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КЪДЕ ДА СЕ УЧАТ 

ДЕЦАТА ОТ ВИСОК?
/

На 29 декември 
година се* състоя последна се
сия на Общинската скупщина 
през изтеклата година. Меж- 
ДУ другото оеоията обсъди, ин 
формация' за проблемите, на 
училищната мрежа от основ
ни училища, информация за 
инфраструктура, прие ребала- 
иса на бюджета за 1969 годи
на, решение за временно фи
нансиране за периода януари 
—март 1970 година. Така съ
що сеаията прие решение по 
въпроса за организирането и 
обучението ка населението за 
общонародна отбрана, съгла
сие на комуналното предприя 
тие „Услуга“ за продажба на 
сгради из фонда обществено 
имущество и др. решения.

Съобщенията в комуната са 
подобрени значително, откри
ти са рейсови линии до всич
ки районни центрове, обаче 
пътищата не са в добро със
тояние. Особено пътя Желго- 
ша—Поганово, а през 1970 го 
дина за пътища са предвиде
ни средства само от 80 000 ди
нара, които недостигат пътя 
да се доведе в ред.

Общинската скупщина прие 
план за благоустрояване на 
комуната в периода 1971— 
1975 година.

Бяха обсъдени и някои про 
блеми във връзка с изпълне
нието на плана на есенната 
сеитба, основан е стопанско по 
литичесюи актив от 17 души и 
някои др. решения.

миналата

♦ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА народност а Сспр ЮГОСЛАВИЯ *

Сесия на ОС в Босилеград

РАЗГОВОРИ ЗА ПО-ЕВТИНА 

И ПО-ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЯ
^Последната сеоия на Общин съвети и др. ,са били осамо- ДА СЕ РАЗШИРЯТ КОМПЕ- 
акат.((жущцина гв Бошогеград теми ги не (витали са успявали ТЕНЦИИТЕ НА МЕСТНИТЕ 
<в 1969 година мина под знака в своите наслоявания. Ако се 
иа обсъждане отчетите на слу има пред вид, че вече няколко 
Жоите, които тя финансира. години от общинския бюджет 

Охборниците направиха ое- ие се заделят средства за ре- 
риозни забележки, че ое обсъ шаване на комуналните селс-
ждат само отчетите за 1968 го ки въпроси, тогава е необхо- иите канцеларии. Такива 'вко 
дина. Бе казано, че не е било димо да им се оказва поле та- муната има шест. От тях три 
трудно да ое изготвят отчети кава помощ. са томестени в огради, които
за 1969 година. Оовем това об- могат във всеки момент да
съждайето на много отчети на Именно тези причини се ле- рухнат, ч 
веднаж не дава възможност ките организации, за които сц Канпелаппкмтг тмя,га,пя ПЛч 
за най-подробен анализ. Не е касае, не работят добре и м™дГее по“
невъзможно такива да ое об- изпълняват своите широки са и щ,и такова положение в2™? “ " год'- « гртош, за- „/ФГ ^е»3р»Г"о,
иагга, л не само на края. дан-и ___ лн ват бракове, пазят ое лраледаи

■ ___ - „, ^ сюигге домили, орешават се ре-
решение работата на Мнозина отборници се изка- шеиия иа страиитс, събира ос 

инспекциите и на училищата заха, че общинската админи- данъка 
да бъдат поставени' като отдел страция е юкъпа и обременя- п
на точка на следваща сесия ва данъкоплатците и.стопанс- *“ еДна ‘Дума казано на мест

°С. ките организации в ком,уната. иигге канцеларии не са създа-
Изтъкна се, че тя не -е устро деии Уаповия за работа. Това
ела по лай-добър лачил и за- с ПъРВО' а Друго ле са им да

дели момини компетенции, кои 
то (имат за цел да доближат у- 
слулите на органите на властта 
до народа. Това означава, чц 
на местните канцеларии не е 
посветено необходимото вни
мание и като такива не изпъл 
няват цялостно задачите ой.

КАНЦЕЛАРИИ
М. А.В отчета на органите на об- По въпроса за поддържане

то на училищната мрежа се 
■изтъкна, че поради миграция
та на населението о,т селата в 
града, става все по-неизвесно 
да ое поддържат някои учи
лища в Димитровградско. То
зи проблем най-ярко изпъква 
във Висок, Поганово и др. Ма
лкия брой на учениците в те
зи .райони поокъпва обучение, 
то. Но тук възниква и един 
друг въпрос: как всички деца 
да ое учат поради отдалечено 
стта на тези райони от цен
търа на комуната? Ако след 
■време някои училища се зак
рият, дали това няма да съз
даде нови неграмотни? Засега, 
по отношение грамотността. 
Димитровградско е на завид
но равнище: 98°/о на сто ог 
подлежащите на обучение се 
учат.

По отношение изразходване

щината се казва, че при най- 
трудни условия работят мест-

СЪБРАНИЕ НА 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

В МУСУЛ
Тези дни в с. Мусул се съ

стоя събрание на избиратели 
те, на което се обсъдиха ня
колко важни проблеми на се 
лото. Глашно ое разисква вър
ху устро Я1ването и активиран р 
то на селската местна общ7 
ност. Тоза се наложи още от 
по раяо като необходимо, за- \ 
щото в оелото има повече не- 
довършени обекти, които с 
помощта на мастната общност 
могат на спешен начин да се 
направят. Това е случая с до 
веждането на вода в центъра 
иа оелото, дограждзнето на 
училищната сграда, изгражда 
нето на селбки пътища и др.

Бе направен и конкретен

В разискванията бяха напра
вени забележки върху работа това не осъществява плана с- 
та на органите на общината, фикасно с работата аи. Име 
По-специално ое изтъкна, че нно много работни места не 
оперативната дейност на тези са рационално използвани. Про 
органи е нцзадоволяваща. Тя тишоположно на това не съще 
хното съдействие и контакти ствуват някои нужни работни 
със самоуправмтелни органи в места. В органите на община- 
селата е твърде слабо. Затуй та такъв е случая със заЕеж- 
събранмята на избирателите, дащ по стопанство,, 
местните общности, мировите по земеделие и др.

то на електроенергия ое изтък 
на, че то се е увеличило през 
изтеклата година с 15°/о в сра 
■вмение с 1968 година. Към то
ва значително допринася вна
сянето на все повече домакин

така

Главно това бяха забележ
ките, които направиха отбор- 
ищците по въпроса за работа
та на местите канцеларии.

служещ план за ползването на местно 
то самооблагане като 
източник на работна ръка при 
решаването на бройните сел
ски проблеми.

главен
сми уреди по домовете, 
че средно на семейство потре
блението се е увеличило 
57 на 75 КВЧ.Сурдулица от

(Продължение на -4 стр.) в. в.

Стопанските и просветните 

въпроси на първо място
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рисд търси от купувачите ол V :•
2.183.200.000 ОТ. ДНИ., ИЛИ 40.90 Г : 7 7'Ф.Ф>..' . ‘ Я
одсто повече в сравнение със

5 ■През анализиращия период 
в Сурдулишката 

комуна е имало дългове към 
своите доверители (кредитори) 
з.обо.юо.ооо ст: дин. или за 
82,45°/о повече в отношение на. 
делетомооечното състояние 

през миналата година. Степан 
СТ1ВОТО 'пък през същия пе-

На 25. декември 1969. год. 
се състоя обща сеоия на Об-' стопанството 
щинската скупщина в Сурдули 
ца.

Централното място в рабо
тата на скупщината зае ана
лизът на стопанското 
тие през периода януари—сей 
тември 1969. год. и този за ра 
ботата и постигнатите резулта 
ти на основните и средни учи
лища през учебната 1968/69 
год. Във встъпителното атове 
което поднесе Любинка Янко- 
«114, :дилл. икономист при ОС 
и. в разискването се подчерта, 
че стопанството стои зле. Та
ка напр: разноските в произ
водство растат, личните дохо
ди също така, фондовете през 
1965. год. са били във всички
те трудови организации около 
600.000.000 ст. дин., а сега око 
ло 119.000.000 СТ. ДИН.; ИЛИ 6 

отколкото

I ? ■ 1
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Ш1ш«® ш -разви- 7
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ШШт ШШш
ч:

таш-ШШ
• Vш«да

същия период от миналата го 
дина. л

Подчерта сс че стопанспю- 
то е обременено с много за
дължения, па във връзка с 
това ое търси съгласувано раз 
пределсние на средствата за 
извън стопанските дсятслнос 
ти. Особено псп,рав!ИЛ1ю отно
шение към стот! ай,оките орга
низации имат банките, изтък
наха отборииците.

(Продължение н.а 4 стр.)
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1път1И по-малко, 
гф!ез 1965. гад.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НАГРАДИ 

ДЕЖУРНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ блокирани в Шсрбурокюто пр'м 
стаиищс след решението 
Де Гол за пълно ембарго на 
доставки нд френско оръжие 
за Израел. Петте кананорки с 
израелски екипаж, снабдени с 
гориво в Медитсрана, пристиг 
наха в Хаифа. па 30 декември.
В отвличането па корабите са 
участвували и някои високи 
френски военни ръководите
ли. На 31 декември френско- норките на път за Израел.

