
от изминалия период. Тези в отношенията между нашите 
камари, а преди всичко коми- страни, 
тетът на външните работи, 
бяха подробно осведомявани 
за състоянието на югославско- 
българоките отношения и за 
действителните трудности, ко 
ито ги обременяваха. Всичко Югославия със своите стано 
тава не е неизвестно и на на- вища към Отечественюфрон • 
шата и на световна обществе- товока България особено с по 
ност. През целия този период, дкрепата пред международни- 
както е известно, югославско- те форуми настояваше да об- 
то правителство изразяваше лекчи положението на съсед 7 
готовност да се превъзмогнат на България и да й помогне

Следвоенната подкрепа на 
съседна България македонската етническа група 

то ое ръководим от тези прин в България като и ние прие- 
ципи. Това беше изходната ос маме с пълно уважаване 
нова на разговорите' ни с ми- разбиране интересуването 
нистра Башев.

Сътрудничество върху тези 
принципи подразбира пълно

I България за българската 
ническа група в Югославия. |

-взаимно уважаване на народи 
те и народностите от двете 
страни като интегрална съста 
«ка на суверенните права на 
на -всяка страна. Това е от осо 
бе-но значение за отношения -

Взакмно сътрудничество
възникналите - трудности и да колкото е възможно да се ут- 
се намери трайна о-анова вър- върди на следвоената балкан- 
ху която би могли да се раз ска и еврол-ейока политическа 
виват отношенията между две -сцена. От това се ръководещо

и председателя на Национал-

По другите въпроси на вза
имните отношения не можах
ме да разговаряме подробно, 

та между двете съседни стра- макар че двустранно бе изра- 
ни, където съществува преп- зено желанието сътрудничест 
литане на -историята ородносг 
на езиците и културите на на- продължи в ония сфери, къ- 
шите народи. Тези факти, кои

Както се нижда съществува 
реална възможност и интерес 
за сътрудничество в много об

те страни. /
Веднага искам да кажа, че ния комитет на освобождение 

разговорите с министъра на на Югославия другаря Тито, 
България Иван Башев бяха от когато се съгласи части на 
кровени и че, в съгласие със ОФ България да вземат уча- 
станошищата изразени в тези стие в заключителните бойни 
камари и с инструкциите на действия против хитлеристки- 
Съюзния изпълнителен съвет, те сили на територията на Ю- 
се ориентирахме към приятел гослашия. Това беше знак на 
ско, но и отмро-вено изнасяне добра воля към българския 
на съществените проблеми в народ, към който и през вой 
нашите отношения, убедени, ната бе проявено пълно раз7 
че теша е единствено -реален бирателство, а също и по вре 
път за разчистване на създа- м-е на сътрудничеството със си 
деното положение.

еото между двете държави да ласто1 и За по-голямо овързва
не на народите от двете стра
ни. И-скам да подчертая,

въпреки разликите, котето Югославия като отворена стра 
зи път още по-яано се изра
зиха. В това отношение съще- лиране на населението на две 
ствуват от двете страни някои 
конкретни инициативи. Искам 
да изтъкна, че в досегашното

дето то е реално и където 
то ни е донесла историята, а- съществува взаимен 
ко им се подхожда правилно, 
не би трябвало да пречат на 
сътрудничеството, напротив 
трябва да действуват насърча 
вашр в смисъл на по-доброто 
разбирателство и по-г-оля-мото
взаимно уважаване между на развитие на взаимните 
шите -народи. От това се ръ-, 
поводехме и в разговорите а

че

на желае най-широко цирку-

те страни, връзки между ор
ганизации и 'институции и все 
страно сътрудничество в гра-отно-

шения и сътрудничеството са ничните райони от двете стра- 
постигнати взаимнолите на съпротивата против полезни ни.

................................... 1 т ПП.ПЛЛЛЯ--1 П п п п п п пБОГОЛЮБ ИЛИЕВ Тсъбитие с най-голяма 
ност. описва тези необикнове- 

„ Преходът 
през наполовина счупения 
мост в Ябланица, беше

воичко за победата“. Като при 
мор за това нека ни послужи 
плененият и ранен Италиан
ски офицер Метелко в боевег 
те при Дрежница.
Драго Филипошич. Трябваше 
да -се спускаме по 'висящия 
мост до самата повърхност на 

.„Аз, капитан Де Барбайере, 
войник Деладоне и ранени па 
ртизани ое намираме на мя-> 
сто, което не мога да открия. 
Нашите ранени са настанени 
в по-широка зона. Ние трима
та ом-е тежко ранени и брат- 

тези стдбовГГ^0 И В Жи 1?и лекУ®а-т, «о недостигат 
действителност беш^подТ^ Поиполко™ Мете'

точГЛИеТО на бой са само малки фрате
жи ло кгоай Побепя06 издър' нти от една велика човешка жи до край. Победата е ситур епопея.

ме аю наша. _ Кой знае още колко такива
В дневника на младежа Йо- спомени са записалГхрш^

во Маркович от 8. март 1943 те, за сега
година между другото четем: „ забравени. Всичките' те жь„Минаваме Неретва... Авия- сят етиката на^адита
ст^ м™ На спокой п°Ута за младото ггото^ние!
отаие макър че отвреме на- че един народ единнен по своиокани’я и ГГли не мо- 

™ ■ Пътят е же да бъде унищожен от вра
тежък... Лозунгът ня фро», жеските рафаоти колкото не е та „Всичко за ранените“ съп- и да са дълги и ом^^оаги 

но с единнен падаше е лозунга в тила на д ” смъртоносни.
място и фронта „Воичко за фронта —

реал

ни положения.ЕДИН ВЪЗВИШЕН ЧОВЕШКИ МОМЕНТ твър
де тежък, запиова борецът 
реката, а след това отново да 
се изкачваме -по другия край 
на конструкцията. Беше доста 
тъчно малко невнимание 
век

„Раненият като фактор е дин болен от тиф с 40 граду- Този грозен изглед на разру- 
присъствуващ през цялото те са температура ,бос, с дребни шания мост е връх във водп- 
чение на освободителната вой малки крачки измина 34 км те на Неретва ще остане като 
ка_и народната революция, но все до Улог и остана жив ц символ на победата. Разрушен 
най-силен израз намери пое- здрав. Мнозина са връзали на по заповед на Върховния ко
ледните дни на февруари и на краката кръпи вместо обувки, мандант на НОВЮ Йооип 
чалото на март 1943. В дните 
ка Четвъртата неприятелска 
офанзива, когато немското въ

ЧОг
да падне в бързата -река“. 

През така провизорно 
ообения мост четеше 
ранени от Централната болни 
ца на -НОВЮ просто без край, 
като че ли

приело
колона

а няколко души бяха напъл- Броз Тито за да се 
но голи...“ най-важната задача — спася

ването на ранените. Не ме 
смая това, че трябваше да пра 
вим мост веднага след >разру: 
шаването на железния мост, 

то я Неретва и моста. При- пише конструкторът от инже- 
-стъпът тежък, а колкото по- мерното поделение Омая 

по близко, все по-тежко... Ето 
ни на моста. Разрушен, целият 
се изкривил на една1 ст-рана и

то на ранените като поръче- потънал дълбоко във водата.- така просто това изговори иХУМаНа ^ М° На едаата “У страна това тХа силно подеХуша
рагша стсишост. зиран преход... От тъмн'ината. върху мене като нещо което

„По дълбок сняг - пише е- чувам неразбираеми викове, никога -дотогава в
дин от бойците — хората се Виждам и силует в който пре не бях живота ои
бореха против вятъра и сту
да. Вятърът -духаше напред, а 
сн-ягът летеше в очите ... И-

изпълни
Боецът Саша, кой знае от 

рхотано командуван-е имаше на коя -партизанска част и от кой 
мерение да обкръжи главните край на страната е успял тези 
партизански части ш долината дни да запише: „Най-сетне е- 
на Неретва, започна прехвър
ляне на Централната партиза-н 
ска болница ,което -само 
себе ои като невиждан дотога 
ва подвиг оттекна в, съзнание-

оамата Титава мисъл, негово
то искане и неговата вяра, че 
това е така възможно. А той

почувствувал.
познавам доктор Шлезингер. Хроникът, който е описвал 
С фенер в ръка върви от ра- тези съдбовни моменти 
нен до ранен и осветлява най- избирал думи - 

маше много чудни случки: е- трудните места на моста...“ -език, на автентично

те

БоголюО ИЛИЕВ
Страяк*» 2 \
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НОВОГОДИШНО ИНТЕРВЮ )
АКЦЕНТИ

Очакват 1ни сложни задачи ВАЖНО Е ДА УКРЕПВА РОЛЯТА НА 

ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ И 

НА РАБОТНИЦИТЕ
Годината, която измина по 

лшого неща е интересна и за светата че про
Босилеградсасата община. Бя- лобни

зултати в повечето стопански втопазването бел“™ 
отрасли. Обаче тя беше и го, като настоява 
дина на редица трудности, ка доближи до пациот-питс

ела-

ските произведения и ЛР. щеогвеиата и рефо
Тъй като всяха година, ко- рма. Именно, по тест, Ф 

ято отминава, е същевремен, -въпроси не винаги 
но предвестник на предстояща 
та, интересуваше ни как пред 
сеДателят на общината и сек 
кретарят на Общинския 
митет на ОК преценяват пос
тигнатите резултати през 1969 
тодина, и какво остава да се

Моето желание в настъпва
щата година е — изтъкна За- 

с хариев — всички субективни 
и здра въпройи да се премахнат. Вто 
успехи, 

си да
ро, последователно да се при
лагат конгресните -решения и 
стопанската реформа, Това 
ще позволи стопанството -в ко

Из речта на Марко Никезич на 

конференцията на СКС —муната да укрепне и да се из
дигне жизненото равнище на 
трудещите се. Така ще издиг
нем и -ролята на комунистите.

По-конкретно в настъпваща 
та година трябва -да ое осъщс 
отвят договорите за интегра» 
ция на стопанските орган-иза, 
ции. Отделно внимание тряб- 
ва да ое обърне на селслсото 
стопанство. Необходимо е изу 
чаване на възможностите 
■развитие на животновъдството 
•и овощарството.

Във

Марко Никезич, председа
тел на ЦК НА ОКС на неотдав 
нашната конференция на СК 
на Сърбия каза в уводното 
изложение следното:

-ф Схващанията, че истин
ските решения са в пълното из 
ползване на собствените въз
можности все по-широко про
никва в трудовите колективи 
и общините, в организациите 
на Синдиката и Съюза на ко
мунистите. В това именно е 
силата на реформата — прие
мат я производителите, и тя 
става начин на мисл-ене, пър
во в най--добрите, след туй в 
повечето колективи. Увеличи 
се броят и ое измени квалифи 
ка-ционната структура на зае
тите. Но зарад тези начални 
успехи, не смеем да изпуснем 
от предвид огромното закъсне 
ние, както в организацията 
на труда, така в повишаването 
на трудова квашифицираност, 
което цялото стопанство пра
ви по-неефикаацо, отколкото 
трябва да бъде според сегаш
ната степен на оборудено-ст.

-Ф за системата всички тряб 
ва да разискваме. Но от оне
зи, които не са в състояние 
нищо да направят за себе си 
не може да ое очаква да на
правят нещо за развитието на 
системата. Те всъщност чакат] 
системата да направи нещо зя 
тях, по-точно да им ое прис
пособи. Съюзът на комунисти 
те в Сърбия е заел -твърде я- 
сно становище 
не може да се изгражда спо
ред предприятия, които 
стават и работят със загуби.

■ф Стопанските организации 
след няколко години търсене, 
при колебания и съпротиви, 
вероятно и обективно обоенц 
-вани, напоследък' се стремят 
да се обединяват -в самите от
расли и между отраслите. И 
това е на линията на СЮК и 
до голяма степен резултат на 
неговите акции. Обаче и тук 
изниква въпросът — дали по
нататъшното развитие ще дц 
-воде -до концентрация на ком 
петенциитс в ръцете на ръко, 
водещия връх опециалисти, на 
тези прупации, -или до нови 
форми на организация на ра 
ботническатя класа като самц 
упрапители. Форми, които не 
спирайки обединяването на 
предприятията и концентраци 
ята на аредствата, ще осигур
ят .влиянието на трудови коч

ва. Тези схващания да станат 
практика ще бъде нужна по
нататъшна еволюция на на
шите институции, особено на 
скупщините, от най-виюшите 
органи на власт, превзети от) 
една,, всъщност представител
на система, за да станат нераз 
делна част на самоуправление

важни
сме пости

гали ефикаони самоуправител 
договори. Наистина Съю

зът на комунистите в програ
мата си е поставил тези зада
чи. Обаче през изтеклата 
дина тази дро-лрама не е из
пълнена изцяло. Комунистите 

реши в стопанския и общест- не проявиха необходимата и- 
вено-политически живот през дейно-политическа подготове- 
настъпвашата година в кому- ност., Дори в отделни случаи 
нлта- те бяха носители на отрицате

прояви. Това занапред е 
недопустимо, защото на най- 

през 1969 година е скромно, отговорните места 
но ®ое пак значително. Запла

ши

КОт

ге

то.за
-$н За функциониране на ця 

лата система на непооредстае 
на демокрация -в общините съ 
щастието е работата на общи 
н-оките конференции на Съю
за на комунистите, общински
те скушцини, ръководствата 
на Социалистическия съюз, сц 
н.диката и младежта да не из 
рязава само интересите па 
трудовите хора, но цялата ак
ция да се осъществява чрез 
политическа и обществена ак- 
тивизация на маоите.

Съществено е да нарасне ро 
лята на трудовите колективи 
и чрез поотделно участие на 
всеки работник, и чрез орга
низирано действуване на це
лия колектив -в — Социалисти 
чеакия съюз, в работата на 
общинаките скупщини, нався
къде, където от схващанията 
и инициативите на участници 
те зависи политическият и об 
ествеиият живот

Правият застъпник на на 
ционалните интереси на вся
ка югославска нация може да 
бъдат само определени ооцип

връзка с откриването 
на мините в Бооилегра дско из 
следванията трябва да продъл 
жат. Защото откриването са
мо на една мина може да тла 
сне целия стопанския живот в

Владимир, Стоичков, предсе
дател на ОС: — Постигнатото

лни

в комуната
са имено комунисти.

Причина за някои нереше
ни въпроси бяха в някои слу-

нуваното не аме осъществили 
главно заради нашите слаби 
материални възможности.

Затова през настъпващата 
година ни очакват многоброй 
ни и сериозни въпроси.

•На първо място е изгражда 
яето на пътя от Босилеград 
до Власина. Съог| сегашното 
си състояние той парализира 
целия живот в комуната. О- 
ще с първите снеговалежи, на 
Власина останаха в плен 15 мо 
торни возила. Това яано гово 
ри каква е сигурността на пъ 
илиците и изобщо на траяспо-
Р13: */- ■ '■щвш*'*Макар, че се касае само за Щ; ^
40 километра път ние нямаме 
възможност сами да го пос
троим. За построяването 
пътя е необходимо цели 20 
години да отделяме целия бю . .
джет само за тоя обект.

През 1970 година най-голя- 
мо внимание ще обърнем вър 
ху решаването на някои про
светни въпроси. Защото прос
ветата и занапред остава наш 
най-важен стопански отрасъл.
Ще настоим в Босилеград да

комуната нацред.
В настъпващата година ще

■ИьГ
■;

*

- Шна

. .-?■ '■ яюш алистич-ески сили, сплотени съ 
коло -работническата класа и

като
оистемата

Съюза на комунистите, 
нейна най-активна част... са- ч 
мо те обективно могат да бъ-

Симеон ЗахариевВладимир Стоичков мзо-
е необходимо да укрепим ро
лята на местните общности, 
които имат широки възможно 
сти за решаването на комуна 
лни и други въпроси.

С една дума, -в новата годи 
на трябва да се застъпим зг» 
максимално укрепване на ро
лята на самоулравителпия ме 
ханизъм в комуната. Това щс 
е голяма гаранция за успешно 
разрешаване на споменатите 
проблеми.

чай личните интереси, ггри ко 
сто общите цеди получаваха 
второстепенно значение. Така 
индивидуалната отговорност 
почти не ос чувствуваше, а 

. решим проблема с училищна критиката, получаваше вид на 
та сграда на гимназията, а съ юритикарстЕО. Беше нсобходи- 
що така и е някои районни мо По-голямо единство, но не 
центрове и подведомствени / по .декларативен начин, а 
чилилца. Планираме и изг-раж Црез съ1вместни акции. Греш- 
даяе на амбулатории. Една та, |Ка с че непосредствените про 
каша вече ое строи в Долно хзводители в комуната не бя- 
Тлъмико; но необходимо е та 
кива да ое построят и в оста
налите районни центрове в ко

дат носители на истинско еди 
нство на югославското самоуп 
раиително общество, единство 
обосновано върху същи соци
алистически интереси на тру
довите хора, а не върху над- 
деляване на един национали
зъм над другите или на те
хен компромис.

-ф Изглежда, че асма хора, 
които считат, че нормализаци 
ята на нашите отношения със 
Съветския съюз значи, че се 
мени квалификацията на дей
ността на привържениците на 
Информбюрото в миналото и ' 
чс е време тази овоя дейност 
да обновят. Добрите отноше
ния със СССР, както и с всички

ха достатъчно ооводомени и 
включени в решаването на ре 
дица важни въпроси. В. в./

муната.
Интеграцията е започнала и * 

няма причини да не ое прове 
де в новата година. Това е 
една конкретна стопанска ак
ция, която щс реши редица 
наболели стопански въпроси.

Отделно внимание ще обър 
нем върху решаването на ко
муналните въпроси. Най-труд
но щс е с водоснабдяването в 
Босилеград. На тлъминския 
район - такива трудности вече 
няма. С изграждането на во- 

1970 година щс 
любатскид

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС
--------- БОСИЛЕГРАД ----------

ЧЕСТИТИ НОВАТА ГОДИНА 

на всички трудещи се и на члено
вете на обществено-политическите 

организации с пожелания за нови 

трудови успехи

останали държави са в наш 
интерес и ние мм придаваме 
иай-голямо значение ... Но 
както не са се изменили ос
новите на независимата външ

л актив не само да остане реч 
шаващо във фабриката, но и 
да не бъде загубено по пъти
щата на 'интеграцията.