то правителство взе решение 
веднага да бъдат оовободени 
от длъжносг генералният сек
ретар на Министерството на 
отбраната генерал Казил и ди 
■ректорът на Дирекцията за 
М'е>кдународ!Ш1 работи във вое 
напия отдел за въоръжаване 
— генерал Боите.

През последиците дни на ста 
изчезването на 

кораба от
наМиле Шева,) рата година

Тами.слад пет леки военни 
Косггов, Сто Шарбур,окото пристанище раз 

вълнува овста. Става дума за 
.каионории, опабдеии с ракет- 
щи площадки за ракети мо- 
,рС—море, които Изчзасл е по
ръчал във Франция още пре
ди избухването та юнската во 
йна през 1967 година. Седем 
от тях бяха доставени, а пет

доица Чворовмч, 
Милко Симонович, 
М1ИЛШВИЧ, Рангел

В новогодишната нощ пред
седателят на Общинската ску 
пщина в Димитровград Дими
тър Славов направи обиколка 
из'прада. На дежурните мили 
циозшри в знак на признател
ност за старателна служба той 
подари ръчидо часовници >Д>а1 
кета“, Наградеаш са следните 
милиционери: Милисав Ста- 
иоевич, Милош Албианич, Ра-

Петър Маной- 
лов Станислав Раденхогаич, 
Враиислав Перич, Боголюб Я- 
нимиедаич, Миюдраг Коцич, Ни 
кола Пстрович, Аоеаг Дончев 
и Владимир Йокич.

ян Величков,

На снимката една от кано-

М. А.



СЬБИТИЯ, ХОРА 

И ДОКУМЕНТИ
иВъншнополитическата дейност на

Югославия през 1970 година
1 - 1956 - Судан провъзгласен за независима република.

1823 __ рошен Шандюр Петьофи, унгароки поет и ре
волшциои^Гзагинаш на 31 юли 1849 година

2 — 1959 __ Пусната в Съветския съюз1 първата космическа
2 ракета станала първата изкуствена планета,

спътник на Слънцето.

АКО днес се търси главната ес Салам на равнището на ми 
югославската нистри, за да може по иай-це 

несъобразен начин да се пре
мине към организиране 
конференция на агайнкисоко

на ..

ЯВГК =?~5ЯГзгг агжг.гьггг
нататъшна дейност на страни необвързаните, единият в Бел 
те които се определиха на ак прад през юли, а другият в се 
тилно съвместно съществува- далището на Обединените на
не и необвързване. щшт в Нюйр ® началото на есе

Изминалите месеци ни пока ита. На тези срещи бяхара- на подписването на
че глобалното напреже- мене ни мишия и се стигна гест У 00н Идната 1970 

“ » О.С- .до ™ ^ й* *<™,п и
44 отношение на ангажирате-

Югославия в Европа. О-

па

починал Николаз _ «43 - в Нгойюрк „

гении в олектротехниката.
себе си хиляди открития. Без 

калето е написъл хроникът 
ще станат

не равнище.
Да кажем и това, че подго

товката на новия Самит се па 
деня, когато ще се че-

Тссла, учен, 
най-известните 
Той оставил слод 
неговите открития, 
па „Нюйорк тайме“ в алегория 
електрическите централи, щс угаснат стомане
ните фабрики, щс заглувеят телефонните, щс 
ръждасят електрическите влакове, ще мълкнат 
радио смитите. Във всички тези открития има 
много открития на Тесла.
Тесла с роден в Смилял в Лика 1856 г. ГИмна- 

учил в Гоопим и 'Карловец, а техника слсд- 
Грац и Прага. Работил като инженер 

Телефонната компания в Будапеща м в Едисъ- 
новата компания в Париж и Нюйорк.
В Нюйорк създал своя собствена научна лабо
ратория и тук работил до смъртта си. На 28 
години станал американски гражданин. Той жи
вял твърде скромно.
Той открил троф папата система на електриче
ската енергия, което предизвикало революция 
при пренасянето на електрическа енергия. То
кът с ни.сока фрекшеащия получила името — 
Теолин ток.

Да в
ствува и юбилейната годишни 
па па светошпата оргапгизация:

заха,
ние
та се смегчи, .макар че разви- как е

политичеока обстано агите' страни да ое включат но
«шии нов качаств-сно зюв ия- ^

тръгна по посока на_подо, чин в международния т'.у ще щ^ко^Ер^гие за ор 
бряване и взамлшо разбирате в разрешаването на ключови ИД тооисЬеоеашия

. Отиошетшята Из«ж - те „ро^е.т.и « ™ра и р. 2Й5П

сътрудничество, което се про 
яки калето ага Изток така и в 
известна, степен и в западната 

на стария континент. Що 
се касае до нашата страна, 
тук винапи е подчертавано, че 
европейската сигурност тряб
ва да праим върху рашоправ 
ни позиции при участие 
всички страни без оглед на 

- политическото определение, 
блокова ориеитгщххваеа, големи 
на или степен на развитие. То 
ва е предуслсжие за успешно 
провъймогване на сегашното 
блоково разделение и най-си- 

ка срещу носителите на разни гурен път към създаване на 
видове съпротива и против здрави отношения в Европа, 
тенденциите към монополи- Нашето ангажиране не се из- 
зъм в обществена ле работи. черпва само в света на нашите 

Говорейки за приноса из приятели от Азия, Африка и- 
СКМ в изграждането и реали- ли Латинака Америка.

Убедени оме, че 1970 година

П'0
тието на 
вка на международната сцена
не

зия 
вал влство

Запад значително се подобри- тието. 
ха Обаче блоковете разделе- Разбрано по югославски на
пие сега ноаи в себе си едня чин, необвързвамето на преду 
друга опасност: вое по-израз:) сташгяша „тактика — но поли 
телмо е желааиието па велики тика“. Следователно, Югосла- 
те оилн пожеду си да реша- вия навлиза в Новата година 
ват международната пробле- с желанието да укрепне плел - 
матика, подчинявайки общите формата 23 мобилизиране на 

световната обще- всички нейни партньори от та 
канаречения „трети свят": да 
се подготви нова ореща в Дар

част

интереси на 
ственост — на интересите на 
блоковете.

на

1948 — Провъзгласена националната независимост 
Бирма.

6 — 1849 — Роден Христо Ботев, велик български поет и 
революционер. Загинал на 2 юни 1876 г.

8 — 1943 — Загинали до последния. — Комендантът на По-

4 на

Първа конференция на СК Македония
На 7 и 8 януари в Скопйе та политическа и идейна бит- 

се състоя Първата конфереси 
ция на СКМ. др Ангел Чгмер- 
ски във встъ пиели ото слово 
подчерта, че СКМ е бил анга
жиран във всичките сфери на 
обществения живот, изпълня?
кяйки ролята на решителен зирането на външната полита
фактор в укрепването на по? ка на СФРЮ и за отношения- ще бъде ознаменувана с круп 
литичеохмте отношения в ре- та между НРБ и СФРЮ, Че- ни събития от които най-го- 
публиката.

Чемерски каза, че ЦК на 
СКМ е настоявал да мобилщ 
зира обществените прогресив
ни сили и да им помогне в бо 
рбата им за по-нататъшна а- 
фир.мация на непосредствени
те самоулравителни отноше? 
шия. ЦК на СКМ същевреме
нно е участвувал и в открита-

хорсмия батальон Рудолф Меще — Прога ре- 
шпш на Осалжарпмци, недалеч от Марибор, да 
посрещне е 66 бойци немски войници. Никой
днес не може да каже защо, защото воички 
партизани загинали. Нмто един от бойците не 
е мислил да ое предаде. Между бойците е има
ло мъже, жени и деца. Две трети от тях са 
били членове на ЮКП. Единствено останалият 
жив Макс Кунавер не искал да каже нито ду
ма на разпита и бил разстрелян — останал ве
рен на своя батальон.

9 — 1910 — Завършила работата ой Първата балканска кон 
ференция на социалдемократите, в Белград. На 
конференцията присъствували 34 делегати: 12 
от Сърбия, ю от България с водач Георги Ди
митров, 5 от Турция, 3 от Хърватско, 2 от Сло
вения и по един от Румъния и Боана и Херце
говина.

морски подчерта, че ние не лямо внимание ще привлече 
веднаж сме изтъкващ, че по? активността на необвързаните, 
литиката на добросъседски от след това юбилейното заседа- 
зюшения трябва да се основа- ние на световната организа- 
ел върху зачитането на суве
ренитета и териториалния ии- 
тегритет, както и върху нена- 
меоването във вътрешните ра- ренция за сшу,рност и сътруд 
боти по каквито и да било, иичоство. 
причини.