На проба са повече не- 
към

на политика на социалистиче
ска Югославия, не се е про
менила ни квалификацията на 
ония, конто в труден момент 
измениха на своята страна и

ща: нашето отношение 
1ролята на работническата клд 
-са,- концепциите на демократи движението, на което принад
лежа социалистическа общи- лежаха, 
на,- отношението към ооциали 
зма в собствената нация. Съю 
зъг на комунистите в Сърбия 
по отношение на това е заел 
ясни и категорични станови- 
ща. Наше задължение е да о-( 
безпечим действуването на СК 
в Сърбия, на всички 
членове в самоуправите лнит е 
органи, е скупщините и обще 
ствеовите организации да бъде 
в съгладае с него.

#1 Социалистическата дър
жава, според нас, не е сила 
над обществото, но тя не е ц

може

дацрогооди в 
продължим и на
район.

Накрая искам да изтъкна, 
на най-®ажче за решаването 

иите въпроси в нашата общи- 
настъпвагцата година го ,на в

легии надежди полагаме в ма
териалните интервенции на ре 
публика Сърбия. Особено мяо 
го очакваме от формирането 
на фонда за развитие на недо
статъчно развитите краища, О- 
ба-че формирал гето на тоя 
фонд е в закъснение.

Симеон Захариев, секретар 
на ОК на СКС: — През изтек 
лата година в комуната пола- 

усилия да сс постигнат 
по-добри резултати в общест
вения и стопански живот. О- 
баче постипгатото не съответ- 
вува на положените усилия. 
Причините са повече обектив 

изключвам и субек-

СЪОБЩЕНИЕ
Следващият брой 

на вестник 

»Братство« ще 

излезе на 

9 януари 1970

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД

негови

НОВАТА ГОДИНА начестити
населението от комуната с пожела- 

нови трудови победи и бла-
неутрллна аила, която 
да стаи настрана... Колко у 
нас надделява самоуправлени
ето, толкова повече защитата 
на самоупратителните отноше 
пия става основно задължение 
на социалистическата държа-

гахме

; ния за 

; годенствие.
ни, ио не 
тивиитс слабости. \ .
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Обществена хроннка Заседание на общинската конференция на СКС

ЦЕНАТА НА ДОВЕРИЕТО ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В 

ДЕМОКРАТИЧЕСКА АТМОСФЕРАНедоверието дълбае като червей. В началото всичко 
изглежда като една обикновена проверка на другите, а и 
на себе си. И ако остане в тази сфера — всичко е наред.
Но недоверието, ако е вече червей се вмъква все по-дъл
боко и по-дълбоко. И недоверчивият човек сам не съзнава 
откога е започнал с недоверие да се отнася към всекиго и 
за всичко. Започва да си представяна* че той е необходимият 
филтър, през който трябва да мине всичко. И че само ми
налото през него е правилно. Оттук идеята у него, че е спе
циалист за всичко.

Трябва да признаем, че у нас ташева хора са малко.
Но има ги. Ако при това са на отговорни постове, причи
ната че много пеща не вървят както трябва не трябва дъл 
го да се търси.

Неотдавна в един разговор стар спортсп деец 9т Ди
митровград се оплака, че му нямат доверие. Когато тряб
вало някой да се назначи във фонда по изграждане па спор 
тния цептьр, уж му гласували доверие. Но когато трябвало 
да го оставят да работи — започнали да се намесват. И не 
само към него нямало доверие. Доверие нямало и в оста
налите членове на фонда. Може би затуй спортният център 
все още стон недограден.

Друг един — културен деец — също се оплаква от не
доверие. Години наред той с ентусиазъм работи и в само
дейния театър, и в културно-художественото дружество, в 
челните редици и при подготвянето на каквато и да било 
културна манифестация. Ако с още няколко души не се 
наеме да направят нещо — градът потъва в летаргичен сън.
И ето, тук неотдавна му казали, че той не е културен ра
ботник, относно деец.

Трябва ли да се учудваме тогава, че ентусиазмът у 
тези хора е спаднал до краен предел и че градът ние потъ
нал в летаргичен сън?

И още много други се опклакват: оплакват се агроно
ми, строителни и машинни инженери, специалисти...

Просто се налага да подигнем въпроса: къде се е за
губило доверието. Дали остана във филтрите на няколко ду- 
лш, които се считат за специалисти по всичко. И ако е там 
— не ползват ли погрешно нашето доверие. Ако е така — 
най-меко казано е нечестно. Защото на доверие ако не се 
отговори с доверие — това е привилегия. А пие открито сме 
против привил егованите.

Ние се Обявяваме за повече доверие — и взаимно дове 
рие. Защото повече доверие у стария спортен деец, значи 
същевременно по-богата спортна, повече доверие е култур
ния деец — по-богата културна, повече доверие у специали
стите — по-богата стопанска дейности.
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па книжка в ръка се опитват тъшното развитие на самоуп- 
да действуват арещу политика равителните отношения и кад

ровия въпрос в СК.
За тези избори се отделя го 

лямо внимание и то не само 
поради кадровия въпрос, но 
и поради предстоящите нуж
ди за ахцжхнна подготовка на 
членството на СК в решаване 
то на всички конкретни въпро

Миналата седмица в Босиле
град сс проведе заседание на 
Общинската конференция на та на СЮК.
СКС. Бяха обсъдени подготов 
ките за предстоящите избори 
в СК и ое прие новото устав
но решение на скбщип,ската ор 
гал низация.

В работата на заседанието 
участвуваха Веля Матич, член 
на политическия актив на ЦК 
на СКС и председател на ко
мисията за национални въпро 
ей при ЦК на СКС и Светос
лав Станкович, секретар на ме 
ждуобщинската партийна кон 
ферешоция във Враня.

По първия въпрос присъс- 
твуващите бяха запознати а 
решенията от Единадесетото 
заседание на ЦК на СКС, от
насящи ос до изборите.

В разискванията се изтъкна 
че според компетенциите Об 
щинюсия комитет на СК е взи 
мал всичко в подготовките за 
изборите. Обаче в някои пар
тийни организации не се пред 
приемат собствени подготов
ки. Това говори, че воички ко 
мушнеш в комуната не дейст
вуват на задоволяващ начин.
Между тях има и пасивни на 
блюдатели и онези, които ра
ботят противно. Затуй на при7
съотвуващите бяха припомнени родством формирани групи, 
думите на другаря Тито, каза 
ни на Седмата сеоия на Пред- и Веля Матич. Три съществс- 
седателството на СЮК, че пар ни въпроса са важни в избо- 
тийиите организации трябва рите — каза той. Това са по
да се освобождават от онези литичеакото съдържание на 
свои членове, които с партий- изборите, начина на почната-

Активността, упоритостта и 
способността при провеждане 
ага конгресните и реформни за 
дачи трябва да бъде основен 
.критарий при предлагането на 
кандидати за ръководствата 
на СК. Защото сегашната сто
панска дейност в комуната но 
е ефикасна, поради об ре мен е 
иост с редица недоразумения. 
За носителите на тези прояви 
няма място В СК:

С една дума казано — изтъ 
кла ое по-нататък в разисква
нията — изборите са момент 
за подготовки за решаване на 
много важни задачи. А име
нно правилно решения кадро
ви въпрос ще гарантира ста
билност на съвкупния 
в комуната. При това ще е не 
обходимо да се премахнат ня 
кои видове .монополи и да^се 
зачита принципа на преизби
рането. Така ще се създадът 
условия изборите да се прове 
дът в пълна демократическа 
атмосфера. По рано е съще
ствувало надпреварване в пре
длагането на кандидати. Това 
е означавало, че е съществу
вала тенденция за власт пос

ей.
Политическото съдържание 

на изборите ще допринесе ко 
муяистите да се ангажират по 
най-съществените въпроси. А 
това са задачи, които преди 
всичко произхождат от прове 
ждането на обществената и 
стопанската реформа. Само 
така СК може успешно да дей 
ствува в оформянето на об
щинската политика.

За по-нататъшното разви
тие на самоулравителните от
ношения е излишно само дек
ларативно да се говори. Ре
зултатите са в планираните ак 
ции на конкретна база. А така 
трябва да бъде във всички об 
ласти на обществено-икономи
ческия живот.

По въпроса за. реорганиза
цията на СК Матич изтъкна, 
че тя трябва да има съдържа 
телен смисъл, а не формален. 
Всъщност с реорганизацията 

В разискванията взе участие се уточнява начина по който
се реализират правата и дъл- 
жностите на комунистите и ак 
ционната способност на парти 
йните организации.

■При развитието на демокра
тичните отношения в СК тря7 
бва да ое държи сметка за две 
неща: да се зачита мнението 
на съвкупното членство на СК 
и второ всички взети докумен 
ти и програми на работа да 
бъдат резултат на демократи
ческия централизъм. Така и- 
менно трябва да се постъпи 
— каза по-нататък Матич и 
при предлагането на кандида
ти за Общинската конферен- • 
ция и Общинския комитет на 
СК. Предложенията трябва да 
дойдат от партийните органи
зации, а не от група хора. То 
ва е съществен въпрос под 
предпоставка да се държи сме 
тка за критериите. Личните 
мотиви и определяния тряб
ва да се осуетят.

По въпроса за изборите 
Светнелав Станкович изтъкна, 
че способността, активността

на тически организации. Завър7 ^ и структурата трябва да бъ-
шена оградата на основното у7 НАШУШКОВИЦА Бабушница, а също така и в дат оаношна ориентировка при
чилище. посока на Т Одоровци и Суко изборите. Има случаи — из7

Работи ое върху електрифи Завършени са много местни во. тъкна той, че комунистите но
нацията на селото, (•единствен акции, като акцията за пое- Това не са малки задачи. Но зачитат взети решения. От го
но неелектрифицирано . село троявамето на водопровода по тук се вярва, че те ще бъдат лямо значение е действувал е -
в района). В проект, е разши-*. махалите, пътища и др. На- изпълнени защото хората са то на комунистите и във фо-

В новата година навлиза с ряване на пътя за прекарване пълно завършена сграда на плПг._ пп т, „ румите на другите обществе-
над 70% изграден водопровод «а материал, готви се елабо- обществено-политическите ор л°:/ре организирани и имат НСИПОЛ1ИТОИеак]И
и чешми по махалите. С нов рат за електрификация на се ганизации. В тези акции с мал добРа подръжка от страна обаче комунистите
път Вучи дел — Ракита, с но лото. Селото получи помощ ' ко средства е участвувала Об на общината и Републиката. в един форум да се отнасящ
т къщи и хубави лични до- от Общинската скупщина на щинЮката скупщина, а остана на един, а в друг на друг на-

сгойност 20 000 н. динара. лото са обезпечили граждани- чин. * ' ,
те чрез самооблагане.

Предстои изграждане на пъ 
тя Звонци — Н ашушюовица.

живот

Ст. Н.

КАМЕН ГЮРОВ
Рапорт от Звонци

Новата година пооре 

щаме с добри резултати
Новата година посрещаме 

доволни и спокойни с добри 
трудови постижения във всич
ки области на обществения по махалите. Адаптирани по- 
живот. Същевременно се под- мещения за обществено-поли< 
готвяваме за изпълнение 
ви задачи, които ни очакват 

«през следващата година.
Ето резултатите:

ЯСЕНОВ ДЕЛ

Построен нов водопровод

Ракита

ВУЧИ ДЕЛ

организации: 
не могат

ходи на работниците.
Предстои довършване на 

пътя и електрификация на се 
лото.

По втория въпрос за прие
мане на уставното решение на 
Общинската организация на 
СЮ- бе също водиха широки 
разисквания. ,

Взе се решение покрай съ
ществуващите местни органи 7 
зации в Босилеград, Горна Ли 
сина. Долно Тлъмино, Горна 
Дшбата, Долна Любата да се 
оформят още две в Назърица 
и Братковци.

При формирането на мест
ните организации се изхожда 
ше от проблемите на опреде
лени общински райони и кад 
рошия момент. Наистина тези 
организации и сега са значи
телно отдалечени от членство 
то на СК, но затова ще се да- 
дат по-го леми права на клоно 
в сте на ОК. ; .

БЕРИН ИЗВОР
СКРЪБНА ВЕСТВ течение са местните

водопровод, здаптира-
ак-Света Николич, представи-

тел на местната общност нц ве на зала в културни* дом
каза: „В съгоудничеството с __ ^ я л •
ВП обезпечихме 100 000 нови 1.пяж,_^^ц^а залача с и3' 
динара за електрификация на ва^^Азвор ^ * 3,0011411 
селото. Местната общност да-, ^ змр' 
де работници. До 1 май 1970 
година селото и граничната за

ции ЗВОНЦИ Съобщаваме на всички близ 
ки, роднини, приятели и поз
нати, че на 17 декември 1969 
година на седемдесет и седем 
годишна възраст почина

Предстои изграждане на. за
ла за културно-просветна ра-, 
бота в село.

- V

Предстоят и съвместни ах-ПРЕСЕКА

РАКИТА •

В селото е адаптирана кино 
залата, изградени са нови мо7 
стове, изграден водопровод и 
пови чешми и решени други 
комунални проблеми.

Предстои довършване на 
пътя Звонци — Ракита.

БОРИКА МИЛАНОВА 
от Ясенов дел

ции на целия район. Предстои 
изграждане на ТВ реле на А-
сеново Кале. Нужните средст- 

те организации с помощта на ва за релето са обезпечени. В 
Общинаката акушцина. ,Сега Звонци ще бъде открита биб- 
се подготвя изграждане 
ново училище с квартира 
учителя.

Опечалени:
Съпруг Таса, синове: 
Мита> Йордан, Мона, дъ 
щери: Анка, Цветанка, 
Василка, Дела и Смиля, 
както и зетове, 
внуци, правнуци и мпо- 
гобройна фамилия и 
приятели.

на лпотека с помощта на Народ 
за ния университет от Бабушгги-. 

ца и Общинската снахи,скупщина.
През 1970 година — изцраж През следващата година ще 

дане на ново училище — то7 бъдат подобрени съобщител-*- 
•ва е желание на населението. нмте връзки между Звонци и

В. В.

^ БРАТСТВО * 29 ДЕКЕМВРИ 1969
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От сесията на ОС в Димитровград

ИМА ЛИ ЛЕК ЗА 

„ФАБРАД“
И на сеаията на Общинска

та скупщина от 1969 година 
„Фабрад“ беше на дневен ред.
И този път се чуха толкова шести път се намери на дне-
пъти повторените констата- вея ред на общинската окуп-
тации: неединството в този ко щина. По този въпрос се чу-
леястив руши перспективите ха няколко противоречиш!
на това предприятие. Специа- мнения, защото, както може
листите напуакат „Фабрад“ за да се направи извод, мнозина
рад решението на рабошичс- диакутанти преследват лични
ския съвет и те да получават интереси. Ясно е обаче едно
минимални лични доходи. И — крайно време е този въп-
сто оега в новата година „Фаб ро ода се реши. Общинската
рад“ навлиза в неизвестност, скупщина знае становище ком
Общинската скупщина реши петентните общински служби
стопански специалисти в ко- да окончаят този въпрос като
муната и представители на приложат законопредписания-
„ Фабрад“ да разгледат и още та.
веднъж обсъдят положението Въпросните 22 плаца, за кои 
на това предприятие и да пре -ро се каза, че са обществени 

През 1947 година почина баща на же- Дж>жат решение. и с които е разполагала об-
ми, бог да го проспи“, казваше се За- Вътрешните ежби обаче и щинската скупщина значи що

ша. Той е бил голям (майстор—предприе- пю-«ататьк разяждат „Фаб- бъдат снети от дневен ред до
(мая. Работил е в Сърбия на много места. РОД*- Не съгласията между ръ края на тази година.
Но-, най-много е работил в Ягодина (Све- ководните хора предизвикат
тозарево). Там спестил .много пари и ги пол ами бъркотии. В резултат 
■внесъл в банката^ Но историята на тези на това са уволнени петдесети
пари няма да се дознае, както и историята на работници, а само преди Ребалансът на общинския 
на воденицата. Заша бил пестелив човек. 'извесшо нроме била прие- бюджет за 1969 година бе от-

та нова работна ръка... един. 
цех не работи и впрочем. Жи-

Пак за плацовете ...

Въпроса за плацовете по

Богдан Николов РЕПОРТАЖ

ПОСЛЕДНАТА ВОДЕНИЦА
:и ежду Клисура и Стрезимировци, 

зват, някого имало ■много воденици. 
Накацали край бистрите води на Ерма 
със своите оргиналнм архитектурни реше
ния те допълвали хубавия лейсаж.

Сега не е така.
Днес тук работи само (воденицата на 

Александър Колев от сухи Дол. С приспи
вната си песен тя разказва за едно далеч
но минало. Седемдесет и шест годишния 
старец прави инат е времето. Въпреки, че 
кооперацията от Клисура предлага на хо
рата, хубаво бяло брашно, той и сега ме
ле за добитъка.

Последната воденица на Александър 
се бори с времето. На няколко крачки от 
шосето към Стрезимировци на мястото 
където ое простира Суходолското поле, 
както и преди сто и повече години тя от
броява времето...

И кой знае дали тя и до наши дни 
щеше да остане, ако не беше тук дошел 
за зет Александър Колев. Той обикна во
деницата, както и хората от Клисурско и 
сега повече от времето си прекарва в нея.

Заварихме го там, в малката стаичка 
на воденица, където финната прах по гре 
■дите и инвентара рисуваше хубави фигу
ри в полумрака, а паяжините допълваха 
картината. Малкият креват, кухинския ин
вентар, говорят, че домакинат и нощно 
време не напуска своята воденица.

Дядо Александър е !сам, отшелник. Но 
в различни краища на страната той има 
24 свои синове и внуци. „Не искат да жи
веят в Сухи дол, макар, че направиха ху
бава къща. Работят като строители в Бел
град, Гердая и други места в страната и 
■изкарват хубави пари. Нито един от тях 
не е с по-малко от 1500 динара на месе
ца __А аз е то тук ..

Дядо Александър за момент прекъсва 
приказката, оглежда гредите на своята во 

• деница и продължава:
„Кой знае кога е направена. Това ни

кой не знае. Аз съм се разпитвал от свои 
стари, но всеки ми е казвал, че тя е по
строена през турско. Ние тук доправяхме 
нещо> но тези черни греди, виждаш ли

на горе, твърди като дрен„ кой знае кога са 
поставени. А здрави са, не мърдат, аз това 
зная.