както и политическатация,
активност в Европа във .връз 
ка с подготовките на конфе-

М. Гаврилович Б. Нин.

ОТ СТРАНИЦИТЕ В дните, когато бяха арестувани изтъкнати
те революционери: Торглер, Димитров, Попов и 
Танев, зарад обвинението 
немския парламент, „Лролетер“ през юни 1933 
година на първата страняща бе отпечатал въз- 
ванме изпратено до ваички работници и селяни 
® Югославия, с което

у хж-...
М ч ‘-Г 1 *>■» 1МТГ , ,

.
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'им, че са опожарили

НА ' '
пи подканва на протест 

,,'против кървавия акт на немските фашисти“. 
„Не позволявайте

О» 0 Д N. С СК ТК А1. N ОС к О н, т й Т Д к О И и N (8-ГI с к Ц > д?гЬ в
^иоов1,луивПОЖЪЛТЕЛИТЕ

ВЕСТНИЦИ
ЩФшх:-хЩг1 ? ■■. ръката на кръвниците да уни

щожи животите на тези работнически бойци! 
Хиляди протеши телеграми изпращайте 
мокото правмтелютво! Организирайте навсякъде 
демонстрации против несмомипе посолства 
зулармн прсдстаЕителства“.

щгаш\ь'1М4- :■ ИМу ]а

".......' " ,,

на не-

и хюн-

В борбата против кървавото насилие на бъл 
гарсасата военноч^ашпетка диктатура срещу ко
мунистите и други революционери работници и 
селяни, на свраниците на „Пролетер“ от януари 
-935, четем възвапие на ЮКП изпратено до вси
чки народи нд Югославия „със своите демон
страции да покажат своите 'симпатии към аре- 
стуваките бойци“ и покажат своето „презрение 

Към кРъини!ците“. След провеждане на 
кРаова партийна конференция, органът на 

Тазо11а ® ,ав°я брой за февруари и март
тазу г. помества поздрашяггелнм телеграми които 
изпраща ЮКП на братоките Компартии“. Краео- 
вата конференция на ЮКП поздравява упорита 
и несъкрушима борба-на Компартията на Бъл
гария против военно-фашистката диктатура ко- 

България кърваво .вилнее. Изказваме пъл
на юолидарност с борбата 
Българогя, готови 
се казва в

Тези дни в издание на Института за проуч
ване на работшгческото движение излезна от пе
чат фотот1ишго -издание на вестник „Пролетер“, 
орган на ЦК на КЖП от 1929 до 1924 година. 
Първият брой „Пролетер“ излезна от печат са
мо два месеца след провъзгласяване на просло
вутата шестоянуарока диктатура 1929, в дните 
на суровата разплата на буржоазния 'режим с 
работничесасата асласа и нейните най-раволюци- 
опшг и най-про.греоишш'! гградстазителв.1.

Въпреки, че печатането на вестника ставаше 
в условията (на нелегалност и полицейска! терор, 
по време, когато зарад един афиш или нелега
лен вестник се отиваше в затвора, „Пролетер“ 
според думите на другаря Тито, още от първите 
Дни „внасяше марксистка мисъл в нашето дви
жение. Той помогна на много югославски рево
люционери въз основа на програмата на ЮКП 
Да аналазират сложната обществено-политичес
ка обстановка в Кралство Югославия, да изгра
ждат марксистичеакм становища и да ги прила
гат на всички сектори на класовата борба“.

Печатане на „Пролетер“ започна в Загреб 
В тежките нелегални условил бяха отпечатани 
само пет броя. По решение на ЦК на ЮКП към 
края на 1929 година печатането продължи в чуж 
бинл, най-напред във Виена след това в Прага и 
Париж, а след десет години, 1940, започна отно
во да излиза в страната.

Въпреки, че основната задача на вестника 
оеше да се създава салюсггаятеоиюст и алн&пшл- 
™ва 10 комумиеггите и решително да лредп.рие-

тш
ЯТО 1В

ционализът?: и солидарност. ^
~ Когал1° ое знае, че работническото двиисение 

на югославските народи по своята фошга и съ
държание представлява 'интегрална част от шю- 
преоишното .международно работническо движе
ние, съвсем е разбираемо, че на страниците на 
вестника на ЦК на ЮКП в периода междаГдвс- 
те 'войни най-често ое обнародваха статии^ 
популяризираха прогресивните 
летераката оолидарност.

Много страници на „Пролетер“ бяха 
тени на Великия октомврий, разобличаване
сощащзма.3 №!ТО1-5вм^иета « първата страна на

на трудещите ое в 
да ое борим за общите цели,“ 

телеграмата отправена до ЦК на БКП 
Към изтъкнатия революционер и вожд на бъл
гарското работническо .движение Георги Димит
ров, югославския пролетариат винаги е изпит
вал големи симпатии. Ценейки 
зъм ~„ нетоовия герои

ня Лайпцигския процес, където защищава
ше правата на ваички работници от целия овят 
а особено неговото ангажиране в Коминтерна да 
се запази ЮКП и на нейно чело да застане ис
тинският вожд И комунист — Йосип Броз Тито 
»е е чудно, че на страниците „Пролетер“ 
по-често срещаме статии посветени 
ята на

които 
тежнения и про вее

на кормчи-
комунистичеакия интернационал в гара на тази

посве-
раз-

втора 'имп.вриали'Стичеака война на 
вое по-гол ямата .реакция, и угнетявано 
провежда асапиталистичеоката

на

което 
класа в Югосла-/Оцр; 2
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Из дейността на СК Кого да избираме в общи
нските нонференции на СК

\

СВОЕОБРАЗНИ „ОРАЧИ“
Най-новата идейна офанзи

ва в Съюза на
та се нанася съкрушителен у- 
дар на такива елементи.

Случаи на демагосшане и об 
работваие на общественото 
мнение от страна на такива 
хора има във „Фабрад“, „Сто- 
чар“ и в някои други стопан
ски и др. организации.

Във Фабрад“ например, ко 
йто е в твърде незавидно по
ложение в работата на органи 
зацизгга на Съюза на комуни
стите именно пречат най-мно
го демагозите. Там, наистина.

по един или друг начин, до
сега те нанесоха големи щети 
на предприятието.

Те оеят недоверие между 
трудовите хора, оеят раздори 
и кавги, създават недоверие 
към производствената програ
ма и — което е най-важно — 
те са най-гърлати против спе
циалистите.
' , Тези своеобразни „орачи“ 
критикуват всичко и всекиго. 
Обявяват ос срещу всеки нов 
специалист, подклаждат несъ
гласия между отговорни ръко 
Бодипели в предприятието и 
сеят всевъзможни слухове из 
чаршията.

В „Стючар“ някои членове на 
СК и по няколко пъти проме
нят становище по един и същ 
въпрос. Когато един служещ 
трябвало да бъде върнат на 
работа (бил напуснал органи
зацията) те изнасяли докумен 
тирани обвинения срещу него. 
На друго събрание — същите 
хора говорили в негова полза 
и се застъпвали за него ...

Изборните събрания сеата са 
добър случай да се прекрати 
с тези явления. Само, както 
неотдавна изтъкна секретаря 
на ОК на СКС в Димитровград 
Райко Зарков, трябва да се на 
стъпва по-конкретно и по-сме 
ло...

комунистите 
сложи под удар демагозите и 
др. хора, на които линията и 
програма на Съюза на кому
нистите им е при сърце само 
на думи. На практика те са 
много далеч от нея.

Предизборните и изборните 
събрания в Съюза на комуни 
спите в Димитровградско, по
казаха решителността докрай 

' да се проведат решенията на 
Петото заседание на СЮК ка

В разгара на изборите в 01 
ганизациите на Съюза на ко
мунистите една тема става 
все по-актуална. Става дума 
за това колко общинските кон 
ференции като най-висши ор
гани на Съюза в общината, 
през двугодишния си мандат 
са оправдали авоето съществу 
ване.

Според онова, което засега 
може да се заключи от частич 
«мте анализи, тези партийни 
органи са се утвърдили като 
мощни центрове на единно и- 
дейно действие влияние вър
ху обществените отношения и 
ходовете в своите ореди. Та
кива констатации се чуха тези 
дни и на най висшия форум 
на Съюза на югославските ко 
мунисти.

Макар че тези успехи, опи
ти, съзнания заслужават мно
го по-голямо внимание, този 
път все пак трябва да се ка
же, че не всички общински 
.конференции уюпяха да наме 
рят съдържание,на своята ра 
бога и затова редко се и съ
бираха. Затова те не можаха 
да бъдат здрава връзка меж
ду члеисктвото, организациите 
и форумите на СК в община
та. В такива общини по пра
вило участието на членството 
в изграждането и осъществу- 
ването на политиката на СК 
е твърде ограничено, активи
те, клоновете и организации
те са без по-голямо влияние 
върху утвърждаването на ста
новища — само „разработват“ 
заключенията на общинските 
органи.