на

Ребалансът отложен

Всека пара внасяше в ;баиката. След не
говата смърт ние, неговите наследници ус 
пяхме да вземем 240 наполеона. Останаха, ро-сметката на предприятието 
още пари, но оега еъвойм е трудно да ги с блокирана, направени са но 
вземем. Преди десет години аз ходих там 
с, адвокат, да взема парите па Заша. Хора
та мм казаха, че това може да стане само 
ако ое съберем всички негови наследници.
А кой може да събере (наследници на За
ша, пръснати тю Сърбия и България ...
И кой знае колко ги има..." |

ложея за последната сесиц 
през тази година поради то7 
■ва, че не са дадени текстуал
ни пояснения за отделни пар 

1 тим и позиции. Така също, кцви дългове, кооперантите 
един по-един — се отказват от; изтъкна Димитър Манов, 
„Фабрад“, защото не изпълня лд отборниците не е предста

вено текстуално обосновани е 
за постъпленията в бюджета 

мопне санационната програма през годината, за да може ску 
— остава да ое види.

ва договорите.
Дали на „Фабрад“ ще му по

пщината квалифицирано и даI решава.
Отборноците гласуваха реше 

ние на общинския съд и на 
СУП да се отпуснат средства 
(на съда 7 000 и на СУП 9 000 
дин.) от фонда резерви до при 
емането на ребалаяса.'

■На сесията бяха дадени и 
отговори на няколко отборни- 
чеоки въпроси.

Дядо Александър пак застана и започ 
на да брои наследниците ... Поодига ръка 
та и с пръсти започва да смята... Първо 
споменава синовете си Венко и Пера, след
това внуците Аврам, Кола и Бора. Трябва 0т о^рЦвдието на рейсови 
да да спомни за около двадесет внучета, линоти в Димитровградско има 
но това е съвсем трудно ... почти две години. Днес до цен

„Ето, отиди в Ягодина, питай, за па- тровете на всички райони в 
рите на Заша, и всеки ще ти каже в бан- комуната пътуват рейсове на 
ката: има пари! Но не можем да ги взе- „Услуга“, обаче в Димитров- 
мем, а това важно ли е.! Моите внуци сега град още няма автобусна стац 
работят на Гердап, чувал ли да за него, 
там където се строи най-голямата водно- 
централа. Имат си къщи, деца в г~ - --
Дол ... Парите на Зашо' нека стоят' там % на Общинската скупщина за 
банката кой ще ое разправя с адвокати.“ автобусна станция.

Това нещо пречи на рабо
тата на Общинската скупщи-; 
на и общинския съд, но за
сега решение не може да а? 
намери. В идната година, как- 
то ое заключи на сесията на 
общинската скупщина, за то
зи належащ въпрос щс се гьр 
си решение.

Общинската скупщина 
автобусна станция

I

М. Андонов
ция.

Сега, юогато сви оеверняка. 
Сухи хората използват коридорите

* *
— Дядо Александре, можем: ли да на

правим една снимка?
Без да отговори, той се върна отново 
■воденицата и излезна е но®а шубара.във

ново палто, стегна се и малко наемел.
— Па изпрати ми снимки да изпратя ггттщтп■

на моигге ...

НАШ ПОРТРЕТТържествено отпразнуван

ЛЕКАРЯТ КИРИЛДенят на ЮНА
времето не му пречили. Дори ида им помогне.

Д-р Кирил с завършил мс- тъмните, студени нощи. Но 
дицина в Белград. Още в гтре- тази решителност в няколко 
дивосниитс години
да работи в тоя град. В тези Веднъж в Горна Ръжана го 
трудни за работническата кла нападнали вълци. Друг път в 
са години той е за работници- ^сукатските махали попаднал в 
те — почалбари от Босилегра- дълбока преспа сняг.

■Всъщност неговият живот е

Денят на ЮНА — 22 декем 
ври беше най-тържествсио от 
празнуван и в Бодалеградска
та община.

(Празникът на Югославска
та народна Армия — 22 декем 
•ври бе тържествено чоотвуван 
,в Димитровград.

започнал случаи щяла да му отмъсти.
:всички об 

полити-
„„„ представители на

В навечерието на празника щтттл 0бщесгоСио - 
салона на Центъра за кул- чват организации и на тру- 

тура и забава армейците и у- довмте колективи посетиха за 
челиците от гимназията „ио- лавата „славче“ и предадоха 
сип Броз Тито“ изнесоха съв- пода(ръци на граничарите. Съ 
местна програма. що хака и пионерите от Бо

силеград посетиха граничар и-

шщ Й§|жт
■:

В
Щ доио нещо повече от лекар:

. Не само, че им оказвал без- бурен и съткан от безброй 
9 платно лекарска помощ, но ви преживелици, а той ваш аги е 

' ~ наги успявал да им осигури влагал максимални усилия да 
работа. Още тогава на н асе ле спаси човешки живот, нами- 

в нието от Боаилеррадско било- ращ се в опасност.
известно, че е тоя голям град В последните години пред 
има свой човек, който всичко пенсионирането си той посго- 
ще стори да им помогне. янио пътувал в родното

■село в Долна Любата. И вина 
пи е заплащал пътни билети 
на онези пътници, които не 
са имали да заплатят. Нс гц 
с интересувало дали са му по 
зетати или не.

Такъв е д-р Кирил, който 
повече от четири десетиле
тия е работил за здравето и 
доброто на хората.

Ш
'■'л

Кирил Михайлов

Неотдавна в здравния дом 
Босилеград се пенсионира д-р 
Кирил Михайлов. Над четири 
десет години той с бил лекар, 
а 30 години е прекарал в Бо- 
силеграшюко. Такъв друг труд- Кирил дошъл в Бодалеград- 
но ще се намери. око. От тогава до «нииира-

К^о никой друг ГОЙ е бил нето му малко е отсъствувал 
прГрзГ^ъГовоя роден от своя Реден край. 
коай и населението му. Бил ц Няма соло, а може би и къ 
особено много близък с хора- ща, в която, в овоята дълго- 
тт, а те се отнасяли към него годишна лекарска практика 
Гбедмерна почит. За тях бил да не е отивал. Побрано няма 
(доктор Киро“. който винаги ло превозни средства. Отивал 

лрвме настоявал пеша ш о кои. Теренна м

Също така армейците на
правиха й посещенията ня- те>
кои стопански организации. (В навечерието мпр^
На младежката организации бяха запалени лаг рнмосилег-
® комбинат „Димитровград1 ®е, а в кинозалата _ 
бе Мъчено отличие за успе- рад ое проведе 
шно сътрудничество с армей- събрание с под Р . а ,
цнге.Жен албуми са полу- ма из живота на Армията _( 
ЧИЛИ и най-добрите ученици в през деня граничарите д 
гимназията и основното учи- доха за населението културно 
лище в града. забавна програма п*°у

душовги посетителите, между 
На 22 декември, 5 10 часа ^путспо ое състоя и шахматно 

преди обед, в Общинската ску СЪ1С^сз2аше между граничар и-т 
тцина бе устроен прием за те и младежите от Босилеград 
граничарите и старейшини *
ЮНА.

да
Изминало кратко време и

В. В.в. в.\
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От изборната конферс
на СК в Сми ловци

[ЯМатея Андонов • ‘«А

Висонкият красавец РАЗДВИЖВАНЕ и СИАИТЕ
в пълен разгар са изборни- риозно раздвижване. Неактив

ните членове са на тапет на 
критиката, кадено и всички о- 
шя, които не вървят в крак 
с времето. Изтъкна се също 
така, че и младежката органи 
зация в селото става по-актив 
на ,салю трябва да й ое помо 
гне в устройването на органи
зиран културно-забавен жи
вот.

ТРИ ДНИ и две нощи 50 понеже тава е обект И1итере- 
стромтели ча „Градня“ прека- еш от повече гледни точки, 
раха почти бс-з отдих в недра- Първо, зарад големината си,- 
та на Стара планина. На Висо мостът има дължина 
чмца в село Виоочка Ръжаиа ,50, а широчина 8 метра. В о- 
извн ръст хубавият мост — бакта са вградени оасоло 500 
красавец на цялата котловина, кубически метра бетон и 32000 
Със авръхчовешкм усилия, кг желязо. Второ, зарад дели- 
прм непонооими условия за , катното положение и кошетрук 
работа, строителите от „Град- ция на обекта — мосътт е в 
ня“ орочдю завършиха обекта, завой с надлъжен и напречен 
И на общо задоволство и на наклон, което изискваше пре- 
инвеститора и на наоеленисто цизиа работа с геодетоки 
от Висок, както и на шофьо- струмеити.

те конференции в Съюза на 
комунистите в Димитровград
ско. На събранието в Омилод 
ци присъсптвува и секретаря 
на комисията по междунацио- 
агалми въпроаи при Централ
ния комитет на СКС др. Ви- 
дойко Величкю(вич, и секрета
ря на ОК на СКС/в Димитров
град, Райко аЗрков.

около

I
Другарят Видойко Величко- 

вич даде пояснения на реди
ца въпроаи, а секретарят Рай
ко Зарков засегна някои акту- 
ални теми из живота на пар
тийните организации в кому
ната, като подчерта предстоя 
щите задачи на комунистите 
на село.

И в отчета, който изнесе Пс 
тър Петров, както и в разис
кванията, в които участвуваха 
мнозина членове на Съюза на 
комунистите, се издигнаха ре
дица неразрешени въпроси от 
жизнено значение за Смилов- 
ци, па и Забърдието.

Строителите от „Градпя"ни
жа, докато опряхме на здрава 
стена, а всичко това при про
ток на голямо количество во
да ага Вигочица. Поради голя 
мата писочипа от дъното на 
коритото до коловозната кон
струкция, налагаше ос предна 
рително да построим специа
лен кофраж. От дъното на ко 
ритото на реката до коловоз
ната конструкцията има 6 мет 
ра височина.

— Работниците — строите
ли показаха невиждан елан и 
дисциплина. Не пи уплаши ни 
буйната Височица, ни голямо 
то количество бетон, аги лошо 
то време .. .С еднакъв ефект 
■работата напредваше и денем 
и нощем, защото и те знаеха, 
че този обект е голям изпит 
за тях, за техниците и за пред 
приятното... А щом се пос- 
строи и пътя 
бъде пуснат в движение.

С този успех „Прадня“ се 
прояви като оггоообен строи: 
тел и на най-големи и компли 
цирани обекти.

■Ч:;; -------,о'

,На първо място — електри 
фикацията. Констатира се, чц 
с електрификацията се тъпче 
ага място. Членовете на Съю
за на асомунистите яе са до- яция на СК. За секретар отно 
статъчно активни и тази ак- во бе предложен Райко Зар- 
ция с годиаги си стои на мя- ков, а за членове: Васил 
сто 'Гъргов, Методи Георгиев, Гео

Венко Димит-

След обстойни разисквания 
бяха цредложеаш и кандидати 
за членове на новата кснфере

рпи Алексов,
риев, Любомир Любенов, 
лия Петров, Петър Петров, 

коитр Кирил Петров, Димитър Сла
вов и Симеон Костов. Избра-1 

те производители, в осоопера- ош бяха също и секретар на 
цията се решават вън от уча

Критикува се и работата на 
земеделската кооперация „Сто 
чар“. Много въпроси, 
са от интерес за земеделски-

И-

м о и комисии при местната 
организация на СК в Омилов- 
ци. За секретар бе избран Ки 
рил Петров, а за членове на 
секретариата: Цветанка Ан
дреев д, Асен Величков, Ангел 
Баос®, Обрен Денков, Десимир

стието на производителите, 
без допитване с тях, без да се? 
чуе и тяхната дума.

Мнозина дискутанти подчер 
таха, че в работата на СК до
сега е имало известна пасиви-
зация, но вече се чувствува се Петър Петров.

мостът ще
След 58 часа Височица бе преместена

И трето, налагаше ое да строим 
в специални условия, заради 
голямата дълбочина на сонда

рите — мостът наскоро ще 
бъде пуснат в действие.

Ето какво е залисал в днев
ника на строежа дипл. инже
нер Владимир Скмович надзл 
■рател на строежа, представи
тел на Предприятието за пъ
тища „Ниш“:

„Всички подготовки за стро 
ежа — отлични. Организация 
та — извънредна. Съществу
ват всички необходими сведе
ния — доказателства за коли
чеството и качеството на мате 
риалите, осигурена необходи
мата механизация, осигурен 
пълнен ход на работата дено
нощно ...

Въодушевен съм от голямо
то ангажиране и уопели сто 
да изключите и най-малкия 
риск в строенето“.'

А ето какво ни разказа тех 
ническия директор на „Град
ня“, ръководител на строежа 
дипл. инженер, Борис Бори
сов:

— Това е най-сериозен о- 
бект, който „Градатя“ е строи 
ла до днес, а ведно най-се- 
риозея обект в моята досега
шна практика. Бях поласкан 
когато мм' се довери да бъда 
главен инженер на строежа.

Иванов, Любомир Любенов и
М. А: ’

Животът пише романи ключение на най-малкия, кой 
то е войник — другите имат 
работа. Три от тях е и задоми 
ла Томислав, Олга и Йордан. 
Чака да задоми и Марика и 
Кръста, за него и работа ще 
трябва да търси, па чак тога
ва да отиде в пенсия. Докатц 
не ги види всички в- живота 
наредени, все ще се грижи за 
тях, макар че вече са възра
стни.

Днес мъжът й ое е прибрал, 
но годините, теглилата и окри 
тите мъки са изорали бразди 
по лицето й, а някогашната й 
снага изпили. Но и днес в раз 
говорите си тя е весела, шего 
вита, и ще даде кураж и на 
■други, ще го увери, че всичко 
ще се нареди, трябва само да 
се работи Чудно е отде самс?' 
извира тоя оптимизъм. А мо 
же би тя и болките, и мъки-

ОПТИМИЗМЪТ НА ПЕШКАТА
Съдба- ли, измяна ли на ща

стието, но има хора, към ко
ито животът през цялото си 
време напросто бива безду
шен. А човек, комуто радости 
те са обърнали гръб, бързо 
губи кураж, препуска се на 
течението в живота, който без 
милостно го мята из бързе
ите си.

За Леличката — така я на
ричат и ученици, и учители в 
димитровградската гимназия, 
където работи като прислуж- 
ничка — това не може да се 
каже. Вече е към шестдесета 
та, теглилата и недоимъка са 
изсмукали силите й, а тя още 
не мисли да ое предава.

Чуден оптимизъм се е засе
лил в тая жена. Вече цели два 
десет години — откак мъжът 
й се пропиля в чужбина — 
среща ударите на живота, а о- 
ще черпи в себе ои оптими
зъм, говори окуражаващо ц 
е готова всичко да превърне 
в шега. Може би в това, че и 
най-трудните проблеми е при-, 
емала полуш сговито е и тай
ната на нейния оптимизъм.

Черният облак над Цветан
ка Кръстева — Леличката — 
се сви в гладни, боси и голи 
години. А на ръцете и бяха 
лепнали пет невръстни деца — 
Томислав, Олга, Йордан, Мари 
ха и Кръста. Тоаоунщр война
та завършила, в дюкяните не 
можеше да ее намери ни най- 
нужното. А и ако дойдеше — 
трябваха доста пари. 

ЧССТИТИ И с някакъв див оптимизъм
тя се изправи срещу живота.

IIП О а Т2* гппиио Плесниците плющяха от. всич 
ПШ5а1н I ЦДИНа ■ ки страни, но Тя сякаш не ги

чувствуваше. Отначало беше 
л ттАатгРттзпттч оО безработна. А тя беше майка
С ашжсл<шц с5Л. и гладните детски уста искаха

г да ядат. Какви ли чудеса не?
НОВИ ТрУДОВИ П00€ДИ праши майката, за да уделотво

ри децата ои. Леличката не ис 
каше нейните деца да останат 
понназад с ншцо. Затуй пре

върна нощите в дни, работе- 
непрестанно, 

хляб получила като 
носеше, за да го раздели на 
пет части.

но ехтеше от свирня, проточ- 
а парчетс? ваше се и песен и сигурно в 

аргатка такива минути е оваляла по 
малко от горчилката, трупала 

минутчица се години в гърдите й. Хора- 
I та я виждаха весела, винаги 

готова' за шега, но в нейните 
гърди сигурно е имало горчи- 
лка. Не може човек толкова

ше

Ниго
спиране.

Работа не избираше, а и ни- 
ьо й не спореше. Виждал съм 
я как редом е мъжете на га
рата разтоваря вагони —■ дъ- много да понесе, таосива труд- 
ски, керемиди, въглища, же- наети да преброди, а да няма 
лязо ... После тича да сготви 
вечеря, да уреди дома. Или 
ще се запилее лете по арга- 
тлък на чужди ниви със седми 
ци да припечели някой 
нар, толкова необходим за те 
традка, книга, или молив на 
децата. И да припечели не
що. Отначало това бяха ня-

горчилка в гърдите си.
После, когато децата поотра 

шаха дълго трябваше да ча
ка да им ое даде работа. И 
питаха се хората наоколо — 
нима действително работа ня 
ма за нейните деца в един 
град. Те нямаха имоти и раз-; 
читаха само на ообствеотате си 
ръце. А идваха други от село.

ди-

колко овце, а по-късно и кра
ви чда, животинска тяга...

Дадоха й и работа, като при 
елужничка. Ала времето никак 
й не стигаше, пък и петте де
ца растяха, търоеха 
Затуй тя и занапред тичаше, 
■работеше. I

те е превърнала в оптимизъм, 
оставяха там и добри имоти па затуй с ткаова доверие го-ижшяшшш

ОБЩИНСКИ
СИНДИКАЛЕН

СЪВЕТ
БОСИЛЕГРАД

повече. . ,.Ч

;1А годините ое изнизваха ед-. 
на след друга. Тя самата 
даваше кураж, че мъжът ще 
се върне наскоро, ще почнат 
гоо-радостни дни. Даваше 
кураж, а скрито в себе си зна 
еше, че не е така, че още дъл 
та години ще го чака. Но тоя 
кураж й трябваше, за да из
държи, нахвърляше се в ра
ботата с още по-полямо настъ 
рвение и забравяше самоизма 
йшта. Гледаше как раснат де
цата и в нея започна да рас- ■ 
те и гордостта. Стигаха й са
мо думите на хората, когато? 
й казваха „Алал ти вера“. То
ва беше и единствената й на
града.

После смая тя цялата маха със сина си Кръсто
ла с оптимизма си. И по-бота-
ти трудно ое решават да ку- и Работа за тяк се намираше, вори за живота. Тоя живот
пят на децата си някой инстру Тя и тогава не губеше вяра. дето така бездушно я би поез
'мент, а тя като плю на длани Ще ое досетят хората, ще й лицето, а който
купи тръба, кларинет, акор- излезат насреща, ще 'дадат .ра поруга!
деон. Махалата вечер до къс- бота на децата й. Днес, с из-

ОИ

СИ

На трудещите се от 

Босилеградско

тя никога нешшшжмш
Ст. Николов
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БОСИЛЕГРЛДСКИ ЗИМНИ ТРУДНОСТИ Младя на работа I. I

лнп НЕ ОБИЧАТ ДЕ НИ 

ГЛЕДАМЕ Н МИГ...
Всяка зима донася редица 

трудности на населението 
Босилеград око. Изглежда, че 
тази ще бъде забележела ка
то отделно лоша.