В някои организации ое чу
ват забележки, че общински
ят комитет на СК формулира 
заключения и утвърждава път 
и начин за тяхното реализира 
не, вместо общинската конфе 
ренция. Превишавайки компе 
тенциите на изпълнителен ор 
ган, комитетите по този на
чин са превзели много фун
кции на комисиите и на сама 
та общинска конференция. 
Всичко това прави те да се на 
мират над конференциите, т. 
е. активността на Съюзя на ко 
мунистите в общината да се 
идентифицира с комитета, до 
ри с група негови членове.

Не е случайно, че в органи

зациите ое чуват изявления, 
че следствие на недостатъчна 
връзка между базата и фору 
мите, мнозина членове не чу
вствуват решенията като свои, 
не им дават подкрепа и не се 
ангажират за тяхното осъще- 
стяване.

Сериозни забележки се от
правят и към делегатите в об 
щинските конференции, к®и- 
то не чуетшуват отговорност 
към организацията и не рабо
тят в нея. Своята функция са 
разбрали само като задълже
ние да присъствуват на заседа 
ния на конференцията, а не 
там да застъпват членството, 
т.е. между членството активно 
да се застъпват за становища
та на конференцията. Но въ
преки такива остри забележки 
почти няма пример някоя ор
ганизация да е повикала на 
отговорност своите членове — 
делегати в общинските конфе 
ренции.

Сегашната изборна дейност 
в СК дава възможност да се 
анализират тези и други явле 
ния и да се сумират резулта
тите от двугодишната рабо-г 
та. Изборите трябва да изпод 
зваме също така добре да са 
разгледат всички предложе
ния за избиране на нови ръ
ководства в СК включително 
и на делегати, които през сле 
дващите две години ще пред- 
.ставляват организациите в об- 
щинаките конференции. Без
спорно такова доверие трябва 
да получат комунисти, които 
добре разбират съвременните 
ходове на политическа борба, 
които са готови ,споообни, ор
ганизирано и смело да рабо
тят за 'развитие на самоупрад 
лението и за осъщестяване на 
политиката и политическата 
ориентация на СК.

Общо е мнение, че такива 
комунисти има във всички сре 
ди и във всички ооциални и 
друт структури. Досега оба
че в ръководствата на СК най 
-малко бяха застъпени непос
редствени порязвалите ли, чле
нове на трудови колективи, ко 
иго са на челно място в мо
дернизирането на производст
вото и в развитието на само- 
управителни социалистически 
отношения.

Годишно събрание на СК в 

комбинат »Димитровград«
ЕЙ8&
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М. А.

Ново работно време 

в ОС Сурдулица
браха за секретар Крум Вели 
чкев, а също и делегати 
общинската конференция.

На годишното събрание при 
съствува и делегат на Центра
лния комитет на СКС друга
рят Цветковим.

На 27 декември т.г. се съ
стоя отчетно годишно събра
ние на Съюза на комунистите 
в Заведа за каучукови изде
лия „Димитровград“. Доеегаш 
пият секретар на основната ор 
ганизация даде отчет за рабо
тата през изтеклия период.

Комунистите от Завода прие 
ха новия план за работа и из

за

Общинската скупщина в Су 
рудулица реши от 1. януари 
1970 година да се измени ра
ботното време. През 
период (от 1 аггрил до 30 сеп
тември) ще се работи от 6 до 
14 часа непрекъснато, а през 
зимния (от 1 октомври до 31 
март) от 7 до 15 часът за пет 
работни дни в седмицата. Вся 
ка четвърта събота в месеца 
а през декември 
две съботи биха били .рюбот-

летния
Текст и снимки

Павел Томов
I

вия в предсмъртната ой агония, за да си про
дължи живота, ние комунистите от Далмация 
ги узеряваме, другарю Димитров, че ще поло
жим всички наши сили за да дадем нашия при
нос в борбата за запазване на единството на на
шата Партия, за нейната сила и способност да 
ръководи борбата на югославските народи, ще 
се борим нашата партия по своята сила и бое
готовност да заеме достойно място между сек- 
пгиите на Комунистическия интернационал, чий- 
то кормчия сте Вие, другарю Димитров, който 

блестящ пример как трябва да се бори 
болшевик и да се държи пред клаоо-

последните

ни.

М,- Величков

Едно столетие на Лениндадохте 
истински
вия враг“, четем в поздравителната телеграма 
отправена от Краевата партийна конферен
ция в Далмация. ЗАЩО ИМЕТО ЛЕНИН?„Пролетер“ от януариНа страниците см,
1941 година публикува поздравителна телеграма 
от Петата национална конференция на ЮКП 
проведена през октомври 1941 година „Във вси
чки тежки моменти на своята борба нашата 
Партия получаваше всеотдайна, другарска 
мош от страна на славния Комунистически ин
тернационал, авангард и организатор на освобо
дителна война на световния пролетарият и на 
йичга. тржощи се маси.
помощ нашата Партия успяваше да излезе ог 

борба почздрава и по-единна... да пре 
злодейската фракционна дейност, Да раз- 

' на класовия враг и
този начин да поло- 

иа нашата Пар

изхода на името Ленин.
Тя отговорила следното:
„Аз не зная заоцо Владимир 

Илмч е избрал за себе да псев 
доопима Л емим. Никога не съм 
го питала за това. Майка му 
се казваше Мария Алексан- 
дрошна. Покойната му сестра 
се казваше Олга. Ленените съ 
бития станаха след като той 
вече беше приел този псевдо
ним. Не е бил на заточение 
на Лена. Вероятно си е 
брал псевдонима случайно, ка 
кто Плеханов веднаж 
под псевдонима „волгин“. Не 
мисля, че Владимир Илич е 
придават особено значение на 
псевдонима. Той по-рано 
шеше под псевдонима „Ту- 
лин“, а също и „Карлов“.

Подписът Леапин стои 
800 произведения на 
мир Илмч. На второ място по 
използване е поевдопимът 

„Илин“ (около 106 произведе 
ния и документи). Освен това 
има подписи „Тулил“. „Пст- 

„Фрей“, „Карлов“, 
лтов Нгехтер“ и пр.

„Финскшй повар“, Фсдор Пет
ровия и пр.

ОТКЪДЕ ИМЕТО ЛЕНИН?

Още през първите години 
от революционната дейност 
на Ленин станало необходимо 
Владимир Илич Ленин да крие 
истииакото да име. В. интерес 
на конспирацията той бил при 
иуден да подпиша своите ста
тии, писма и бел. е леки с изми- 
слсн1И и неизвестни, пар
тийни прякори и дори отдел

ени букви. Това му позволява 
ло да обърква полицейските 
агенти и да извършва по-спо
койно своята революционна 
работа.

Едва след победата на Ве
ликата октомврийска 'револю
ция Л енин започнал да се по 
дпиова с истинското да фами
лно име — В. Уляиош и само 
в скоби прибавял Ленин.

Колко псевдонима е .имал 
Лещин?

Досега са установеят около 
130 псевдонима, без да ое бро
ят партийните прякори и кон 
сгяиратишште имена, 
също не са малко — Констан
тин Петровия Иванрв, Док
тор Йорданов, Иван Ивашхч,

по-

Ощс не е установено с точ
ност, откъде произлиза името 
му Ленин? Обясненията, че то 
зи псевдоним бил взел по и- 
мето на реката Лена са прие 
ти само условно, а някои ги 
отхвърлят като носъсгоятел-

тази 
махне
крие агентите и шпионите 
троцкиските бандити и по 
жи основи за по-здраво развитие 
тия ... вехтостта към Партията

кадри коД^.-
доказатслствата -»• ю***»™^ ^4^. 
чеокия интернационал д ^^ЯЯ2.ге1ГСТ1а0 че ние 
» «а нанаитс р»д»«и гвроят

Г*Г*л
ма до Георги Димитров.

Провърщайки страггш^и^га ^ролетср^сти

изпи-.
Това име за първи път се 

явило в революционния печат 
в началото на нашето столе
тие. Именно през януари 1901 
година Владимир Илич 
подписал писмото ои до Пле- 
ханав, пратено от Мюнхен, а 
поалс, през декември същата 
година била подписана така 
и статията „Г. Г. критиците“. 
Оттогава Ленин е основният 
псевдоним иа Владимир Илич.

След смъртта на Ленин, 
192.4 година, московският ве
стник „Комячейка“ ое обър
нал до Надежда Крупскя да 
разкаже за историята на тро

на писа

така
пи-

под
Влади-

комто
„Я-рСш“,

Боголюб Илиев
етранаця 3
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От сесията на ОС в
БОСИЛЕГРАД

»Ф А БРА Д«

Саниране на загубите-или ликвидация? места. Дадетези ръководни 
се предложение тоя въпрос да 
се регулира на най-уточнен на 

на общината.