иеже буретата са пълни 
в никой не я купува.

И така ябълките се дреб- Дс- 
нят с машини или с ножове и
се храни добитъка. Хора/га не Ловенето ое касае за други 
иакат от една щета да правят Р-а^°'ТО1- Например в тези днц 
друга,- хората изцяло заплащат данъ

ка си. По този повод някои ос 
тават и недоволни. Оплакват 
се, че данъка всяка година сц 
повишава. И обикновено поя-> 
анеяия търсят от данъчната

а Защото на пазара няма какво 
много да ое купи или прода-

!

Наистина тази зима не запо 
чна толкова рано. Обаче запц 
чна остро. Това нещо прекъс 
на всички надежди на земедел 
ците, че ще успеят да завър-, 
шат военната оеитба. Именно 
след дългата суша настъпиха
снеговалежи и мразове. После Бооилеградсжият оелянин се служба 
диците за земеделието ще са отличава с безмерна работлив
големи. Само в няколко села ^ст. Той не спира да работц обаче найнважпо е винаги 
хората са уотели частично да * в най-студените зимни дни. в общинския еьд Холът пред 
приключат със сеитбата. Тъкмо тоя период той ползва съдебните зали Започва да се

Но не е само това. Съобще- а решаването на редица свои пълни от заран а изпразва се 
нията в комуната вече са за, иомунални и други въпроси, към два часа когато автобу- 
труднени, особено през Власц Това е така, защото той се над Сите тръгват 
на, където е единствената връ преварва с времето. А хубаво- 
зка на Босилеградоко с вътре '1x3 ®Рвм-е той е резервирал за

сезонна строителна работа, ко

ж-'
/ Г .... V ..Няколко души влезнаха в 

хола на мишницата при Стре- 
зимировци. Овалиха торбите и 
с нетърпение гледаха към про 
зорчето откъдето се показа 
младеж в митническа унифор 
ма. Излезна, поиска паспорти 
те на пътниците и сериозно 
каза:

. — Какво носите?
— Нищо, съвсем нищо ...
|М|итнмчеакият погледа тор

бите, любезно ш изпрати до 
вратите, погледна по пътя към 
Клисура. На снежната пътека 
не се виждаше нито един чо
век.

Моменти за 
комуналните въпроси

У&...решаване на
-д-км

Ч

Така хората ползват зимата 
и за решаването на своите спо 

Пътят през Беана кобила е я"1-0 да МУ осигури поминъка: ,рове. Тава е за тях изгоден 
още от преди непроходим и 
такъв ще остане вое до~ първи
те майски дни. Ооъбщенията 
са затруднени и в останалите 
направления на комуната.

шносгга.
влезнахме в затоплената 

стая. Печката бумтеше. Мит
ническият Здравко Георгиев е 
роден в босилеградоко село 
Извор. В Босилеград е завър
шил средно икономическо учи 
лище. Следва задочно иконо
мически факултет в Скопие. 
Сега е в митницата при Стре- 
зимирааци.

— Трябваше да бъда на ра
бота в Вибарци — казва дру
гаря Георгиев. — Но знаете 
как изглежда тази работа сред 
•свои хора. И тук е почти съ
щото. Хората ме знаят, че 
съм от Босилеградоко, но всс 
пак е добре. Лошото е, че хо 
рата не обичат да им ое гледа 
в торбата... Щом започнем с 
прегледа веднага, се сърдят. 
А нашата длъжност

И тази зима в Боаилепрад- момент, защото не губят мнц
го от работното ои време. Все 
едно ми е, че ое тълпят край 
малката печка в хола на съ
да. Обаче, когато видят, че в 
поканите им пише да се оба

ските села ще ое построят ня
колко водопровода. Хората се 
сдружават, за да поделят рад 
ходите и работата. Така на по 
-лек начин водата се въвежда 
по домовете.

3. Георгиев

мастика, която истшват в дру 
Огрезимировци

Това нещо е принудило тър 
говските организации навреме 
да се снабдят със стоки 
през зимата. Сега магазините 
са пълни, но това не гаранти
ра, че стоките ще стигнат до 
пролетните дни. Впрочем и се
га няма някои артикули, кои 
то търговците не са успяли да 
набавят. Например малко 
газта и солта.

дят в осем часа, а те чакат 
до дванадесет, започват него
дувания.

гата част на
— казва другаря Георгиев. —
Но, този праничен пункт има 
и свое бъдеще. Когато се оп
рани пътя. Тогава' хората от : 5 ■; 
България ще пътуват по то
зи път за Македония 

Здравко/ както и неговите ~г 
колени от митницата живее в 
Клисура. Той участвува в -ра- '. 
ботата на обществено-полити
ческите организации. Тук ста
нал и член на СК.

за- Но зимните дни ще се и зло 
лзват и за поправка на пъти
ща, за подготовки за изграж
дане на нови жилищни сгради мерите между тези хора, ще

чуете междуообии закани, кле 
тви, псувни... Но така ще е 
докато не напуснат съда. Под 
ле те ед заминават като същи

•И за това време, ако се на
ет др.

Още по нещо се отличава 
о зимния период в Босилеград- 

ско. В тези дни оживява и об 
ществ ено -политическата 
вност на хората. Всяко събра
ние, което се устройва, успява. 
Подемат се важни акции. 

Трудно ще е тази зима и за решаването на редица селски 
добитъка. Животновъдна хра- въпроси.

коки съседи, роднини.акти
Ябълките дават на доби
тъка — Нали съда е мястото, 

за където трябва да спорим —; 
казват те.

з--
— Населението тук е доб-' 

ро. Нито един не- се занимава 
с. черна борса. Хората мина
ват границата само зарад то
ва да се видят със свои близ 
ки и приятели — казва дру-'

е такава.

Митницата- при Стрезимиро- 
вци отскоро съществува, но е 
перспективна. Това лято за
пръв път минаха французи,
немци, американци. Открива- гаря Георгиев ....
него на границата при Стре- 
зимировци е благодат за1 хо
рата от Клмсуракия район.^Те- малкия салон на 
минават ежедневно през'-г|га- влезнаха нови пътници... 
ницата при роднини, пой^|уи^ 
отиват до Трън. /.//X/ Здравко започна да прегле-

" ... жда багажа...

<. •' .* *

I Така зимните дни на хората 
1 от Босилеградоко са динамич

ни. Всъщггост в тази динами
ка има и много излишни не
ща, капо например тези в съ
да. Но нали се касае за тради 
ционни навици и определен 
манталитет, а промоните 
пак настават бавно.

. ...«

Разговорът прекъснахме. ‘ В 
митницата

все
-— Някои хора минават гра 

ницата само зарад две чашки Б. Ник.В. В.

„ОТГОВАРЯЩО ЛИЦЕ“
ЧПред автоспирката в Босилеград

искал в условията па конкурса да влезе 
и думата ОТГОВАРЯЩО ЛИЦЕ — 
търси да се изхвърли тази дума?!

И второ, защо, ако не е съгласна с 
предложеното от конкурсната комисия ли. 
це, но прие друго лице от кръга на кан 
дидатигге, изпълняващи условията.

Има нещо в тези маратонни разисква- 
около избирането на директор в Цен

за култура и забава. Изглежда да 
членове на съвета им харесва — да

За положението в Центъра за култура
е написанВ петъкна няма достатъчно. И сено, 

и алама има малко. Земедел
ските кооперации не се погри
жиха да смекчат тоя проблем.

сега
и забава в Димитровград досега 

може би цял роман. Напразно е израз^од- 
печаталско мастило, толкова

Босилеград :
Докато през лятото • в Боси- вано толкова 

легрзд трудно ще намеритр критически думи...
■При едно такова положение хора от селата, през зимата е 

селяните са в тревога. Но те обратно. Те идват ежедневно,
ианамират частично решение, а в петък, когато е пазарен тор на това културно заведение, 
ако това може така да се на- ден, масово. В тоя ден няма На последното заседание па 
рече Именно за прехрана на къща в комуната, от която ня Па дневен ред беше и предложение 
дребния добитък ползват я- кой да не дойде в Босилеград, конкурсната комисия за избирано на нов 
бълхи. Защото зимниците са Разбира ое, воеки ои има оп- директор. Комисията, съгласно ооявешш 
пълни и хората не знаят как- рашдаиис защо дохажда. Ня7 в печата конкурс, бе дала предложение за 
во да правят с тях. Да ги ва- кои това го правят заради па- директор на Центъра за култура и заоа- 
рягг за ракия, няма полза, по- зара, но такива много няма. юа да бъде избран Силиша Нейков, гимна

зиалсн учител. От участвувалите в коикур 
са — още два лица изпълняват условията

па Нсй-

». /— но върви...В Центъра и занапред 
Все още но може да се избере дирек

ция 
търа 
някои
си правят „забава" с конкурса.... - 

\ Защо този въпрос не се постави на,.
основи да се намери решение. За- >

въпроса си

Съвета 
на

,г:

;. V:„■
I

здрави
що и след* втория конкурс — 
остана открит?

В разговорите около бъдещата физир 
помия на фестивалите на българската на
родност в Димитровградско се чу и едно 
интересно и приемливо мнение. Центърът 

култура и забава да стане бъдещ орга
низатор и носител на тази най-голяма кул 
турна проява на населението от Димитров .«• 
градско. Защо в Центъра за култура и за
бава не обмислят сериозно този въпрос. 
Може би решението лежи тук.

Както сме осведомени, средствата ня-, 
ма да бъдат пречка. Но засега са пречда 
кадрите. С тази сериозна и отговорна за
дача ще могат да се справят само добрч 
подковани и верзирани кадри. ^

Може би няма да е лошо ако РС1Ч®‘ 
иисто от задънената улица в Центъра за 
култура и забава се потърси на ^^, ре„ 
лация. Иначе — настоящето положение 
пе воли към добро.

— ио комисията се определила 
ков като най-подходящо лице.

След съобщаването на предложението
развиха об-ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ И 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 

НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД

запа конкурсната комисия — се 
ширни разпасвания.

Дълги и безплодни.
Някои членове на съвета остро крити 

куваха и самия когасурс, условията в не
го. Други не бяха съгласни с продложе- 

комисията лице, трети намирахаи сгго от
други причини... С една дума навли- 

тънкости и подробности, коитозаше се в
не са от съществено значение... Дори се 
чуха мнения, че конкурсът бил невалидец 
и така нататък и така нататък. Много про 
стор и време ще ни трябват да изброява
ме всички подробности.

В цялата „забава" около директорско
то кресло в Центъра за култура и забава 
правят впечатление някои неща:

първо, защо съветът, който по-рало в

поздравляват трудещите се и младе
жта по случай

НОВАТА 1970. ГОДИНА Е. ЛМ
. М* А%■' '
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СТЕФАН НИКОЛОВ # /■ ?

ПРЕЛОМНА-ИЛИ ПО СТАРИТЕ ПЪТИЩА?
Изгледи за културната 1970 година ■*': 'Д .. .. *.

. . ' Е .. 3

бъде отпори-г а и трета година. 
, Предвижда ое същевремен
но отюришанге и на в-ечараю у-

^ _______ __ _ ^ .................... . _ ____  __ _ ___ Ч1идмще за вяюои<01К1валиф'ИЦ1И-
тровпредокия културно - заба- един райсипен пункт, а плагш-1 рани работни ри металообра
вен център, когато пи запитах .раха ое два. ботваща специалност каисто и
ме какви са изгледите на куд,- търговска опе1Д|Иалност.
турата през 1970 година. „Се- | Също доколко проявят йо
га още нямаме план, защото Подвижното кино работи тарес обществено - политичес
не знаем с какви аредстаа щц добре ките и стопанските организа-
разполагаме. Години наред - ции, прадшиж|да се откриване
иразаим само планове, коитс) .Подвижното кино също ра? ‘на веч орни партийни школи 
между другото ои наподобяват, боти в заиигаимост от средст- за възрастни и младежи, уе-
като яйца и които не се осъ- вата, които ос отделят в бгад- тройване на семинари, органи

жета, понеже всяко прсдстав- зираигс на оказки и пр.
С друпи думи — всичко за

виси какъв интерес щс бъде 
проявен.

лом: къде да сс поместят тс?Съвсем с известно, че плано
вете са неосъществими ако за з-и книги, 
тях не са осигурени средства. ~От друга страна — и тази 
Това ни потвърдиха и в дими година не беше открит пито

■; ’1. щ ;Ь ч1 ш■■
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Сцена от „Развратницата достойна за уважение"

гостуващи театри, особено да са хубави, ако няма пари, 
народен театър, ще си останат на хартия.'

И без директор не бива

ага
на Нишкия 
който, дава качествени, пред
ставления, но зрителите

ществяват, главно защото ня
ма . пари" — заявиха. леене на село се до тира. Тази 

година са прожектирали над 
сто представления и планът с 

Ако идващата

все
още са малко.Затуй, когато говорим за из 

гледите на културата през пре преизпълнен, 
дегояпцата година, същешреме година бъдат осигурени срсд- 
нно трябва да говорим и за 
осъщественото в тази.'

Трябва да отбележим, че ку
След известна пауза планува лтурио-забавямят център и

тази година влиза обезглавен. 
Колкото и да се отрича роля-: 
та на личността — без дирек7

1

Тази година 26 хиляди ди- 
пюдвижноФо кино ,ре- пара, от сродствата, които да

де Републиканската културна 
общност са похарчени за на-1 
батака на инструменти и народ 
ага носия, за да се възобнови 
дейността на културпо-художо 
стведото дружество „И.ван Кл- 
раиваиов“ и самодейния тса; 
тър „Христо Ботев.“ Коми леи 
но са .взети инструменти за ма 
ндолинен състав, а също са 
комплектувани и оркестрите 
за забавна и народна музика.

Част от средствата ще бъ
дат похарчени и за сценично 
озвучаване, набавката на маг 

По отношение на рспертоа- китофони и друти технически
съоръжения, нсобход1ими за 
качествено изпълняване на ра 
зли-чни програми.

И броят на гостуващите тса 
тралми дружества, оркестри и 
певчески състави ще се уве-, 

Народният университет ве- личи. За тази цел са отделени
четири хиляди динара. Тъй 
като при гостуването на пев
ческите състави обикновено 
разходите не надхвърлят при? 
ходите, тези средства главно 
ще ое ползват за доплащано

в
сс обновяваше дейността на 
пионерската и младежка сце- 
ога при самодейния театър, а 
също и раздвижване сред ста, тор не бива. Крайно време е

тона да разберат и компетен
тните. Изборът трябва да бъ
де такъв, че начело на тази

отва
даваго ще обикаля из райони» 
те и няма основание а шиите

Книжният фонд на библио сто представления, колкото се 
теката чувствително уве- предвиждат, да не бъдат да»

дени.
ритс самодейци.

личен
Дали тези земисли щс бъ

дат осъществени, все пак, за- културна институция да заета 
виси ,от средствата, които в об не ентусиазиран, всестранно 
щинокия бюджет ще бъдат подготвен културен деец, кой 
заделени за културата. Защо- то ще допринесе за разгърщг, 
то тазгодишните седемдесет не на различни видове култур 
хиляди, ако не бяха ледесетте, ни дейно-сти. Културнозабаз- 
които даде Републиканската -мият център не е заведение 
културна общност, нямаше да за упрозени без работа, а уч-

И киното в града .не плапу- 
хоито отпусна Републиканска? в а някои съществени измене? 
та културна обнщост, броят шия в работата ои. Пак ще ое 
на книгите в Димитровград- прожектират по два филма со 
оката библиотека чувстшгтел» дмично, а от време па в.ремо 
но нарасти а. С двадесет хиля- ще ое организира гостуването 
ди от тези оредегпва са поръча на „Кинотека“ с интересни фп 
ни книги и на бъдгарски и на л.чи. 
сръбаки език. Същевременно 
библиотеката е взела на изпла 
щане •книги в стойност на о- ра също не ос предвиждат ня 
ще десет хиляди динара, така кси особени изменения, тъй 
че тази година към тридесет като последна и решаваща ду- 
хиляди динара са дадени за ма имат предприятията, к-ом - 
книпи. Или книжният фонд то внасят филмите' 
на библиотеката се увеличи с 
още около 3 хиляди книги, 
което напълно задоволява ну- чс две години подържа вечер- 
ждите, оообено на учениците, но аредно икономическо учи- 
тъй като предимно са набаво лище за възрастни. Засега 55 
ни книги, които им служат за души се учат в първа и втора

година. Доколко има заинте» 
Но сега изниква нов проб- реоовани идващата година ща

Благодарение на средствата.

изменят, нищо в културния режденис, което изпълнява
важна обществена роля. За- 

•Следователно — и районни туй избирането на директор 
библиотеки, и богат книжен трябва да ноои в себе си и от 
фонд, и числени кинолредста- 
вленмя на село, и възобновс?

живст на града.

говорност.
Ето защо 

година може да бъде прелом»
предстоящата

на самодейност, и устройване 
на програми, и организиране на. Но може и да върви по
на гостуванмя, изобщо всички стари пътища, които не ни до 
културни манифестации зави- неооха богат културен живот, 
сят колко средства ще бъдат? Зависи ,значи, как и с колко 
дадени. Плановете — колко и отговорност ще влезем в нея.

леосттира.

Той, Тя и тъжна есенна вечер. Студена. От 
жалния хор на падащите листа се отлъчи ней
ния споран и хвъркна немощно нагоре като ра- 
нена птица: „Изморена съм... студено ми е!" 
Той продължаваше приказката си — с наивни 
черти рисуваше картината на тяхното бъдеще, 
обагрена богато със скромни човешки радости. 
Малкият Кал е.мегдан внимателно го слушаше, 
Дунав и Сава мълчаха. Тя нехайно добави: „То
зи студ е безсмилостен, той убива най-хубавото 
я нас!"