от 1 егр.)(.Продължение
Между службите, които фи- 

I .панаира общината ме оъщосг- 
нува достатъчно сьтрудиичсс 

координира лост в рабо
та. Затова ос чел го явява не
доволство гю въпроса за въз- ,1С|Н ,и 
папраждашаието и др. бата на държавната ситуч»к>ст.

В такъв ом1исъл бяха отпра- л0 другите въпроси от днев 
забележки за работата (|(|Кя ,рОД по-голямо внимание 

общинските съвети, които се задели за начина и -възмож 
случаи работят ма ,(ОСТИТС за отплащаието на ану

1КОИТО .има общинската

_Покрай съществуващите - направени са още няколко
десетки милиона динара нови загуби.

— Ще бъде поставен в. д. директор

чин в устава
След бройните разисквания 

отмети бяха приети, ка 
че (най-жоикре-

воичкитво и
то ос изтъкна,

лоен е отчета на служ-

-”фабрад“

сУ*5, 170 заети, в пред- кнтеш сътрудници в пред-

ч“^°^1аГж™ г;кт«с'С!
ск^^оГре^ГаТа н^о^ГС^-Тпр^ = даТи^-

™,Ха на С^оза на кому- прияшето. напуснали го и сне прави санационон план.
постоянно обсипват с циалистите. С една дума

«Набрад“ не може да работи Партньорите се
от „Фабрад ...

Следствие постоянните раз
ногласия в колектива — мно
го оолидни предприятия кого- 
ггараити на диммтровпрадокия 
Фабрад“ окъоват договорите} 

за сътрудничество. Така

вени
па
в повечето
формален начин. Това не до- иггсш
принася за цялостно обсъж- образователна общност. В кон 
•даше ша въпросите. Изтъкна КрСТНИ,я случай се касае за 
се, че общинският съдия за отплащането на кредити, пол- 
1нарушси)ия, а частично и об- зва1Н)И за изграждането на но- 
щи1Н1акия съд благавременио пата уч)ИЛ1Ищиа сграда в Боаи- 
не решават опорадете. Бдна от лепр&д. Общината не иска да 
причините за тша положение 
с бездействието на мировите 

на останалите обще

пистите
молби и въпроси: как да се

отказват заплаща отделно тези ануите- 
Поради това на образова

телната общност не достигат 
към 70.000 динара. Това озна 
чава, че просветните работни
ци не могат да получат лослед 
ната си заплата ® 1969 година. 
Разбира се с ребаланса на бю 
джета тоя шъпрос моментално 
ще се разреши, обаче за от
плащането на ануитетооге е 
необходимо да се изнамери 
дълготрайно решение.

Накрая на заседанието за 
главен редактор на детския 
вестник „Другарче" бе назна
чен Стефан Николов, досега
шен журналист на вл< „Брат
ство".

ти.задънената нормално.намери изход от 
улица? Затова председателя 
ка Общинската скупщина в ха на
Димитровград Димитър Сла- сияха в колектива и лични. е 
вов свика на 5 януари съве- ежби между оттовормитс хора 
щание на стопанско-полихиче- в предприятието, 
сккя актив при ОС, който зае- Към това допринесли и ре
дно с представители на „Фаб- шеиието на Работническия съ- м
гтя“ ла потърси изход от ло- вет от 26 ноември и специали равила „Застава Кра у ц 
шото положете. егите и директорите да полу- „Олобода“ - Чачак и някои

След няколкочасови изчер- чават минимални лишеи дохо- други предприятия. А защо. 
пателнм разиаквания, стопан- ди, поради което мнозина спе Защото във „Фабрад тге на- 
ско-лолитическият актив в зак циалисти си отишли. От дру- правили реална преценка на 
лючение, реши следното: Ра- га страна някои хора в пред- своите възможности, и обеща- 
ботническият съвет да свика приятието денонощно са рабо вали по-голямо количество сто 
заседание на което да се пое- тели да разбият единството, ки, от това което могат да 
тави временен в.д. директор, а а мнозина са се отдавали на иризведаг. От друга страна — 
същевременно група специали най-низки клюки и зловредни имало е редица забележки по 

предприя- приказки. И това нещо спо- отношение на качеството на 
ообствува положението до та- производството. И вместо ръ
кава степен да се замъгли. И наводните хора във „Фабрад“ 
хората във „Фабрад“ вече не да намерят общ език, вместо 

колко загуба имат в да запретнат ръкави и с по-

съвсти и 
стгаено-политичссхи фактори.

Бе направена забележка, че 
в отчетите не с третиран про
блема на незаетите, а такива 
има значително много в ко
муната. Обаче на друга стра
на голям брой са тези, които 
практикуват хонорарна рабо
та и неопраедасмо получават

УГлавната причина за ноуспе 
„Фабрад“ са разногла-

нап-

п пущали.
Също така бе остро осъде

на досегашната практика при 
преизбирането на ръководни
те лица в службите, които фи
нансира общината. Обикновен 
но конкурсите за преизбира
нето се „кроят" за онези ли
ца, които ое вече намират на

сти от останалите 
тия да се притече на помощ и 
да направи един обстоен сто
панско-финансов преглед на 
състоянието във „Фабрад“.

Досегашният директор, на 
„Фабрад“ който взе участие 
разискванията, изтъкна, че не 
иска по-наггатък да остане

В. В.

Погановски районзнаят
края на годината. През първи мощта на Общинската скуп- 

в те шест месеца са имали към щина да надделеят трудности- 
60 стари милиона, оега ое го- те — те се отдават на групо- 

в ,вори за 80. А никой не знае вщина. ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В МЕСТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СК
И на днешното заседание 

на стопанско-политическия ак
тив не можа да се разбере ис
тинският виновник за положе 
името.

Личните ежби дотам засле
пили хората в предприятието, 
че отговорните забравили да 
водят сметка за деловостта, из 
пълняване на договорите, ка
чеството на продукцията.

Всичк-о това доведе до там, 
че сега много .работници 
уволнени, а една част са на 
неплатена почивка. Производ
ството напълно е опряло. Тря 
бва да се надяваме, че заюпо-

ИЗВОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК ВЪВ ВИСОК

В края на миналия месец в 
район Поганово се проведоха 
избори в местните организа
ции на СК.

Дооегашшният секретар на ор 
гамизащията Богдан Зарков до 
кладва за досегашната работа 
и за бъдещите задачи, 

са \ Организацията в Поганово 
има 30 членове, от които 11 
земеделоки производители, 6 
работници, 8 учители, 2 слу
жещи и 3 домаосини.

Организацията е приела и 
три нови членове.

В разискванията участвува
ха Първан Тодоров, Глигор 
Иванов, Георги Димитров и 
Цветан Милев.

За секретар бе избран Бог
дан Зарков от Поганово, а в 
секретариата Симеон Атана
сов от Поганово, Глигор Ива
нов от Драговита, Томислав 
Соколов от Бая оки Дол, Дра
ган Илиев от Планинмца, Ми- 

Най-добра работа е показа- ланка Димитрова от Поганово 
ла организацията в Поганово. и Снежана Заркова от Драгб- 
Комунистите от, това село акт вита. 
дивно работеха за електрифи
кацията на селото. Като праг- конференция бяха избрани 
мерни работници бяха изтък- Георги Димитров и Драган И- 
иати Петър Божков, Оима А- лиов. 
танаоов и Никола Петков.

За по-голямо ангажиране на кому
нистите в обществения живот

На конференцията на Съю- дойко Величкович и др. Те ое 
за на комунистите от Висок, застъпиха да се подеме ини- 
нвялго «е състоя на 28 декем- циа.тива за електрификация 
ври 1909, ое изтъкна, че кому на Висок, да се открие хлебо- 
ашетите трябва да се борят за пекаргаица, да ое поддържат 
прегрее и за благоденствие на пътните съобщения. Тодор 
на-селеннето от своя район. Ко Ташков се застъпи за по-доб- 
мунистите не трябва да се и- ро осведомяване на граждани 
золират, да гледат своите лич те, за електрификацията. Той

подложи на критика бездейст
вието .на някои комунисти и

чеиията на стопанско-полити
чески актив във „Фабрад“ вед 
нага да се организира работа
та, за да не се трупат нови за 
губи, ще помогнат „Фабрад“ 
да кзлезне от сегашното твър | 
де трудно положение.

ни интереси, а да се застъп
ват за най-прогреемвни реше
ния в нашето общество. В до- поиска по въпроса за електри 
клада на Александър Делчев, фикацията да се ангажира и 
досегашния секретар на Мест- общината защото района нс 
ната организация на СК,

За делегати за общинската

се може сам да реши този проб
М. А.подчерта, че организацията 

еагчо през 1968 е приела 86, а 
през 1969 година 34 нови чле- общинския комитет на СК и 
нове.