ралтите и сладкарниците. Ех, какво мога аз? В 
джобовете си имам само много любов за нея! 
Да ми е поне една малка, малка стаичка, поне 
едно диванче, поне една малка печка... Нюцо 
нямам, пък и любовта см май ще изгубя. Бо
дежи ме кръстосват, а очите ми сълзят сякаш 
е остра зима. Моля, чакайте: тя не е като дру
гите девойки! Ние не сме като другите. Наша
та любов е изключение. Тя е мила и скромна, 
тя е нежна и мъжествена готова на всяка
жертва, тя ще тръгне с мен ... тя... тя. Защо 
ли пък се залъгвам ? Защо съм слабак, който 
се страхува от истината. Не видях ли толкоз 
пъти с каква тъга и прикрит копнеж зяпа в 
розово осветените витрини, когато се разхож
дахме по студения плочник. Очите й излитат, 
когато гледа мебелите — разкошните кресла, 
широките дивани, дебелите килими, необикно
вено оформените лампи. Залъгвах

Нейните последни думи сякаш вързаха гър
лото му. Горещите думи секнаха. Върху топлия 
лист на своите чувства той започна да анализи
ра всеки той и полутон на тази неочаквана и 
тъжна мелодия. Нейното значение веднага до
ложи. Не един път са си казвали, че най-хуба
вото, което носят в себе си, е тяхната любов. 
Иска ли тя да каже, че любовта ни ще бъде 
убита? Той продължи да крачи покрай нея, но 
дланта му машинално напусна нейната лява ми 
шница. Студените й думи се разпръснаха като 
празнична ракета в стотина значения, които 
бвлезнело го докоснаха. Припомни си изведнъж 
и другите подобни думи от преди няколко дена. 
Не един път до сега тя му загатна за студените 
дни и за изморителните разходки из влажните 
улици и градските градини. Разочарована? Ни» 
ма не вижда тези млади двойки по студените и 
влажни пейки? „Не става любов, бе казала тя 
неотдавна така на шега, когато ти тече от но
са!" Преди не говореше така, държеше се като 
гимназиста и повтаряше пламено, че за истин
ска любов няма пречки и няма граници. Като 

'Ф* посьбра всички нейни подобни забележки от 
последните седмици, той осети че трепери от 
«УД. Чудна треска. Вмъкна главата си по-дъл
боко във вехтия балтон и за скърби 
пролетни и летни дни. Хубаво беше тогава» След 
лекциите идваха в. парка — там беше приятно, 
топло, всичко им беше близко, иегинекц за 
тях. И останалото тогава действуваше чудесно: 
луната и долитащата музика, топлите милувки и 
дългите целувки, хубавите думи, които неумор- 
ио си разменяха. Често спореха върху това, кой 
кого повече обича. А сега? Микробът на студе
ното време и липсата на топла стаичка (тя жи
вее в студентско общежитие!) създаваха опасни 
каверни в тъканта на тяхната прекрасна любов. 
Дали ще може нежната им любов да дочака 
пролетите дни и да преживее тази зимна бо
лест, намерила място в нейното сърце? Съвсем 
естествено, разсъждава Той като отхвърля лич 
ното си отношение към нея, тя преди всичка

се — мислех 
си, че това са нейните мечти за утре, а не за 
днес. А тя, личи си вече, всичко това иска ^нес, 

драги мой студенте. Иска сегз, 
' когато върху пейките в градския парк не може 

да цъвти цветето на любовта, когато тс търси 
въздържаната червена светлина на абажурите и 
благата топлата на електрическите грейки. Вхгро 
чем, аз направих грешка. Прецених себе си. 
Не^ съм ли аз Печа -— геройът на Островски — 
който силно обича и к-ойто сетне разбира че 
обичаното

иска сега,
МАРИИ МЛАДЕНОВ

ЕСЕННА не е за него. Помислих си това още 
когато заедно от задната галерия гле

дахме пиесата. Не взех ли и аз от живота не- ' 
що, което не съм в състояние да запазя за се
бе си, макар че безмерно го обичам. Ах живот, 
върви по дяволите! Утре трябва да чета (изпити 
ме чакат), да слушам лекции, да нося куфари 
на гарата, за да изкарам някой динар. Ужас! А 
тя може да си намери човек, който да й обез
печи сигурен, спокоен и удобен живот, 
проклет и непознат човек не ми дава мир, 
мъчи ме, срещам го често, той заканително на
сочва показалеца си към- мене. Подсмива 
се. Силен е. Да, това е началото — началото на 
края. Утре ще прошепне за себе си: „Не тряб
ваше да се връзвам за този младеж!", а други- 
ден „Той е добър, много е добър, но от доб- 
брина живее ли се?" И най-сетпе ще каже- да 
ще каже: „Аз вече ле го обичам."
_ Той несъзнателно се спря. Мъчно му стана, 

-започна с премръзналите си пръсти (Мама уж 
рече, че ще ми

тогава.

. ^ • ;• .•

ПРИКАЗКАза топлите

Този

ми

РАЗКАЗ
е жена. Нима любовта ни, колкото и силна 
да е, може да излекува тази симптоматична бо
лест. Любовта прави чудеса, както казват пос
тите и кино режисьорите, но любовта, виждам 
го това и чувствувам, не може да стори онова 
което правят омаслените банкноти, 
топли квартирни, креслата в театъра Ни 
ните седалки в киното. Да не споменавам

добрите и
лослед-

ресто- изпрати ръкавици!) да мачка 
хастара на балтона см и да търси там дупчици.
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Борис Тодоров

Ф Л Е Т А
Тази флейта, що мил озвучи о 

в здрач я слушам унесен — 
е моят неуловим блян дето дири

песен.

свири

мелодията на нявгашна 
Вятърът с нея свири из полето 
и ми напомня на отлетяла любов, 
реши безгрижно косата на детето
и мами го с едва уловим зов. 
Не се боя от отлетяла музика,
а от това, което ще разбереш
на заглъхналата флейта звука 
и в себе си живота ми ще погребеш.

СТОЙНЕ ЯНКОВ______ .__________ __________

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Моята младост отмина. 
Мътна я река отвлече 
зад мезге нейде далече. 
Честита Нова година!
Скъпа ми радост загина. 
Старата ми я дар донесе. 
Старата си я дар отнесе. 
Честита Нова година!
Към Луната човек замина.
А там заспива когато 
мечтае за' път обратен. 
Честита Нова година!
В старата ми близък почина. 
А той я дочака изправен 
и пиеше първо за здраве. 
Честита Седемдесетга!
От плод да натежи полето! 
Така са и онез казвали, 
които пръстта е изяла.

Ерма край Т. ОдоровциМ. Петров

Б плана на издателство »Нолит« зказм „Ранни ядоше“, Бори- 
сав Пекин също със сборник 
разкази ,също както и Павле 
Угринов, и Марко Недич. Уг- 
ринов ще издаде сборник 
разкази „Сензации“, Марко 
Никезич — „Къща в полето“. 
Накрая и Брана Църнчевич 
им ое придружава със своя 
проза.

От еоеистите в плана на 
„Нолит“ са влезли: Петар 
Джажич и Марко Ристич. Све 
та Луиич и Бук Кърневич пре 
длага антологията „Следвоея- 
им сърбоки поети“, а Васко 
Попа, Слободан Галогажа, Бо 
риса® Радонич, Звонимир Ко- 
стич, Божидар Мшщдрагович, 
Драган Алексич и Милица Ко 
стич — Селем, ще публикуват 
свои стихове.

За плановете на останалите 
•издателства още няма сведе
ния.

НЦ 20 ЮГОСЛАВСКИ ПИСАТЕЛИ
Белградското издателство 

„Нюлит“ най-вероятно прави 
подвиг по отношение на изда 
•нане на произведения от юго
славски писатели. В авторите
тната поредица „Съвременни 
югославски писатели“ се на
мират двадесет и две заглавия 
от наши автори. Ако към то
па ое прибави и онова, което 
ще излезе в другите пореди
ци — произведенията на Ми
рослав Кърлежа, Расгко Пет- 
рсаич, живи поети и още дру 
ги, беопорно, това издателство 
в крайно неблагоприятни из-; 
дагелаки -условия, дава дока
зателство за грижите, които

полага произведенията на пи
сатели е страната „да 1 видят 
бял овят“.

Привличат внимание пет но 
ви романа на наши писатели, 
които са влезли в план за 1970 
година. Това са „Родни къти
ща“ от Оскар Даовичо „Сноп 
тъма“ от Михаило Лалич, 
„Капка испанска кръв“ от Ми 
лош Църняиоки, „Портрет на 
човека с писмо“ от Бошко Пет 
рович и „Бурдуш“ от Жика 
Лазич.

Съвременните домашни раз 
каовачи също са застъпени в 
тоя план с пет книги. Дакило 
Киш се явява със оборник ра-

I

ме отвее с нея. За жалост успява. Моята кофа 
притежава всички качества на добро ездито жи 
вотяо; по съпротивителна сила няма никаква; 
много е лека; една женска престилка, и тя лит
ва във въздуха.

— Проклетнице — викам в гърба й, когато 
тя тръгва да се прибира, като полупрезрителпо, 
полууспокоеио махва с ръка, — проклетнице! 
За една лопата от най-лопште молих и ти не 
ми я даде. — И с тези думи аз политам към 
царството на ледените планипи и изчезвам за
винаги.

за които само той знаеше. Втренчено гледаше 
мокрия асфалт на алеята и влажните листа, на
мерили се покрай изкривените му обувки. Ка
неше се да погледне нейните дълбоки очи, да 
потърси в тях истината, да намери там отговори 
за тъмните въпроси, които през тая скръбна ве 
чер се родиха в душата му. Тия очи до сега 
бяха искрени, не знаеха ла лъжа.

От въглшца нито бучка; кофата празна; ло
пата безполезна; от печката лъха студ, в стая-

— Аз нищо не чувам — казва жена му, ка
то диша спокойно над куките, с гръб приятно 
затоплен.

— Да, да — викам аз, — това съм аз, стар 
ваш клиент; предан до гроб; но в момента без 
средства.

— Жено — казва търговецът, — думал! ти, 
там има някой; не може чак толкова да се лъ
жа,- трябва да е пякой стар, много стар клиент, 
дето така трогателно ми приказва.

— Какво те прихваща, мъжо — казва же
ната, като притиска, отпочивайки си за миг, ръ
коделието към гърдите си, — няма жива душа, 
улицата е пуста, всичките ни клиенти са обслу
жени; можем за няколко дни да затворим дю-

та мраз; пред прозореца вледени дървета в 
скреж; небето — сребърен щит срещу 
който чака от него помощ. Аз трябва да имам 
въглшца; не бива да се замръзна; зад мен без- 

печка, пред мен лак такова небе, ще 
трябва да препусна затова помежду им и да 
потърся в средата на всяка цена помощ от про
давача на въглшца. Но на обичайните ми мол
би той е вече обръгнал,- ще трябва най-бсзспор 
но да му докажа, че нямам вече въглшца пито 
прашинка и затова за мен той все едно, че с 
слънце на небосвода. Ще се явя като просяк, 
готов да пукне от глад на прага, комуто готвач 
ката на господарите се решава да даде затова 
утайката от свареното напоследък кафе; та и 
търговецът, с яд, но безоръжен пред заповедта 
„не убивай", ще хвърли в кофата ми една ло
пата въглища.

Самото ми пристигане трябва да реши всиу- 
ко; затова тръгвам, яхнал въглищната кофа. 
Като ездач хващам дръжката й, тая проста ю- 

спускам падолу по стъблата;
вели-

този.
— Да побързаме! — обади се Тя. — Студе

но ми е. Не е сега за разходка.
Той продължи. Няма нужда този път да 

гледам в нейните очи. Всичко лпг е безразлич
но. Това са вече други очи. Вървят заедно, ръ
цете им от време на време се докосват, но той 
не я чувствува край себе си.' Тя е някъде да
леч, далеч. Отдалеч идват нейните думи и той 
не ги разбира. Не иска да ги разебре, макар че 
тези думи плетат пякакво извинение. Вятърът 
свисти, проклетият есепен вятър! Струва му се, 
че този подлец подхваща и неговите скъпи спо 
мени, техните чудесни мечти, техните планове 
за обща работа и общи успехи... Вятърът вси- 

^ чко това разнася, както разпася отбрулеплте 
Чувствува се ограбеп, самотен, беден ... 

Острата сирста на тролейбуса го сепна. Ви- 
навлицата. Нейната синкава забрадка се

жалостна
кяна и да почиваме.

— Но аз съм тук, възссднал кофата от — 
викам аз и от студ безчувствени сълзи замъг
лят погледа ми. — Моля ви се, погледнете на
горе; веднага ще ме видите; за една лопата въ- 
глища ви се моля; пък ако ми дадстс две, що 
мс направите вече безкрайно щастлив. Нали 
всички други клиенти са обслужени. Ах, да чуя 
веднъж ваглищата да затрополят в кофата!

— Идвам — казва търговецът и се капи, 
късокрак, да изкачи стълбата; по жела му е 
вече при него, улавя го здраво за ръката и ка
зва : листа.

Щом по се разбираш, 
каш-

— Няма да ходиш.
щс се кача ао. Не помниш ли колко лошо 
ля тая пощ? За някакъв си клиопт, сигурно въо 
бражасм, ти забравят жела и деца и со йзла-. 
гаш да си простудиш гърдите. Щс ида аз.

— Изроди му тогава всички видове, които 
имаме па склад, цените щс извикам оттук.

— Добре — казва жопата и се изкачва на 
улицата. То се знае, тя мс вижда веднага.

— Госпожо търговке — викам, — пай-поч- 
тителсн поздрав; само одпа лопата въглищс; на 
право в кофата; ще см ги отнеса сам; едла ло
пата от пай-лоншге. Ще платя всичко, разбира 
се, ала пе веднага, не ведпага. — Как ехтят ^ка
то камбани тези три думи „ала не ведпага" и 
колко объркващо се сливат те с вечерния кам- 
бапсп звъп, който долита от близката камбана-

•1 •
дя я в
люшка между другите глави като лодчица вър
ху развълнувало море. Как така бързо се раз
делиха. Казаха ли обичайните от думи. Заказа- 
ха ли си нова среща? Сетне я зърна зад замъл 

стъкло. Леко лту махиа с ръка за поз- 
каже: „Сбогом! Приеми

зда, и с мъка се
стигаме долу, моята кофа се вдига

камили, налягали по земята, лодгоне- 
тоягата на камиларя, не се изправят по-

щом 
колепно: депотони от
хубаво от моята кофа. В .равномерен тръс из- 

заледеиата улица; кофата ме подхвър 
ля почти до първия етаж; по никога пе ме от
пуска по-ниско от горния праг на вратите. Най- 
високо отскачам пред сутерена на търговеца; 
дълбоко долу, наведен на масата си, той пи
ше сметки; за да не се задуши от прекадената 
горещила, той е отворил вратата.

_ Въглшцарю! — викам с изпепелен
студа глас сред облаци пара на дишането. —■ 
Моля ти се, въглшцарю, дай малко въглища! 
Кофата ми е толкова празна, че съм я яхпал. 
Бъди така добър. При първа възможност ще ти

драв, сякаш искаше да
вместо целувка. Не си струва да се целува-това

ме при такъв студ!"
Тролейбусът леко се отдалечи и се сля с 

градската пъстра вечер.

минавам

другите светлини па 
Той напипа в джоба си една полупразна ци
гара, без дума поиска огън от един копдуктор 
и потегли дима без милост. Закрачи безцелно 
по тротоара като не гледаше никъде, сякаш хо
ра ппмаше около него. Двама приятеля му от
правиха едно „здрасти", но той по го чу. Те от
четоха това като превзетост.

Вятърът продължи да го следи. Като истии 
ски нахалник той свистеше покрай унигго му, 
опитваше со да му открадне каскета, запираше 
се пеприлшшо под балтопа му, блъскаше го от 
зад и вместо извинение ухилено му подхвърля
ше I „Аз ще ви разделя, драги мой, ще ви раз- 

тази есен ха-ха, хи-хо-хаааГ

от

рия.
— Е, какво йота? — вика търговецът, 

отвръща Съвсем 
чувам пищо; бий

шепата.— Нищо
пищо. Не виждам лтцо, не 
само шест часът и пие затваряме. Студът е ужа 

падпе сигурпо мпого работа.

платя.
Търговецът слага ръка до ухото си.
— Какво ми се счува? — пита той през ра

мо жена си, която плете, седнала с гръб към 
печката. — Какво ми се счува? Сякаш чо някой 
клиопт.

сея, утре щс
Не виждала пищо, но чувала шпцо; и все 
развързва престилката си и се опитва дя лъча ощепак
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Из бележника на журналиста

ПРИ РЕСЕНШТЕ ВАРДЖИИ
В аш1то адю друго Боаилег- ки си-ьрзаат край с краища- гато се пече варта ангажират

ЙГЛГ,Ж нс.-слшо .ос шик _с. сГГгстС’™.

с километри и никак да сшт Напускат го младите. Те пре- източник на приходи, 
нете до края. Такава е ресан-' дпочитат лрада, където след Тава мануфаааурно произво 
ската долина с милионни, ку- като изучат някой занаят или дстго на вар пръв започнал 
бичиш! метра камъни ат пя-, свършат училище намират ра Геио. Сега той е старец, но о- 
съас. Из долапи ата сега лесно бота. Сега в Ресан живеят шес ще не напуска своята просре- 
щс минете. Дори и пътят, ко- десет семейства. Преди е има сия. Известен е в цялата ко
йто са направили пешеходци- ло осемдесет. В мастното учи муша като „Гено варджията . 
те е добър. Обаче лятно вре- лище има само осем ученика. Неговата варница с най-голя 

тук никой не минава. За- След година — две възможно ма и е построена ла един по- 
малко, пороите е то да се закрие. Това с още виюок бряг. 

с червеникавия см цвят ста- ' една грижа за роосичани. 1 
ват заплаха за всички... — Някога не беше така —

И кюгато ви изглежда, че разправя ни Стоичко Стоиме- 
долината никога няма да свъ нов 80-годишен старец, боец се занимава с тази професия, 
рши, срещате една необикно- от Солунския . фронт. Жмво- 
вона панорама: изведнъж из-* тът в солото до преди беите 
пънват оголелите баири с ло-друг. Вече пи няма млади 
разхвърлени Къщурки. Те са те. Селото пустее... В тази 
толкова много разпръснати, грамадна долина бяха ливади, ла. 
качето рядко в някое друго се градини. Сега оамо тсъмъни.

Тъжен е някогашният боец 
булова махала едвам се забе- от Оолунскшя фронт. Нетсво- 

.лязват там зад хоризонта ме
жду оределите дъбове.