лем. Първан ТвдоровДимитър Славов, делегат на

председател на Общинската От сесията на ОС в СурдулицаВ размекването взеха 
стке Васил Гъррав, Тодор Таш 
ков, Никола Соколов, 
Глигоров, Гроздан Тасев, Ви-

уча- скупщина, се изказа, че док
лада е правилно обрисувал по 
ложенисто във Висок и тойИгнат

Н?-—ОС 
за електрификацията и каза, за деветмесечното

панството 
- и трудовите

и оигнализира на пето на ипвестицио1Н1Н1и креди- 
от СР Сърбия за изг.ражда- 

, на училищни обекти. 
Правилниците на образовател
ната общност и тези 
те доходи по училищата 
стимулират онези учелища и 

и анали- учители, които се заля.пт 
елин :Ъ13а ПОСТО1'тагтте -Резултати работата ои. Въз основа

нов секретар на Местната ор- и е '

харната Гроздан Тасев, Нико- ™ в СР Сърбия бъде зависима от мщраци^а бюджета от
насе- ла Соколов, Браяка Ташкова и!,Л™аИ1Я' За Да Се съз' на Отелите на колбата ни ® и окюнчателно ре-

ям,,сто през декемарл да съ- Бполста Мшота, Коота Зарко, »* «О-Ч» постъпката сре^
П^Щ 33 Баня лука' Ак' Методи Иванов, Овети-слав Па Развитите краища и фонда на ^щи^Гдщма Н® И3' когато предложението лтче

цията беше успешна. Досега нов и И-лия Димитров. За дс- заедническите резерви на сто ще Т накдааниета бълаГ^' П'Р“ ™та за фадщоште
са внесени 88 000 сг. динаоа лт™ , ланските организации гп Сп гт бъдат по- -работи,само у™,те от „™,ото ™ » общ»оката конфе- Сърбия, бе? коетоТдр^я,? ^ у^д“КУ' Л» бе

са' м ^ 6 6раИИ Тихо' нето на стопанските организа- учениците пъта^ти ^^ 3 шение "Да се закрие
мир Ристов. Баса Джунич, То- Ш™ е невъзможно. Също така минават повещ^плом™ «Г™'0™ основно училище 
дор Ташков й Никола Соко- ^ "ор3 л0,сите работи къщи до училището и обрат като Караджкч“ в Сувойшща

нри ОС да оформи стопански „о. Чрез реферсттдам лТ се ■ г самостоятелно и се при-
лейни ^,;^РИТе СТОТ1ан‘ заведе самооблагане наД гоаж към -осмотодицшото

. . Че11Чи- котгго редовно да даните за па гр граж’ ,;Иован ИОвансвич-Змай“■ в Суанализира съетояшЮто на 4 ства за уча^е * '

организации
състояние кои мерки да се предприемат 

че от 42 селища само 8 сели- на стопанството през 1969. год. както и да помогне около съ
с разискването и се препоръ- ставянето на 
ча да се интегрират здравни- 
те -институции в рамките

фикацията не трябва да се ои общината, земеделските

т-и

Помощ за Баня 

лука от район 

Поганово

кето

ща имат електричество. Той оредносрочния 
план за стопанското развитие 
на общината.

Сеоията разглежда

за личниказа че от идеята за електри- яена
трудо ч

ви организации и търговското 
за предприятие „Звезда“ в

стъпва.
Конференцията избра

в
н а то

Ръководствата на организа
циите от Поганово, Драговита 
и Баноки Дол .'призоваха

лични-

взето и ре
ше стого-училище „Христо Ботев“ 

събрали зоооо динара, а уче
ниците 11.000- ст. динара. лов. актив от 

скиП. Т. •- '>4ст.^РЙС 1У1аРков ..<
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Заседание на Общинската конферен
ция на СКС в Сурдулица

ИЗБОРИТЕ А1 СЕ ПРОВЕДАТ I 

ДЕМОКРАТИЧНА N 0ТЛП0РНА 

АТМОСФЕРА
През последната оедмицана 

м. декември 1969. г. в Оурду- 
Л1ица ое .проведе заседание на 
Общинската конференция на 
ОКС. Бяха обсъдени подготов 
ките за предстоящите газюбри 
в ОКС и критериите за нами
на и постъпките при предла
гането и избирането в 'СК.

В работата на заседанието 
учйсшува СВЕТИСЛАВ СТАН- 
КОВИ-Ч, референт при Между 
общинската конференция на 
СК във Враня.

Встъпително слово проиане 
се ДУШАН СТОЙКОВИЧ, се
кретаря на ОК на СКС. Той 
каза, че Общинският комитет; 
на СКС съгласно компетенции 
те си е взимал мерки във връ 
зка с подпотошките за избори
те. Обаче в някои партийни 
организации не ое предприе
мат собствени подготовки. И-

гласно приети. Казано е да не 
се .избират 
на ОК ония, които са осъдени' 
за оеасганство на линията на 
частната политическа платфор 
ма!, която е противна на лини 
ята на СЮК, въпреки, че ня
кои нападнаха критериите, че 
били много оют.ри в това напра 
вление, защото и самите те се 
числят към частната полити
ческа платформа.

Предложено е да се изклю
чат на нредизбирателните за
седания на организациите на 
СК всички ония членове на 
СК от редовете му, които пре 
дсташяват баласт за организа
цията като цяло и ония, кои
то повече месеци не идват на 
заседания и не са платили чле 
немия аи внос за повече от 
шест месеца. На същите за
седания могат да ое приемат 
и нови членове в СК, но не 
кампанийно както е било ми 
налата година.

в ръководствата

Снабдяването в Димитровград

Много снабдители 

тесен асортимент
ма пасивни комунисти, а и 

снабдяване не е до 'известна такива, които работят против 
степен и резултат на тези от- но на линията на СЮК. Въз 
ноопения? основа на тава, а ползвайки

Когато искаше да й ое раз- ое от думите на другаря ТИ- 
реши да ое занимава с тър- ТО и останалите наши партий 
говкя — кооперацията дава- ни ръководители, трябва да се 
шс обещания, че снабдяване- освободим от такива членове 
то ще бъде на завидна висо- на СК. Той подчерта че устав- 
та. Сега пък излезе нещо съв нсто решение на Общинската

организация на СК е съгласу 
да вано с Устава на СЮК и СКС, 

снабдява населението коопера и то е разгледано във вид на 
пи ята би трябвало да се отка начертание от първичните ор- 
же от търговията и' да си гле .ганизации, клоновете и мест-т 
да селскостопанското произво ките организации на СК, кои 
дство. Защото с лошото снаб- то не са имали съществени 
дяваме се създава лошо поло- забележки, освен някои въпро 
жение и хората започват с ло си за по-близко разяснение на 
шо око да гледат на коопера- някои неща. 
цията.

Димитровградското населе
ние снабдяват три предприя
тия — „Сточар" — Димитров
град, „Ангропромет“ 
рот и „Атекс“ — Белград. И 
при все това — градът е лошо 
снабден.

След ликвидирането на тър 
говското предприятие „Седми 
юли“ я Димитровград ое воде 
ха дълги разисквания дали ть 
ргошията да се отстъпи на ед
но предприятие или на всич
ки заинтересовани. А те не 
бяха малко. И общинската 
скупщина пусна трима снабдц 
тели, надявайки се че в гра
да няма да има. оскъдица от 
потребителни стоки. Но, слу
чи се тъкмо това, което най-, 
малко се очакваше. И при три 
снабдителни предприятия — 
Димитровград няма избор на 
обувки, текстил, домашни пот 
реби и хората се излагат на 
излишни разходи, пътувайки 
за нужните стоки до Пирот 
или Ниш.

— Снабдяването на града е 
лошо. В новата година, ако 
настоящите снабдители не си 
вземат на бележка — ще бъ-

на се изразходват тук, или оо 
„отливат“ — казват в ОС.

Сега са в течение предизби 
ратолнито и избирателни за
седания в първичните органц 
зации, партийните клнове, а 
когато те привършат в мест
ните организаци н а СК и към 
края на януари, или началото 
на февруари ще се проведе и 
заседание на Общинската кон 
ференция на СК съставена ох 
новоизбранни членове за изби 
ранете на нов ОК на СКС и 
др. тела на Конференцията. 
След общо познатия сурду- 
лишки случай, комунистите в 
новите избори полагат изпих 
в борбата срещу секганството 

м. В.

Пи- Положението лошо ж жо 
селата

•Снабдяването на селата в 
Димитровградско върши земс 
делоката кооперация „Сточар“ 
И по-рано е имало много за
бележки по адрес на снабдя
ването, но в края на миналата 
и в началото на настоящата 
година небрежността на търго 
вакмя на кооперацията към 
потребителите селскостопан
ски производители достигна 
кулминация.

Няколко седмици в начало 
то на зимата в Тф. Одоровци, 
Поганрво, Барйе, Висока и 
другаде — липсваха стоки ох 
първа необходимост 
рол, брашно, захар и др. сто-

сем друго.
Ако не е в състояние

И критериите които ще се 
прилагат в изборите са едво-М. А. в комуната.

пет-

НА ПАРТИЙНИ ТЕМИки.
И колкото в кооперацията 

да дават оправдания, че снаб, 
дяването не могло да се орга 
низира на време — нямат пра 
ро. В „Сточар“ се оправдават, 
че т преварило лошото вре

че пътищата са лоши и 
тем подобни. Именно 
за това на време е трябвало 
да се мисли за снабдяването 
На хората от тези райони. 3а1 
що са чакали зимата да почу 
ка на вратата, па тогава да се 
сетят, че магазините по сола-

АКТИВНИ БОРЦИ, А НЕ СПЪТНИЦИ
то последователно са провеждали своите 
решеижя, може да послужи като доказа
телство и пътеводител, как тя да се и$-

За необходимостта Съюзът на кому
нистите да се освободи от някои свои чле
нове, все по-често ве говори. Засега, наи
стина, повече във форумите, но това е 
предмет на разговори и в организациите 
на СК. Така на последното заседание на 
Председателството на СЮК се констати
ра, че не са малко ония членове, които по 
своето идейно определение и по полити
ческата си акция, са на позиции, противо
положни на Съюза на комунистите. Нещо 
повече, мнозила червената книжка изпол
зват като параван за свои работи. През 
последно време бяха забележели няколко 
такива случаи. Затова, според оценката 
па Председателството, е необходимо орга
низациите в активността си през следва
щите месеци да се освободят от такива 
свои членове, като ги изключат.

Това се отнася и до значителен про
цент пасивни членове, които обремепяват 
организацията, затрудняват работата и и- 

й и понижават нейната дей-

ме,
точно вършва.

дам принудени да пуснем ня
кое силно предприятие, което 
ще е в състояние да задово
ли нуждите. Хората се оплак-

имат

Сменяването на партийните книжки, 
което трябва да стане през 1970 година, 
може да бъде удобен момент организа
циите да проверят своите редове, да ук
репят идейното и акционо единство. В раз 
говорите за сменяване на партийните кни
жки се отправя и предупреждение, че та
зи акция никак не трябва да се превърне 
в кампания, ннто да бъде разбрана като 
чистка. Тя трябва да се извършва като 
текуща задача на Съюза на комунистите. 
Изключването, 
книжки трябва да бъде постоянно задъл
жение и практика в идейната работа на 
Съюза на комунистите. Именно такъв е 
смисълът на думите, които за това се чу
ха на последното заседание на Председа
телството на СЮК.

Трябва да се изтъкне, че на това за
седание бе ясно казано, че споменатите 
становища не се отнасят и до дългогодиш
ните, членове на СК, които поради болест, 
старост или изтощеност не могат да уча
ствуват в редовната партийна работа, а и 
според разпоредбите на Устава на СЮК 
могат да бъдат освободени от тези задъл
жения. Също така нашият Съюз не иска 
да се освободи и от ония членове, които с 
личния си престиж в своята среда пред
ставляват най-добри пропагандиети на по-

Това

т от търговията. И
Лош е и асортимента 

стзххте. И
право.
и качеството на 
трите предприятия преследват) 
само печалби, без да поведат 
сметка за потребите на хора

та са чразтаи.
Изглежда, че в кооперация

та има сериозна пречка в ра 
ботата. И на партийното съ
брание в „Сточар“ се изтък
на ,чс лошите отношения пре 
чат в работата. Нима лошото

та.
сменяването на партиинмА на нас не ни е все едно 

дали парите от нашата кому-

иициативитс 
ствителност и ефикасност.

Въз основа на досегашните опити, мо
же да се каже, че Съюзът на комунистите 
по-открито .отколкото когато и да е по- 
рано, осветли пеприятедската дейност на 
силите, които спъват прогреса и се проти
вопоставят па самоуправлението. Всичко 
това е само първа крачка, но и добра ос- 
пова СК да направи и втора в идейната и 
политическата активност през 1970 година, 
да започне решителна идейна диференци
ация в собствените редове и безкомпроми
сно да разчисти с всички, които настъпват 
от противоположни позиции. Разбира се, 
диференциация не може да се извършва 
само въз основа на това кой е за полити
ката на Съюза, а кой не е, но трябва да 
се извършва въз основа на това, кой е за 
политиката на Съюза и е готов за нея ак
тивно и ефикасно да се бори. Фактът, че 
процесът на диференциация досега най- 
успешно се развива, в организациите, кои

лптиката на Съюза на комунистите, 
е необходимо да се напомни и затова, за
щото в организациите съществува 
странчкво отношение към старите и изне
мощели членове, така че изискванията 
към тях пе намаляват, а напротив се уве
личават. Това са обикновено хора, които 
най-добрите години от своя живот са пос
ветили на партията, борили се за нейните 
идеали. Такива възгледи и чувства те имат

едно-
Това е техмиит девиз.бсослят.

В събота и в неделя са па 
„веселие“.

И не минават зле — полу
чават добри нари . ..

Със „овирджмлък ое зани- 
към жгпнадеоет го-

ГЕетърТацко Апостолов и 
Киров са известни ж само в 
Дилштрювпрадако.

Тацко Апостолов е работник 
в комбинат „Димитровград“, а 
Петър Киров е келнер в „Бал
кан“.

•Пет деви работят — два се
мават вече 
дими. и днес.
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Мт!?
БЕЛЕЖКА

НАШИ СЕЛА МН МЕНЦШ РУШИШ
иерации ле са образували раз 
плодил* станции. Накрая на 
1969 година средствата на фон

сиМного волани решения
Това•оставал 11 сосъщестзонм.Долна а\

нещо създава по доволство и
да са\преосвърлсии за другитрудил* последици.

Ще предадем случая с две \пели.
Кой е виновен, не е труднотакива решения.

да се разбере.1969Още през средата на!СЯ11к>1 Ето съдбата н на едно дру-година съветът по земеделие
го важно общинско решение.при Общинската скупщина вЛисина През лятото миналата годинаБосилеград взе .решение зоме
Общинската скупщина решидслските кооперации да опери 

ят разплодни станции. За цел койтода се купи булдозер.
през зимния период да се полта бяха обезпечени сродства
зва за почистване на п ьтища-от таксите при изкупването на
та и за строене на нови. В ре-добитъка. Същевременно бе 

решепо и от общинския бюд- шението е определен и сро
кът за купуването — края нажет да се отделят средства за
1969 година.този фонд за развитие на жи-

Обаче и това не е проведе-НОТ1 ювъдството.
но. Когато един отборннк наНе е нужно да говорим за
однд сесии на ОС пита за то--решение,значението на товаI което го потвърди и Общин- ва, получи отговор, че няма-Черквата в Д. Лисина

От неговото ло средства.ската скупщина.
Става въпрос защо тогава епровеждане се очакваше мио

•взето решението. И недоимъ-го. Преди всичко се очакваше 
да ос подобри племенния съ- ка на оредствата не трябва ли 
став на добитъка, който е все равномерно да понасят всич- 
по-олабо качествен.

Обаче това решение не е 
проведено. Земеделските коо-

Приграбване на селска 
земя и побой с Турцитс

На осем километра оеверо- мик и овес. Има условил и за 
западно от Бооишеград, в дъл- производството на картофи^ 
бок каменист каньон на над- но ако се жолзват торове. До 
морско равяище от 920 метра преди 60 години доляолиоин- 
се намира село Долна Лиси- чани са масово произвеждали 
«а. Селото е разположено ме- и елда.
жду две планини: Милевака и Себестойността на житните 
Гложка, чийто доминиращ култури в това село е «.006640 
върх е висок 1766 митра. Тук висока. Например един кило- 
минава Божичка река, която 
е създала дълбоко корито със 
сл.ръмни и скалисти 
Между стръмните долове се 
простират 12 махали на сел9 дът е ясен: земеделското про 
то. От лявата страна на река- изводство тук е нерентабилно, 
та са четиири, а от дясната о- Ориентировката към жцротло 
сеои. Помежду ш те са овър- въдството предлага хубави въ

зможности, но при условие да 
се мелорират пасищта и 
вадите, измени племенният 
състав на добитъка и повиши 
фуражната база за сметка на 
житните култури.

ки.