Селото се е свило между ба Той е жива история на едно 
ирите. Населението ежеднев- пасивно босилепрадско село, 

страхува от ерозията. За- запомнил безброй детайли. Се 
щото голите ридища сменяват гд го обикалят изгладнелите 
долините. И затова ако не ои овце. В безкрайно пасище те; пи възможности няма. Умора- 
привикнал трудно ще се спра търсят някоя случайно оста- 

ерозията, и с остана шала ар свинка. Той пи наблю-

ме
вали ли само

Вла-,В момента заварихме

АВТОБУС ПОВРЕДИЛ ПЕШЕХОДЦИдимир Зарс®, който 20 години

В изготвянето на варта му по Иа 15 декември т. г. към 5,30 часа сутринта, автобусът
магаха още трима мъже. Те който поддържа лин!ията Димитровград — Ниш и обратно, 

лебел. Дъ«о» стьб-

бода“Трудна е тази професия. За 
да се изпече варта необходи
мо е четири дена и нощи не-

Шофьорът Ангел Иванов, който над 31 година кара 
моторни превозни средства, не е в състояние да обясни как 
се стигнало до тази злополука. Пред съдията-следовател И- 
ваи Тошев заяши, че ненадейно забелязал пешеходците пред 
рейса, на 2—3 метра разстояние, но вече било късно, все 
пак направил опит 'да опре, отишъл влява, и намалил до го
ляма степен удара.

Следствието е в течение.

ло. Последните къщи от Бар-

то вече е минало, но прижитс 
за селото му не го напускат, прекъснато да се кладе огън

и да ое спи ей така под откри 
то небе. Но нали трябва по- 
мипъка да ое осигури, а друно М.

та не се чувствува.
Мнозина обаче казват, че с 

ползата от варджийството вър 
ви и вредата: унищожаването 
на горите в Реоен. Не иа буко 
вите, защото тук ти няма, но 
на дъбовите. Само за една вар

виш и с
лата беда, която донася жи- дава е безмерна тъга. 
вотът в това село. Общинският комитет на СКС и 

Общинският отбор на ССРН в 

Димитровград поздравяват вси
чки трудещи се по случай Новата 

1970 година

При ресенските варджииЕто вече първите снеговале 
жи донасят бройни трудности 
на населението. Добитъкът ре
ве гладен. Стопаните и тази го хората от Рссон се заловили с 
дина са останали без сено. Тук едно необикновено и редко 
сушата е безмилостна. Когато знаяггие: произвеждат вар и кица са нужни над 30 куби- 
е найчнужно — няма нито ка- го продават по селищата в ко 
пка дъжд. Така е вече някол муналга. 
ко години. Добитъкът намаля 
ва. Вече е преполовен .А тази 
година ще се намали още по-

Още от преди много години

чеаки метра дърва. Това е
много за бедното с гори оело. 
Това именно и повишава вечеСега от десния бряг на до

лината ое нареждат шест голя 
ми варници, които почти не- опасната ерозия, 
прекъснато работят. Те си и- >
мат свои собственици, но ко-

вече.
Селото е бедно. Поминъкът 

трудно се осигурява. Но по- 
старите тежко се разделят със 
своята безплодна земя. Те се 
крепят с надеждата, че и тех 
вите предшественици са жи- - 
веели. Така се вързват за из- 
поснялата земя. Дори не оти
ват на „печалба“ както от ня 
кои други села. И така с мъ-

. П
В. Велинов

Ветерани на нашето учебно дело

ВЛАДИМИР МИЛАНОВ
повият житейски път не е та
ка обикновен.

Учителят Миланов е

рация в която работил дълги 
години. Тази ученическа коо
перация е надалеч прочута 
със своята работа. Много де
ца там за пръв път. са чули 
думата „самоуправление“, „бю 
джет“, „трудова дисциплина“ 
и на практика това видял как 
изглежда. Тази кооперация се 
счита за най-добра в бивша 
Леакювашка околия. Ученици-' 
те — кооператори строят но
ви сгради, дават помощ на бе
дни ученици, помагат на учи
лището да ое анабди с нов ин 
вентар. Сега в касата на коо
перацията има над шест ми
лиона стари динара. Почти 
всички ученици са членове на 
кооперацията'.

И не само в това ое състои

Когато се обърнах към уп
равителя на Основното учили 
ще в Клиоура и го помолих 
да ми предложи от най-стари
те учители за да напиша не
що за тяхната работа, той ве 
днага стана и (Изтръпна досие 
то на учителя — Владимир 
Миланов.
Тук на масата, с много книги, 
тетрадки, отворихме досието 
на най-стария учител в това 
училище ... Досие което съ
държа много решения, беле-) 
жки за един учителски жи
вот.

Бележка оста
вил трайни следи в учебното 
дело в Клиоуроки район. В Ко 
луница, където най-напред у1 
чмтелстнувал под негово ръ
ководство било построено но
во училище. Заедно със селя 
ните и той правил тухли, ка
рал дърва и през 1951 година 
селото получило нова учили?

Отборнически
въпроси

На последната сесия 
на общинската скупщи
на в Димитровград отби» 
рникът Марко Марков 
от Желюша постави сля 
дния въпрос: „Хубаво е,, 
че се забранява движе? 
нието по автомагистра
лата от Желюша за Ди-: 
митровград, за да не се 
излагат на опасност жи

щна сграда. .
По същия начин било пост 

(роено училище и в Грубина 
махала. Та, на мястото, което 
доброволно дал- дядо Иван, 
пак за три години изникнала 
нова училищна сграда. След 
това Миланов минава на рабо 
та в Сухи дол. Така вае до 
1961 година той учишелствувал 
извън родното ои място, ту в 
Колуница, ту до Грубина, хо
дил пеша и според груби из
числения изминад над 85 000

Цял живот строителРеден е в Клисура на 24 сеп- 
. тември 1941 година. Баща му 

взел участие в Септемврийско 
то въстание през 1923 година. 
И той бил преследван, изклю 
чван в Лом (България). През 
1937 година окончателно напу 
■ока факултета, а през 1945 го 
■дина, веднага след оовобожде 
нието, става учител в своя ро
ден край. В Колуница остава 
три години и работи с околс? 
50 ученика...

Учителят Владимир Мила
нов, който е построил някол
ко училищни спради; сега, ка 
кто казват неговите колеги, в 
напреднала възраст, в Дебели 
деш строи къща за себе си.

—Да, сега строя къща за 
себе си, тъй като децата за
вършиха училище и отдихо 
всеки но авоя път. Единият 
ми аин е в Скопие, дъщеря 
книговодител, друга дъщеря 
е омъжена за офицер, ло-мал 
кият ми син е митничар в Ри-1 
барци. Всички изкарах на 
хляб с учителската заплата... 
и оега с нея строя и къща!

А когато си взехме довижда 
не, Миланов ,тоаи ветеран на 
паши ето учебно дело добави: 
„А когато пътуваш за Стрези

значението на тази коопера
ция с която ръководи учите
лят Миланов.вотите на хората, пц 

трябва спешно да се по 
строи моста на Лукави- 
шка река. Той е неизпо 
лзваем. Какво да се пра 
ви?

Кооперацията 
има своя борова гора с 20 ха 
насаждения, тополи с 5 ха и 
зеленчукова градина.

Но зад него не останали са- — Но не пишете, че ние у- 
мо изминатите километри. О- чителите ръководим с коопе- 

Обръщаме досието и в не- молю 20 поколения вече с лю- рацията — каза Миланов. С 
го откриваме незнайния път? бов и уважение си спомнят за кооперацията ръководят сами 
на учителя, подобен на многр своя учител. те ученици. Имат кооперати-
такиша наши учители, които Другарят Владимиров си вен съвет, управителен съвет;
обичаха авоя роден край и спомня за много свои учени- счетоводител и други органи 
при твърде трудни условия съ ци= „Да, само от Колуница Има много активни ученици 
здаваха нови училища, нови зная, че има около 15 души в работата на кооперацията 
поколения... с високо образование, мои у- Те организират акции. Само

челици. Има зъболекари, тази година от шипки са взе- 
дин агроном, зная много стои ли 1.764 100 ст. динара. Имат ' 
лански ръководители в спра- свои фондове за стипендии и 

(В същата канцелария на уц ката... Всички добре живеят; награди. Тази година стипен- 
равителя на училището се оре вече имат семейства, трудов дираме един ученик Рачлеле- 
шнах с учителя Миланов. Раз стаж и Добър престиж ,в обще ни оа и награди от 300 000 ди-
шворът отначало течеше твъ ството..." , А __
РДО въздържано, защото за Тази ’ ученическа кол™*пЯ ' Ученическата коопе-
ноето го питах му изглежда- , * ция по 1ята ®бота може Т*? 06 ТОЙ>
ше така обикновен и „не от? , . да бъде пример нГшюг^ Га А 10тао^ави своя най-
говаря за печат . Но впослед Но, Миланов много повече ши предприятия които оабо- стаР Учител 
стви(е все пак узнахме, че не- говори за ученическата коопет тят с загуби. * ***

км.

Отговорът гласеше, 
че се превземат мерки, 
за да се построи моста 
в най-скоро време. С ог
лед на времето и сред
ствата, това не може да 
стане преди месец ,мо- 
же би и повече време.

А дотогава? Къде да 
минават кола с животи
нска тяга от Поганово, 
Бански дол, Грапа, Же
люша и др. бурелски се; 
ла за Димитровград?-

Въпросът наистина ть 
рси спешно решение.

*
миравци погледай долу наши
те, училищни борови гори“.. 

С тях и със своите 20 поко

^ М. А. • • •
- 1 Б. Николов
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НАУКА И ПРИРОГГА НАШИ СЕЛА КАРАМАНИЦА 

НЯКОГА Н СЕГАКуриози от архитектурата

ШШШШШШШм
състояние да спрат прониква ' ХУД°' Чан °ще ”ГОЛЯМа структура“,
кето на аеводимия врат. Есте пвавтш Т' т^СЖДУ ® пирамидалната си форма до
стаено имало е и изключения Врамантс, -стига над 100 етажа върху сра
Който премине през немския във Бенешг^и из6ягат видело ограничена площ.
прад Баутцен и види средно®е Доколко идеята за „голяма
конната градска стена, виооко строителни та структура“ е нова, можем
издигаща се над река Шпое“ гтреус1'1 Да съдим по единедва ли ще се досети че^ог- м ЮшГпНся°Т Па' ^Р^“' «арируван през XV век 
ромната кръгла кула стъпила ня бр възлагани от италианския скулптор и ар
на надвесената над ре™^ ~ ® замислената ™теасг Филарею съставен от
ла, някога е бш^ ^олзв^ ком «род, арсенали, училища, цъ
за водоснабдяване ' ПОД ЪГЪЛ '» затвори и една къща

Построена през 1496 година ш^в на ДО'б!Хвдетелта и поРока“- Бе
и преустроена в 1558 година опр^а киш^п зспорно „голямата структура“ 
поаредством беят и водно но-, ^пп Д Р" ва Финарето е отговаряла належ>' с помощта ^ ^ “I "“1^ 2Гза?о^Г^ 'жте1»“те »* »
тейяата вода от каптирани во Бркманто театрално начало в ТЯ С останала неосъщест- 
доизточници се е издигала до ТОЗиТе®™оз”~ зана' причжште вероятно са 
най-горния етаж, откъдето по СъвдгЕ^?щ еи^юашай ™ ален ха
тръбна мрежа е протичала в ^ 'ра1сгвр' а И Цъ,рмвата' стремя‘
към лваналеоеттр-ппягтг^™ р' ц^шштаа в Д^3 ща се към религиозен и све-лотепа градски кла на античните римски гради- таки абоолютизам, едва ли е

ции за представления, търже-! била заинтересована от осъ- 
ствени игри и борби с живот- ществяването на подобни про

екти.

Едно от най-отдалечените 
села в Бооилеградако е Кара- 
маница. То е разположено под 
склоновете на планина Бела 
вода. Къщите са кацнали по 
хълмовете, разпръснати по ма 
халите. Селото е малко. Има 
около осемдесет къщи. Гла
вен поминък на населението 
е земеделието и животновъд
ството. Почвата е неплодород-

ри. В селото има повече от 
петдесет души завършили вие 
ше образование и се намират 
на отговорните постове в сто
панството и прооветата. Над 
ссдемдеоет души имат средно 
образование. Почти всека къ7 
ща има човек с виеше, сред
но и полувисше образование.

Отскоро тук е открита мин
на „Под вирове“. В нея рабо
тят около стотина работници. 
Мината има модерни жилиш- 
та /ресторант, амбулатория и 
други обекти нужни за съвре- 
меннен живот на работници
те ... От Долно Тлъмино да 
мина „Под вирове“ е прекара 
но модерно шосе, по което на 
товарени камиони с руда еже 
дневно отиват за Бооилегрзд и 
Владичин хан и по-нататък за 
■мина „Леце“. Тази пролет Тра 
нспортното предприятие от 
Босилеград откри рейоова ли
ния Босилеград — Карамани- 
ца. Това още повече облекчи 
положението на селяните.

С пълно основание може да 
се каже, че селяните от това 
отдалечено село живеят хуба 
во, радостно и богато. А кога 
то мината започне да работи 
с пълен капацитет, тогава и 
селото ще бъде още по-доб
ре. На 1970 година хората от 
Карамеяица гледат с оптимщ 
зъм...

„идеален
на.

В миналото селото беше 
много бедно. Къщите бяха по 
крити със слама, а покъщни
ната твърде примитивна. По 
■време на бивша Югославия се 
лата Караманица, Голеш и Же 
рашино бяха присъединени 
към Крива Паланка, а от 1945 
година те са към Босилеград
ска община.

Животът на хората в мина
лото беше много тежък. Де-* 
цата на караманичанм завър
шваха едвам четвърто отделе
ние. Момичетата оставаха не
грамотни.

■Икономическото положение 
беше лошо. Въпреки, че в око 
лността на Караманица има 
рудни залежи на олово и цинк; 
хората нямаха никаква ползд 
от това.

Така беше в миналото...
Днес положението е съвсем 

друго. Селото има нови къщи, 
а в къщите съвременни мебе 
ли, хубави печки, транзисто-

Запазените и до днес остан
ки на един от първите в исто 
рията на човечеството обще
ствени клозети се намират 
град Кно.оос на о-в Крит до 
така нар. „Дворец на управи
тел“. Съдейки очевидно по ра 
зкошното им обзавеждане, ня 
кои от учените /извършили ра 
зкопките на тези отходни ме-1 
ста през 1850 година, ги сче
ли отначало за храмове. Наи
стина кой преди сто години би 
могъл да допусне, че тоалет
ни с водно промиване ще бъ
дат обект на художествено трч 
тиране в съществувалите пре
ди 3000 години антични градо-

ни.
•№\

■Няколко столетия след епо
хата на Възраждането Ватика 
на — тази миниатюрна държа 
Еа с всесилна власт над христи 

янския свят, се сдобива с ж. 
п. линия, дълга 800 м, и гара- 
но без пътници. На нея не 
спират влакове, нито замина
ват, освен в случая, когато па 
пата почине и отрупаният с 
цветя саркофаг трябва да от
пътува към последното си убе 
жище. А един обикновен ита
лианец от Южна Италия пол
зва много по-често услугите 
на своя парен локомотив, ко
гато прекарал овоя собствена 
ж. п. линия от дома см до кръ 

Падането на Милано в ръце чмата на малкия площад. Ка- 
те на френския крал Луи ХП ква насока ще вземе бъдещо- 
през 1499 година променя съд то развитие на многомилион- 
бата на неговия владетел Лу7 ните градове? Вариантите, пре

в

Ранко Каранфилов
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а■■■■■■■■■■■■■■■
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НАШИ ТРУДОВИ ХОРА

„НАЧАЛНИК“МИНЬОРЪТве!
*

Другарят Висто Тодоров от 
Нашушковица от освобожде
нието е работил в много на
ши мини. Там се прояви като 
отличен 'миньор. Той има пря 
кор „Началник“. Много хора, 
които не го познават добре си 
поставят въпроса: откъде му 
този прякор?
Ристо е сега пенсионер. След 

четиридесетгодишен труд той 
сега е в своето село.

След освобождението е ра
ботил в „Ерма“. Тук получил 
възнаграждения, званието уда 
риик. Той счита, че неговата 
най-висока награда е призна
нието, когато бил шбран за 
■пръв председател ага работни
ческия съвет през 1950 годи-

— казва другарят Тодоров.
А след като престана с ра

ботата си „Ерма“ той заедно с 
много свои другари започна 
работа в Алексинац, Йелашни 
ца, Тимошките мини и 
сконресаш ските мини.

„Навсякъде бях избиран в 
органите на самоуправлението 
и синдиката — казва той — 
по ще помня най-много оня 
ден, когато бях избран за пре 
дседател на Централния рабо 
ткически съвет на Сенско-реса 
токите минни, които имаха о- 
коло 5.000 работника..

По това време Висто рабо
тил много. Той искал да бъ
де същински работнически ръ 
асоводитеш. И хората, го нарек
ли „началник“. Така го вика
ха и така го знаят и до днес. 
„Началникът“ през тази годи

Сен-

иа.
„Имахме много трудности, 

но бяхме горди, че ние работ
ници ръководиме минната...“ „Началникът"

на получи орден на труда от 
Президента на Републиката 
другаря Тито.ПРИ ПРЕВОЗ-1ГЬ]УВШ ПЕШИ • • •

♦ * *
в Димитров- 

превозпо
стигнали 
град нямали 
сродство за забърдски- 
то села. Затова те се 
снамирали кой как мо
же. Едни пътвували пс- 

о станали в

Четиридесетина път
ници почувствуваха на 
собствените се площи ка 
кво значи неразбирател 
ство между две предпри 
итил. Ето какво им се 
случило. Рейсът на пи- 
ротското транспортно 
предприятие, който под 
държа линията Ниш — 
Димитровград, поради 
дефект, закъснял на 13 
декември т. г. с около 1 
час. А рейсът на димит 
рошградска „Услуга“, ко 
йто обикновено чака 
„връзка" с пиротскил, 
за да вземе пътниците 
за Забърдието — не ис
кал да го чака, но за
минал.

И какво се случи? Пъ 
птиците след като при*

А когато Тодоров бе пеноио 
ниран той нс прекъсна да ра
боти в обществено-политичес
ките организации. С младите 
хора той е винаги заедно в 
Нашушковица. И сега хората 
го избират в много ръковод
ства на общоствено-политичес- 
ките организации в селото. 
Той е член на Общинския ко 
митет на СК, работи активно 
за електрификащргя на селото 
и други трудови акции.

Камен ГЮРОВ

ша, други 
града да пренощуват и
тп.

Невишшге пътници, 
значи, добре си изпати
ли зарад недоразумени
ята между транспортно
то предприятия в 
рог и димитровградска 
„Услуга" които в 
чая преследват теши ли 
чии интереси.

А зарад това пай-мал 
ко са виновни те и по 
зимна нощ, при превоз 
— пътували пеша ...

М. А.

Пщ

слу-

Страница И
ВРАТСТВО * М ДЕКЕМВРИ 19И



Интерно на Симеон Костов, предсе
дател на СЮМ в Димитровград ' н.■>4

?>■

ДА РАЗДВИЖИМ МЛАДИТЕ СИЛИ 'Д ■ '

— Често се изтъква, че сът
рудничество между учащата 
се и работническата младеж ,
но е на завидна висота?

От Нова година кормилото
мла- » : А "У .-X.-’!

I;иа димитровгр адската 
деж поема Симеон Костов, ра 
болник лъв „Фабрад“. Преди 
тола той е бил председател на 
младежкия актив във „Фаб
рад“, член е на Общинския 
комитет на ОЮМ, член е па 
СК и на други обществено-по- 
литичеогаи организации.

Беседвахме с новия предсе
дател по някои актуални въ- 
просм из живота и дейността 
на ОЮМ.

г.

— Да, това с вярно. Има из 
а екипно пааишизираие на тазц 
линия. Ето, П'росто малко с 
■позаглъхнало това сътрудни
чество. В новата година ще 
настоим да го съживим. Ще 
организираме посещения на 
фабриките за учениците а на 
пролет ще организираме об
щи излети и др. През зимата 
ще трябва да потърсим пачи 
ни за укрепване на сътрудни
чеството. Ще организираме об 
щи танцови и др. забави.

В. ВеличковИ. Димитров

ТРИМАТА СПОРТИСТИ
ТОпа момче с атлетика зап-о дисциплина. Привличат го фу 

чиало да ое занимава още д тбола, бокса, гюлето. Но ако 
основното училище. Той нами има условия ще ое определи 
ра безмерно задоволство да за бокс. 
тича, а чувствува се горд, -ко7

побеждава. Наистина той той е известен като добър фу
тболист и му викат Бора Ко- 
■спич.

— За младежта — каза той 
Влади- спортната дейност има голя

мо значение. Обаче в нашата

Спортният живот в Босиле-— На годишната конферен
ция се каза и това, чо млади- градско почти и не съществу- 
те недостатъчно се изтъкват ва. Онова, което има, ос на- 
п органите па самоуправление мнра в училищата. Възмож

ностите за тоя вид активност 
са иеизполшапш. Такъв е слу-

— Младите вое още недосга чаят и в Босилеград. При гим 
тъчно се „чувствуват“ в орга- назията съществуват известни

условия, но и те остават нсиз

: ''•.•••лА%
| у А,

Чч Инак между своите другарито? I

А »'<■ тото
■понася напрежения, но за мла 
дия организъм това е от пол-$ш■-у*-’ за.ните на самоуправлението'.

До голяма степен, по мое ползвани, 
мнение, са виновни и р тисово 
дитслите на стопансжите орга- няма спортни таланти. Напро 
иизации. Някои от тях с не
доверие гледат към младите.
Но има и друго: и младите не миряни. Това представлява го 
достатъчно се проявяват и то ляма щета и за тези младе

жи, и за спорта въобще.
Ето трима такива. Те са уче 

Занапред младите само със иици от четвърти клас на гим 
активност и съдей- назията „Иван Караиванов“ в

На спортното поле 
мир има овой идеал. Това е
Винила Абеби, етиоплянин, ко среда не ое създават уолония. 
йто два пъти последователно 
побеждава на олимпийските 
■игри в маратон и то тичайки 
бос 42 километра.

— Която и да е моята бъ- яи потвърди, че спортни та-» 
деща професия, атлетиката ланти има и в Босилеград, но 
няма да оставя. Но ето усло- отговорните забравят за тях. 
вията за спортния живот н Това нещо позволява да се 
Босилеград са
Ние търсим скромни условия, пример по футбол или атле- 
но и такива не ни се предла- тика. Това би било от голямо

значение за популяризиране - 
Никола Савов е също даро- то на спорта и създаването на 

вито момче на спортното поле по-разнообразся спортен жи- 
Наистина той все още не се е вот. 
определил за някоя спортна

Това обаче не означава, че

тив има ги, но при оегашното 
положение те остават неафир * # * ,

Разговорът с тези момчетаС. Костов
ва също е причина за едно та 
кова отношение към тях.— На последната конфереи 

ция на СЮМ се констатира, 
че има известен застой в ра
ботата на младежките активи. 
Какво ще предприемете зана
пред?

I

своята
стштето на другите обществе- Босилеград. И тримата в свои 

организации те спортни дисциплини вече 
— на първо място Съюза на години наред бележат завид- 
комунистите ще успеят да из- ни резултати.

лоши. формират спортни екипи. Намного
ио-политически

гат.
Ивайло Димитров е краси

во младо момче, което леко 
овладява височините. Негова- 

— Миграцията на младите та спортна дисциплина е ска- 
от село намалява. Как да со 
разгърне по-жива дейност на 
село?

— Първата задача на пред
седателството на СЮМ ще нц 
е: да направим план за рабо7 
та за идната година. Като за
дача помар едно ое поставя 
— по-тясна връзка и сътрудни 
чество с останалите активи-, 
по селата, предприятията и в 
града. За целта още веднага 
ще направим обиколка на ак
тивите в комуната, за да се за 
познаем по-отблизо е техните 
проблеми. Там където няма 
активи, а има условия, ще фо 
рмираме такива, а останалите 
ще настоим да заздравим ор
ганизационно.

лезнат от анонимността ...

В. В.
чане на височина. С резултат 
от 180 см той обещава много. 
П|ри положение че ое намери

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ |в сигурни треньорски ръце, 
— Истина е, че на село ве- неговият резултат би бил зна 

че има младежи и девойки, чителен и в национални рам- 
Няксм активи са бройни. Но ки. А оега той тренира само 
засега на село няма добри ус за Деня на младостта и вече 
ловия за работа. Калето чухме четири години последователно 
и на конференцията — в мно побеждава на това общинско 
го села културните домове са спортно състезание.

Желанието му е да следва Първото село с водопро 

вод—Гоин дол!
превърнати в складове на зе
меделската коопераци. Затова физкултура. Ако му ое удаде 
може би и в някои села на За това сигурно един ден той ще 
бърдието е имало случаи мла израсте в голям спортист.

■Но капото и да е той нипоо-ди да отиват на религиознц
събори. Това е само сигнал, га няма да се отрече от апор- 
че и на село трябва да се съз та. Защото в него той вижда 
дават условия за по-добър и голяма полза. Той знае, че ц 
по-разнообразен културно-за- духовното оформяване много 
бавен живот. Оега е оезонът) зависи от физическата култу- 
за подобни развлечения, оба- ра. Не е напразно казано, че 
че — няма условия... Занап- в здравния организъм се нами 
ред, в съдействие с общинска ра и здрав дух. 
та скупщина и др. обществе- 
но-политнески сили, ще по- особено талантливо момче. Ве

ЮРГАН ОТКРИЛ 

КРАДЦИТЕ Другарю редактор. време да осведомява хората 
за акциите, които ое провеж
дат. ' %В статията „Водопровод и 

в Градини?“, поместена в 
брой 424 няколко пъти се 
спомената, че прединчани са 
второ село в Димитровградско 
което си построи водопровод. 
А не е така. Всъщност, Гра
дини е ТРЕТОТО село, което 
построи водопровод. ВТОРО-: 
ТО е Желюша, А ПЪРВОТО 
— ГОИН ДОЛ.

Не само като жител на то
ва село ое чувствувам обиден, 
а вярвам че същото чувству
ват и моите съселяни. Защо
то, убеден съм, че Гоиндол, 
когато построи водопровод, да 
де подтик и на другите. Съжа 
дявам дълбоко, че по време 
на строежа на водопровода в 
Гоиндол — миналата зима 
не дойде нито един сътрудник 
поне един път, за да покаже 
на хората истинския

■Групата от трима непълно- 
зрели деликшенти от Брус 
край Крушевац направили 17 
кражби, между които и няко 
лко взломни. Заловени са в 
Пирот.

■На 27 ноември тази година, 
вечерта, в Брус те откраднали 
един „Фиат“, собственост на 
Здравния дом в Брус. След то 
ва обрали бензиностанцията ц 
Брус, откраднали разни вещи 
и ое отправили към Ниш. 
Пред Ниш, в един отклонец 
път, нощували. На 28 неомврм 
— в Ниш извършили няколко 
взломни кражби по магазини
те, където между другото от
краднали и няколко костюма: 
След това продължили за Пи
рот, където също извършили 
няколко гражби, а на 29 ное 
мпри „посетили“ Димитров
град. В Димитровград на Иг- 
нат. Ваоов откраднали един ю- 
рган и един чаршаф. Игнатов 
педал заявление в димитров
градския СУП, който подпомо 
гнал в срок от 5 дни престъп
ниците да бъдат заловени. 
Преди да направят тези краж 
би били осъдени на малалет» 
нически затвор от 1 до 5 годи

В. Иванов, ученик
ГоиндолВладимир Величков е също

Пояснение. Напълно приема 
ме критическата забележка, 
която отправя нашият чита
тел В. Иванов. Действително 
Гоиндол е първото село с мо
дерен 'водопровод. И хубаво е, 
че ни ое обажда.

Обаче, авторът на статията» 
на която ое позовава читател
ят ни, е имал предвид постро
яването на водопроводи в та 
зи година, а не -водопроводи 
изобщо. Защото не само Гоин 
доя, но и други села в кому
ната са 'Строили, ако не модер 
ни водопроводи — във всяка 
къща и четма, то обществе
ни чешми, което също не е за 

смисъл подценяване. ~~
Па вое пак, даваме право 

на В. Иванов, когато изтъква, 
че на страниците на нашия 
вестник трябва повече да ое 
пише за подобни акции в ое- 

0 дата. Ние полагаме и занап-

търсим решение на този въ- че няколко години то упор- 
прос. Домовете на културата ствува да популяризира атле- 
ще трябва най-сетне да ое по- тиката всред младежта в Бо- 
лзват за предназначението си. 'силеград. В последните чети- 
Проблемите, които стоят пред ри години той няма конку- 
младите могат да се решат, рент в надбягване и в окачане 
Само трябва да ое .раздвиж- на далечина. Ако речем, че

100 метра тича за 10,9 секунда 
става ясно, че тоя резултат 
заслужава внимание.

ат младите сами.

М. А.

Общинска скупщина
ДИМИТРОВГРАД

поздравява с Новата, 1970, 
година населението от кому
ната, пожелавайки му нови 

трудови успехи и благоден- ) 
ствие.

на думата ентусиазъм. В под 
крепа на думите изнасям до
казателството : в селото съще
ствуват не един, а четири во
допровода» а всяка къща, 
изключение на ненастанените, 
има чешма.- Някои селяни в 
домовете си. направиха и ба-(

ред ще полагаме още повече 
■усилия именно така да бъде.

Дано примерите на ГОИН
ДОЛ, ЖЕЛЮША, ГРАДИНИ 
последват и другите села.

ни.
Мисля» че занапред „Брат

ство“ трябва да прояви пове-; 
че интерес към селата и на

ни.
ч'м.I

Ст. Н.
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СПОРТЕН ПРЕГЛЕД 1969
. ;

Положителни и отрицателни точни
Ако трябва накратко да се 

състави рапорт за димитров
градския спорт през изтекла
та 1969 гадила, той ще изгле 
да така:

■&< футболният отбор „Асец 
Балкански се намира недалеч 
от опасната зона в междупод 
зоновата група Пирот — Ниш 
— Леокошац.

& спортното стрелческо дру 
жество „Граничар“ 
няколко блестящи победи, мц 
жду които победата над „Рат 
ко Павлошич“ от Ниш особено 
радва. Същевременно печели 
все по-гол ям авторитет и при 
върженици.

-$< ряботническо-опортните 
игри се превърщат в хубава 
традиция, — и тааи година съ 
стезаиията по футбол, волей
бол и шахмат успешно прик
лючиха* а сътезаваха се десе- 
тина-двакадесет отбора.

Това бика били положител 
ните точки.

А отрицателните:
и тази година баскетбол

ният отбор „Асен Балкански“ 
не възобнови дейността си.

същата участ има и ханд 
балът.

-$1 а не по-добре мина и во 
лейболнияг отбор „Асен Бал
кански“. Състезания по вол ей

Млади поети
!

ЗавръщанеЗначи, причините са различ
ил-. от слабо ръководство до 
нямане на условия, липса 
сродства и прочие. Но резул7 
татите са едни — няма баскет 
бол, няма 'волейбол, няма хан
дбал.

на

На вратата наши един есенен ден 
грохнал, прегърбен старец почука, 
взря се в мен и пита тихо—възбуден: 
„Синко, кажи ми кой живее тука?"

Спортният център — гор
диев възел

г
Не бях го виждал въобще досега, 
а изглеждаше ми някак си познат, 
изведнъж извиках от радост или тъга: 
„Това си ти, американецо, дядовия брат!"

И падна старецът разтреперан на колене, 
и целуна задъхано с почит къщния праг. 
Заплаках, плачеше и стареца край мене 
за думи нямаше сила в края! роден, драг.

Цветко ЗАРКОВ

завоюва
Ако към казаното 

прибавим, че спортният 
тнр вече години .стои недог- 
раден — картината става от 
ясна по-ясна. А той не се до 
гражда не че няма средства, а 
затуй, че има две концепции 
как да се догради.

Според едната — поотделно 
трябва да се загради футбол
ното игрище и терените за 
баскетбол и хандбал. Носите
лите на тази идея допускат и 
построяване на лятна сцена, 
което също не е за подценя
ване.

Според другата — целият 
спортен център трябва да се 
огради като цяло.

Да напомним, че носителите

досега
цен-

Да бъде мир! }

,-г

Над полета и баири, 
над широките нивя 
греят нашите кумири: 
Вечно но света 
да бъде мир и свобода!

Борба за топката

на първата идея са повечетц
спортни дейци, а на втората ®а ще бъде осъществено ако 
обществено-политически рабо коренно се направи пресцроя-> 
танци. таке в редовете на футболния 

отбор, ако сс въведе нужната 
дисциплина и тренировките 
приемат като нещо задължи
телно.

Ний свободно днес се учим 
из родината нашир, 
колко сме щастливи, 
че творим във мир.

Днес на сеЛо, и в града 
работят безброй машини — 
здрава е човешка ръка.
Ний сме хора на труда 
и затуй не искаме война!

Изгледите

1970 година може да стане 
преломна в димитровградския 
спорт само ако всички изме-; 
нят досегашното си отноше
ние към спорта изобщо. 0 
предрасъдъци, закостенели 

схващания, незаинтересова
ност, неоснователни намеси 
няма да му ое помогне много. 
Едно съвременно разбиране 
— в смисъл, че спортът и фи 
зическата култура са необхо
димост — резултатите няма

Стефан МАНАСИЕВ

Мъжество Крачка по крачка моотта наближих 
— тихомълком минавах света —
Ще рухне! — смъртно се изплаших. 
И рухна той без шум и следа.

Без да присъждаме правото, 
искаме да подчертаем — един да изостанат: Димитровград 
съвместен договор и повече ще получи и добър футболен 
взаимодоверие биха решили 
въпроса, относно Гордиевиц 
възел на димитровградския

бол имаше, но само в рамки
те на работническите спортни 
игри и младежките съревноза 
ния за Празника на младостта 
Отбор обаче, който да репре
зентира града настрана — и 
тази година нямахме.

волейбо-отбор, баскетболен, 
лен хаидбалси отбори. 

Традиция има, сили има, да

И защо реката страшно реве 
с весели песни от минали времена? 
Може би си припомня за тебе, 
пли че останах сам със спомена.спорт.

подобрим условията — и вси-
Антон БОРИСОВНепростима грешка бихме 

направили ако не посочим, че) 
единствената специализирана 
организация за спорт и физц 
ческа култура СОФК-а — в Ди 
митровград — нс си с завою
вала еня авторитет, с който со , 
ползват в другите градове. Но 
не по 'своя вина. Вината е чу
жда. Първо, годишно й се от- от Димитровград бяха подгот- 
делят само шест хиляди дина вили богата програма, която 
ра, а с тях тя трябва да раз- предизвика голям интерес 
вита баскетбол, волейбол, хан сред гражданството, така че 
дбал и др. И като че ли малко салонът в културния дом бе 
се има доверие у хората, кои малък да приеме всички, 
то работят там. А те всичките 
изключително работят на до- поавстеиа на самите армейци- 
броволни начала.

Защо Димитровградският 
спорт е в упадък

чко ще се нареди.

УСПЕШНА ПРОГРАМА НА УЧЕНИЦИ И АРМЕЙЦИ
Ст. Н.

Не трябва да бъдеш специ
алист по спорт, за да разбе
реш, че димитровградският 
спорт е в упадък. Особено в 

• упадък е баскетболът и хан
дбалът.

Димитровград беше между 
първите градове след война
та, в който ое оформиха бас 
хетболни отбори. Дори димит 
ровградчани тогава бяха ола- 

особеяо на

Романа“. Състезаваха ос отбо т Шукарев, Биляна Златко- 
рите на Ш и IV клас на теми «им и Веоелка Тошева, 
от Н,ОБ. Победиха учениците Съвместната програма пока 
от Ш клас. Бурно бе привет-; зд предимствата от сдружени 
ствуваию изпълнението на ху- акции и всички очакват почна 
моресиса. а подмладеният таи- татъшио сътрудничество меж 
цов състав изпълни няколко ду ученици и армейци, 
хора.

'Награди получиха още Геор

Армейците и гимназистите

сен противник, 
свой терен. Години наред оба 
че тоя спорт не ое възобновя 
ва. Причината е съвсем обик 
новена: няма кой да организи 
ра димитровградските 
та. В гимназията преподават^ 

тренировки, 
има,

В първата част, която бе Борка Николова
гимназиалният хор и музика
та, с художествен ръководител 
Георги Шукарев изпълни ня- 

Може ли във футбола да колко музикални точки. Кра- 
бъдсм по-добри

Гост на нашия градмомче- \
тък рецитал изпълниха съвме 
стно армейците и гимназисти- 

Д|иммтрвопрад футбо- Те. Рециталът бе посветен на
пътища от НОБ,

лите провеждат 
но градът малко полза 
защото вое още оттам и от у- 
чилищнмя двор не се е офор
мил отбор, който да репрезен 
тира града.

Хандбалът, преди две-три 
години обещаваше, че ще на 
Реди Дим1ит]х>вград в Нишка
та зона. Със силен отбор дими 
тровградчани нанасяха пора
жение не оамо на овой терен* 
но и като -гостуващ отбор. 
Но зарад несъобразитслмо и 
неапилно ръководство, 
нещастно пропуснати шансове 
те ои останаха в същата гру
па, за да разформират най- 
сетне своите родове. И с това 
да погребат надеждата, че мо 
гат достойно да ое представ
ят и по-големи градове.

Мпаишо в Димитровгрод -И в
лът като спортна дисциплина победните 
има най-много и най-пламен- героичните битки. Също бе 
ни привърженици. Но диъщт- прочетено най-доброто съчинс 
:ровпрадоките любители на ФУТ пие от проведения конкурс 
бола са разочаровани от еосн- „Армия — това съм аз, това 
ното класиране на своя отбор ш. -роша сме всички ние“, а 
в междуподзоновата група. На
мирящ се близо до опасната .зси{а димитровградският фут7 пооветеаш на армейците, 
болен отбор трябва да си взе Във втората, забавна 
ме поука и в пролетната част на Пропрама, ое 
да навакса загубеното. Засега 
минаването в Нишка зона 0 
само блян, но ако тази годи- 
ага сс нареди между най-добри Станислав Дииич, които полу 
те, това значи до пето място, чи 11аграда. награда получи и 
.вече през идващото футболно яичката Миряна Барац за

А*™ «шътт^ на малодията

предизвика същинско възхи - 
тение ОРСД зрителите. Воички 
тежести и изненади, през кои 
то е минал всеки куриер, дори 
и комични сшуации, в които 

Малиша събрал в 
Накрая

Този месец на димитрошгра 
д-аката публика гостува един
ствено преживелият герой от 
Чоаичешия роман „Далече е 
слънцето“ — Малиша. Пред 
многочислсяша публика, глав
но ученици, той евоцира спо
мените от НОБ, <в която е 
взел дейно участие. След като 
прочете няколко 
току-що излезлата му от пе-| 
чат книга „Сам срещу воички“ 
той разказа как е получил па 
ртизаискоФО ои име.

Разказът за приключението 
как заедно с малката парти
занка Боса плеяявал четници

е западнал, 
разказа за разпита.
(разказа за славната, но траги 

битка при Слатина, която 
релефно е пресъздал Чо 

сич в „Далеч е слънцето“.
Малиша отговора! и. на зада 

дени въпроси от публиката, от) 
насящи се за другарите, ге
роично загинали.

51 съчинения на гимназистите

част 
състезаваха 

певци — армейци и гимнази
сти. Първо място зае армееца

чна
такаоткъса от;I

зарад

Б. Николов* (
V Страница 13• \
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{ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“
* БОСИЛЕГРАД

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОБЩНОСТ • БОСИЛЕГРАД
§ ЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНА
I

I НА ВСИЧКИНА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО,
САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ И КУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ С ПО

ЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ НА КУЛТУРНО ПОЛЕ

НА ЗЕМДЕЛСКИТЕ 'ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НА СВОИТЕ ПОТ

РЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ЧЕСТИТИ
$1 НОВАТА ГОДИНА

В ДИМИТРОВГРАД& С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ

И ПО-ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
,■ Ч ЕСТИТИ •

НОВАТА ГОДИНАГ !

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ *НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИ
ЯТЕЛИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ 
УСПЕХИ И ЩАСТИЕI „УСЛУГА“ I!

§

ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕДИМИТРОВГРАД

„Кин Стан“НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА И НА ВСИЧКИ ДЕЛО-- §

ВИ ПРИЯТЕЛИ ЧЕСТИТИМ НОВАТА ГОДИНА.

БОСИЛЕГРАДПОЖЕЛАВАМЕ ИМ ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

ЧЕСТИТИ 1ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ НОВАТА ГОДИНА

.1

I
!

„ДИМИТРОВГРАД“ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ И УСПЕШНА РАБОТА. 1

!
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕв Димитровград I
„СЛОГА“ !ЧЕСТИТИ

5НОВАТА ГОДИНА БОСИЛЕГРАД 1НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДЕ- 1ЧЕСТИТИ
ЛОВИТЕ- ПРИЯТЕЛИ, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ И НОВАТА ГОДИНА
ЩАСТИЕ.

НА-ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ, КАКТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЩАСТИЕ 
И УСПЕХИ В РАБОТАТАСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

<<

$

II
1

АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕГрадня11

1 

1 

1 

I

Димитровград БОСИЛЕГРАД
I

ЧЕСТИТИ
НОВАТА ГОДИНА

ЧЕСТИТИ

§ -НОВАТА ГОДИНА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО, НА ВСИЧКИ 
СВОИ КЛИЕНТИ И НА ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ 

ЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХ И ЩАСТИЕ
НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯ

ТЕЛИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ 

ПОБЕДИ И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ.

с по-11
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

СТОЧАР“ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ >>

ДИМИТРОВГРАД!

В ГОРНА ЛИСИНА §

-ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ НОВАТА ГОДИНА
НОВАТА ГОДИНА

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА, НА ВСИЧКИ
ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ 

ПРИЯТЕЛИ, с ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУ
ДОВИ УСПЕХИ И ПО-ДОБРО

НИЧЕСТВО ПРЕЗ ГОДИНАТА.

ЗЕМЕ-
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НА ПОТРЕБИТЕ 
ЛИТЕ И ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО- 
ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗА НОВИ УСПЕХИ В ПРО- 

I ИЗВОДСТВОТО.I
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ^ЛГЛГЖ4УУУУУУУУУУУУУУУУУУтУУМУЛГУХУУУМУУУУУУ^УУУ.
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Откога се празнува Мини разказ, КАРИКАТУРИ• V I : -

НОВАТА ГОДИНА
. I

БЮДЖЕТ на М. Андревич
■ие«> *^™'г,ТгабГ„0е™ ДО ПРГ* да»'“»““
.ОТ=ч«™>тс по »и«и «ори- „а но»*, д«. ван* у™ Й“™»“™“ °в’"“
*"-»« НаШЗТ^ ПЛЯНета' - расявали портите’ и домовете с която об^каш^а

Естествено, той не е бил ш с цветя и плодове и ои пра пееха и пожелаваха шастие и 
празнуван както днес, на 1 шиш подаръци в храна, скъ- плодородие. Стопаните та да-

В Ра3дИЧН1И перж> поценности от сребро, злато ряваха с пари, орехи с^ено 
ди от годината. А значението или хубави медии украшения, месо и .др.

е ^ИЛ0 ~ търже' Старите французи празнува Иначе навсякъде новата годи 
ствено да се отбележи начало ли новата година при започва на хората посрещат 
то на новия годишен кръг, но ието на зимата. Тържествено на пъжчи

ПъТ нз олъ,'нцето’ с к<)йто шествие от народ, предвожда- ния за уопех и щастие. Така 
са били свързвани надеждите но от свещеници, тръгвало е в Англия, така е във Фран- 
за здрава, плодородна година към храмовете, за да освети ц;ия, у нас, в България. В го- 
н някога оезпомооцния чо- божественото растение „бели лемите градове има фойервер 
® от иРВДмсгоричеаиите вре мел“, което брали овещеници- ки, много шумност по улиците

,.а' те предишната нощ със зла- през нангга. Японците не опятЧак през римско време в на тен СЪ|рп_
шите предели празнуването 
на новата година започва през 
януари, през тъй наречените 
януарски календи, а от това 
пък празникът получава 'име
то Коледа. С идването на хри
стиянството този езически

I# акто държавата, фабри- 
ките и разните учрежде
ния и предприятия в на

чалото на всяка година пра
вят фин ан осей планове, така 
и аЗ направих свой бюджет за 
1970 г.

Първо тримесечие: Да вър
на на Милан дълга от сто хи 
ляди динара, а да взема от 
Петър двеста хиляда.

Второ тримесечие: да вър
на на Петър двеста хиляди и 
да взема на заем от Стоян три 
ста хиляди.

Трето тримесечие: да върна 
на Стоян триста и да взема от 
Владо половин 'милион.

Ч ствърто тримесечие: да 
върна на Сава четиристотин — ИНТЕРЕСУВА МЕ САМО 
хиляди и да взема от Владо 
половин милион.

Край на 1970 година: поло
вината милион динара, които 
дължах на Владо, да превър- 
ля към финансовия ои план 
за 1971 година.

I

камила,
домовете.

със звън- 
чаши и с пожела-

цяла нощ преди новата годи
на, а после празнен сивото про 
дължава и по три дни.

Малко по-иеобичайна с Но- 
Сегашните празненства у вата година е Аржентина и 

много народи и страни са о- Бразилия. Там в новогодишна 
чистени от елементите на ре- та нощ е много топло. Тем- 
лигиозни обреди. По места о- паратурата достига и до три- 

празник постепенно бил при- ба-че старите обичаи са запа- десет градуса над нулата и хо 
своен от черквата и в него 
било внесено ново съдържа
ние
ство Христово, което черквата 
си измислила, за да -изтласка 
езическото коледуване.

Днешните празненства

КОЛКО ЩЕ СЕ ПОХАРЧИ ОТ 
ТАЯ НОВА.

зени, но те нямат религиозни, рата гният повече разхладител
ки питиета. А в първите часоа повече битови белези.

празнуване на рожде- По нашите краища напри- ве на новия ден маса хора по
теглят към океана на къпане.

Навсякъде'обаче този праз
ник е олицетворение на нови

Бора ОЛЯЧИЧмер е запазено сурвакането.
Деца с украсени дрянови пръ 
чици ходят по къщите, леко 
удрят стопанина и домочадие надежди на човечеството да с 
то му с тези пръчици и им по по-добре.

Наш хуморВсички народи празнуват 
Нова година М. Н. Нейковжелават здраве и плодородие.

Цялото човечество и ден 
днешен празнува Новата годи 
на. Обаче не всички народи я 
празнуват на първи януари. - 
Известно е например, че ня- 
кои азиатски народи и днес 
презнуват този ден през про 
летта, някои народи през есе
нта и пр.

И в миналите времена е би
ло така. Старите египтяни на
пример празнували този ден, 
кегато започвало прииждане
то на река Нил, от която за
висело плодородието в 
пет. Първия месец те нарича 
ли Тот. В деня на Новата го
дина те си разменяли смоки
ни и мед, а преди да почнат 
да ядат ои казвали: „Щастие 
носи съвършената истина.“

В древна Гърция първият 
месец от годината бил юли. 
Новогодишният празник зало 
чвал с жертвоприношение на 
бог Аполон, за да им дари 
щастие. Вечерта срещу празни 
ка заможните стопани изнася 
ли пред домовете ои богати 
трапези, които през нощта 
свободно ползвали бедните хо

Някои хора приличат на 
малката стрелка на часовника 
— малко работа вършат, но 
са важни.

БЕЗ ДУМИ
ЕПИГРАМИ

ПЕДАНТИЧНОСТ

Свободан, МановЕдинствено на печурките е гарантиран покрив над — Забравили сте да сложи
те точка.

— Да, наистина. Моля, пос
тавете я вие!

— Не мога, почеркът тряб
ва да бъде съшият.

главата.

Страх ме е като си помисля, че земята е кръгла. 
Отде да знаеш, има неграмотни футболисти — може 
да я ритнат. ОСИЛЧЕТАЕги-

КОМПЛИМЕНТ
** Една сутрин децата, 

заедно с родителите си, 
осъмнали пред затворе
ните врата на детската 
градина. Просто> защо- 
то целият персонал се 
оопал. Родителите билц 
принудени да поведат 
децата със себе ои на 
работа.

И да знаете не е ло
шо — нека и децата ви
дят как се работи, ако 
не от възпитателите си, 
го в предприятията от 
родителите си.

Шофьорът на елегантен „О- 
пел“ се обръща към жената, 
която го опира на шосето:

-— Ще ви взема, защото аз 
не съм от тези, които возят са 
мо млади и хубави жени.

ЛЕКАР ПРИ ЧАСОВНИКАРЯ

Само пътят е о-съден вечно да бъде на някого 
под краката.

**
Трудът е създал човека. Не знам само дали е 

било в редовно работно време.

Мнозина търсят вътрешните резерви в чуждите 
джобове. — Вашият часовник е вече 

доста изхабен. Трябва да 
навивате по два пъти на ден. 

— Преди или след ядене?

го

У нас малките хора пе се задоволяват с малко.ра.

Конфликтно
* *

Един разгневен диску- 
тант казал: доста вече, 
обявяването на конкур
си в Димитровград се 
превърна в 'игра със за
кона. Трябва най-еетне 
•да пробием леда и ка
жем на отговорните фа 
ктарн истината в лице-

След това всички трудещи се с аплодисмент приеха 
половината от директоровото предложение но всеки от тях 
имаше свой кандидат за компаньон на Анкица.

Само Анкица мълчеше. Най-сстшс тя каза кратко:
— Все едно е кой ще върви с мен. Дз зная какво ме 

чака и винаги съм готова да отговаря на изискванията.
Решстю обаче трудно се виждаше.
— Другари, каза директорът, — така вече но върви. 

Вземам правото, като директор да избера едно от предло
жените предложения. Кос предложение ще приема ще ви 
съобща, когато се завърна от чужбина. Точка!

Тогава спонтано сс обади гласът на колектива.
— Другарю директор — заявиха тримата трудещи сс 

— в такъв случай ние ще стачкуваме, т.е. ще преустановим 
безделието. Зарад вашето своеволие.

Напразно директорът викаше, молеше, и сс заканва-

положение
Години наред Заводът за изследване на съвременна 

сянка живуркаше без особени сътресения. Всевъзможни ре
форми, самоуправления, подобрявания и други модно-об
ществени новитети заобикаляха неговия праг в широк свод. 
А колективът на Завода — директор с трима трудещи сс, 
които предпочитат сянка и секретарка — мирно плаваше 
към по-добро бъдещо, без да бърза и без да сс напряга...

Но времето, неумолимо и неподкупно, все пак направи 
своето. Секретарката на Завода, другарката, госпожа Цана 

па нейно място дойде другарката Анкица,

то.
И ние омс за това, са

мо оня който пробива 
леда трябва да пази, да 
мс сс удави.

* *

Преди известно време 
един „специалист“, инак 
шеф в конфекцията 
Свобода“, казал: „Или 

•ще приемете тук моята 
дъщеря, или отивам ;■. 
Епилогът: дъщерята му 
е приета, а той останал.

Трябвало е обаче да 
■го пуснат, за да видим 
къде ще отиде само сос 
нови® образование ...

Или: ако имаше вие
ше образование нямаше 
ли да потърси за дъще 
рята ои и апартамент?

отиде в пенсия, а
която природата, изглежда е създавала за рекламни

и купчина
шс.жена

цели. Заедно с Анкица в Завода се настаниха 
съвременни течения.

Два месеца след идването на Анкица избухна първото 
такаларечено конфликтно положение.

Директорът предложи двама членове па колектива да 
заминат служебно в чужбина да изпитат чуждестраната 
сянка и да донесат ценни опити.

— Анализирайки въпроса изцяло — завърши дирек-
тази задача пай-добре ще

Сутринта тримата трудещите се дойдоха на работа 
точно в седем часа. И то за пръв път от основаването на 
Завода. След това другарите седнаха и работеха цели седем 
часа!!!

и

На следващия ден се повтори същата сцена. И така 
вървеше цели осем дни.

На деветия дси в Завода пристигна другар от повиеше 
стоящ форум за производство на сянка. След като се запоз- 

със същността на това конфликтно положение веднага 
предприе мерки. Директорът бо наказан с мъ мрепс зарад 
своеволие, йа колектива препоръча веднага да прекъсне с 
преустановяването на 
принудително управление т.е. поведе я

И така най-сетне беше решена кризата в Завода за 
изследвало на съвременна сяшса.

наторът — стигнаха до извода, че 
изпълним аз и другарката Анкица.

Настъпи гробна тишина. Най-сетйе стана един от тру-
бездействис а Анкица взе под свое 

със себе си.
дещите се и каза:

— Мисля, че предложението на другаря директор е 
доста реално и аз веднага гласувам за него, но имам и един 
амаидман. Тоест: струва ми се, че аз и Анка по-добре. ще 
изпълним тази задача. : I !\
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Писмо до Дядо Мраз /

Чакам.1 те с кредиггшг рати, 
с шубката стара 
и новнчка заплата, 
но с голяма вяра, 
че ти ще спреш 
във Виетнам войната, 
а на Израел — агресор 
да счупиш — главата ...

\0^-!: С ТОПАНвГвОТс%% Ж1I §У *

I Аинчурщщ

/ ■ лг.

V п/ ) ,\^Ь1Щ I
I

■^ГВ Босилеградско
да подхранваш полета 
и да пооправиш 
техпите — шосета !..

ЕПИГРАМИНа Димитровградски
Център за култура и забавпо слово,
дари през годината нова

ръководство ново ...
ТЬГГУРп I ;

ИМА И ТАКИВАНа общината Димитровградска 
не е нужна милост свята, 

до тях е близко 
Любисав — съдията I

От много грижи към човека 
изяде го полека лека...

Дано, да няма ★лични доходи намалени,
и спиране на работа,
а повече селски водопроводи изградени! ПОСЛУШНИЯТ КУЛТУРЕН- '

. Д0™ **
ЩЦНЧ^ГГ^<На народните ни представители 

размърдай краката 
та да видят малко — 
и тй селата!...

Пред дебелата тояга 
не бяга, 
а ляга...

★Благослови на митническите 
вещата ръка,
тд да откриват повече хашиш, 
както и до сега. ЛИСИЦА СЪВЕТВА

Да го унищожим, 
но как?

В тълпете на лъва,
че му е личен враг;

А данъчните наши
нека имат очк зинали, 
та] да не закачат повече 
лица починали ... ЕЩрЗ|

7 ■?

[мш ьТЕ Ь ;!!
I★ I

*
Виж, Дядо Мразе,

токът да не спира, 
че и Радейна наша 
— да се електрифицира ...

I
Г I 'X г,! \Ч Зк, ОТГОВОРЕН" ДРУГАР 

По всичко принципни оценки 
дава —

за друга работа и без това не
става.

н* г*:
$ \ \\

\1Жи-
_Гт4ви:ть

На работници и селяни, 
на сеячи 

и косачи

ч 4»

на шофьора Им
к Други трудови хора. БРАТСТВО — вестник на бъл

гарската народност в СФР Юго
славия. Излиза всеки петък * 
Урежда редакционна колегия * 
Директор, 
редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * 
Издава ,;Братство" — Ниш Ст. 
Пауновия 72 телефон 25-444 и 
25-480 * Годишен абонамент 15

;да са пълни кесии 
да няма вересии.

Подкрепи и ръкагга наша, 
на „Братство", 

вестникари,
та покрай книги и издания 
да няма разправии стари...

[

главен и отговорен

1 а полугодишен 7,2 нови динара. 
Тек сметка 625-3-70 Нар. банка 
Ниш

/
Богдан НИКОЛОВ — Печатница „Вук Карад- 

жич" — Ниш
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