В. В.През последните години на 
туракото робство Долна Лиои- 
на станала кеаимджийско се
ло. Хората били преследвани 
и тормозени от турските ход- 
жабаши. От тях е търсено да 
дават безмерно големи данъ
ци. Така хората попаднали в 
големи борчове и не могли да

На Нова година

ВЕСЕЛО НАВСЯКЪДЕграм ръж струва три пъти ло- 
окъпо от килограм пшенично 

брегове, брапгно, което се докарва
двата магазина в оелото. Изво

в
върнат дълговете ой за „гос
подарските и чифличкч имо- БОСИЛЕГРАД Особено весело по време на 

новогодишните празници бе
ше и по селата. Наистина в 
навечерието на Новата годи- 

в на само в няколко електрифи
цирани села бяха организира-

програ-
ми. В другите села такива про 
грами пред бройните посетите 
ли младежите от селските ак-

ти“.
Това създавало револт при 

хората. През 1878 година в се 
лото избухнало „въстание“. 
Към петдесет мъже, жени и 
деца взели тояги, вили, секи- 
ри и др. и нападнали по-голя 
•ма група турни, които се от
тегляли към Божица. Долно- 
лисиноките бунтовници били 
предводени от Стоян Спасов 
•т махала Ле«к«. Макар, че 
турцитс давали съпротива с 
огнено оръжие това не пре
чило мЬ храбрите хора да ги 
обкръжат на „Две реки“. Тога 
ява настанал общ ръкопашен 
бой. Стоян бил смел човек. В 
един момент той хванал най- 
силния турчин, като го събо
рил на земя. Обаче турчина 
имал пистолет и * един изго
ден момент го използвал. Та
ка. Стоян бил убит, но .турци
тс не уотяли да спасят глави
те аи. Нд Стоян бил направен 
паметник, който до скоро вре
ме беше
разсадник на „Две реки“.

Новогодишните празници
бяха весело отпразнувани 
Бооилеградока комуна. На ве
че традиционален начин ново- ни културно-забавни 
годишната нощ бе прекарана 
край богата трапеза и с чаш
ка добра ракия.

Тоя път в Босилеград няма тини предадоха на първия ден 
ш-е колективн-в посрещане на на празника. '

Точно в дванадесет чава яре 
доедателят на общината Вла
димир Стоичков предаде ръ
чен часовник на милиционера 

вено бяха на куп по две или Дамян Милосавлевич, който в
тези моменти бе дежурен.

В навечерието на празника 
представители от Босилеград- . 
ската общша връчиха екром

зани с тесни пътеки.
Долна Лисина има 119 семе 

йства, 632 жители и 1.286 ха 
земя, удребнена на 3.483 пар
цели. Тук най-много има го
ре!, ливади и пасища. Овощни 
и зеленчукови градини има 
съвоем малко.

ли-

Старини и предания за 
еъздаванете на селотоДоля* латвийският винвр е 

фитоценолошга природна гра 
ница. Тук ее намират различ
ни горски равтения. Расте 
дива леска, която е рядкост в 
Сърбия. От оовобождемието

празника в трудовите органи
зации. Вместо това чествувани 
ята бяха организирани по ча
стните домове, където обикно

И днес са запазени следите 
и на римска вада. която е тръг

вала от Романовци, минавала 
през дож!олиоиноката махала 

до днес в селото са засадени Селище и свършвала при бо- 
зкачителш* ерозивни площи с силеградокия преолап. Има 
бор и акация. Тук расте чист следи и от стари пътжца към 
и клчеетвен бук. Гложие, Глонвса клагоша. От

От овощни дървета най-мно ле*ия бряг на ,реката и вега е
частично запазен стар турски 
път. Край нег* се намират слс 
ди от крепост, наречена „Гра
дище“.

По доловете и буковите го
ри се срещат „щетини“, места

три семейства.
Онези, които до последен 

момент не знаеха къде да пре 
карат новогодишната нощ, се 
■намериха в кафенетата на гос ни подаръци на представите

лите на Окръжния 
съвет в гр. Кюстендил. Те съ

ре има джанки, качествени 
круши и ябълки. Край реката 
й успява орех.

тилничарското предприятие 
..Ким стан“. В главният ресто
рант имаше и музика. Младе що им дадоха подаръци и лич 
жите от Бооилеград са дочака 
ли празника в новооткрития 
младежки клуб.

народен

но им честитяха празника.Вода има в изобилие, оба
че не се полза достатъчно

Долна Лисина се числи към 
най-богатите с вода села. Буй 
гштте и студени извори блищт 
йа безброй места. Най-големи 
са Шупчи извор, Бела 
Рода и др.

Тези планински води 
частично се ползват за напоя
ване на ливади и градини. О- 
баче в последно време се стро 
ят частни водопроводи с вътр 
решни канализации по домо| 
•вете. Това е положителна 
лезна акция на долнолиоинча

запазен в горския В. В.където са правени 
За мините в Божица. Предпо
лага се, че в стари времена и 
в това село са съществували 
•рудници.

Днес като най-привлекател
на старина з селото е малка
та, но стара цръква „Овети Па 
раокева“, построена е начало
то на ХУП век. Тя се намира 
от левия бряг на реката под 
една висока стена. Край нея 
до преди са били седем гра
мадни бели яоена ,обаче 
отсечени за производство 
коли.

въглища
СУРДУЛИЦА

„Печалбарството" — 
вен източник на нриходи

гла-

В Сурдулишка община най- друпи честитяха Новата годи- 
тържествсно е посрещната Но на с най-хубави благ#гтожела- 
вата 1970 година.

Много трудови колективи 
организираха колективно по
срещане н.а Новата година в 
своите предприятия. Техничес 
кого училище „М. Пияде“ в 
Сурдулица организира пооре-: 
щане на Новата година за у- 
чениците и за младежта от 
града в залата на ДПД в Сур
дулица.

По оелата учителите 
нмците и селската младеж са 
организирали ку лту рно -заб а в 
ни програми.

В с. Клисура за гражданство
то от целия район бе органи- Общинският отбор на 
зирано прожектиране на филм лидите по труда е Димитров- 
и културно-забавна програма прад в началото на настояща 
с богата лотария. Организато- та година се пренесе в нови 
ри бяха учители и учениците помещения. На улица Копие 
от ошошюто училище. Кяодрич“ в сградата на "бивша
ки™хГ^"1™ТеЛИТе.01>Га Та Поща са ВДатирани поме- 
низираха културно - забавна шения за клуб 
програма. ,^ по труда.

Навсякъде рестораните бя- За адаптиране на помещени 
ха пълни с хора през цялата яга са изразходвани около 
нощ. Можеха да се чуят само от които „ 1 500

„ „у**,. Хората забра 
вяха трудностите случили* им град. 
се през 1969 год. и едни на

вода, Поминъкът на долнолисин- 
чани е бил труден още от. дав- 
кина. Това с прин1уждавало хо 
рата да отиват на печалба е 
далечни краища, а дори и в 
Америка.

Сега е по друго, обаче сезо
нната строителна работа и за
напред ои е останала 
източник на приходи за поми
нъка на хората. Така сега в 
селото има безброй 
майстори — строители. Но те 
не са забравили и за себе ■ си 
Да построят модерни къщи е 
уютна вътрешна обстановка. 
За разлика от други бобилег- 
радоки оела миграцията 
по-старите хора почти и 
съществува. Наистина 
напускат младежите, но 
е съвсем естествено, 
те завършват 
лища и стават необходими на 
нашето стопанство.

Обаче главната надежда на 
долно лиюинч ани

ния.само

М. Величков

и п< са Инвалидите по 

труда в нови 

помещения

главеннагни.
Недостатъчно са използва- т-г~__

ни и водите на регата която *Г° годими меж«У
минава през селото. Оовен за и бож1ичка река съ"
незначително напояване тя сс ^ест увало село Еленковци, 
ползва и за работа на 20 во !?,? вреМе на проката 
Деници, поместени на няколко и “е СеЛОТ°
места край реката. Обаче тази
река е най-богата с качестве- нала кт5Г^гЧчСТ °Т 
на пастърва. Бдин от най-ста- на мястото на
рите риболовци в селото е сегашн|И-я Център на селото об 
дядо Борис от махала Леока Р,азувала Долни Еленковци.

Обработваемата земя в то Няколко години хората 
«а село е слабо плодородна СЛИ На КуР, в малК!И 
Прпсчините за това са бройни КЪи^ркИ' °баче- когато стана 
Например повечето от обрабо ЛИ 20 !;емейства. вече станало 
тваемите ниви се намират на ”тяон,° и хората хванали баи- 
тшооко надморското равнище Р'гппп,х„ 1* 
стръмни са и оообено много „рол и°РДан Захариев До
еродираяи. Другите са пак ул ЛНа Л11Юина е била последно 
ребнени и това действува въп ССЛО в разселягането. От груп- 
ху производителността" Тук- И° кра*Речн<> село то 
най-много успява ръж’ ече-

отлични
с уче-

импе-

по околните
тях тръг- при инва-

не
селото

товаживе
ел а мен и защото 

различни учи-

на 'Инвалидите

е откриване
то на фосфатовия рудник в 
..Манастир“. От 
ва. много, 
на работна ръка.

него се очак- 
а най-вече заемане напреми

нало към пръснато колибар- 
ско.

Бел-
Стоян Евтимов

Страница 6 М.
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Наш репортаж Инициативи

НЕ ВСИЧКИ СВИНЕ СА ДИВИ И АУКШЦА ЩЕ СТРОИ 

ВОДОПРОВОДКой ти сс е надявал, че и 
в ГЕоганово ще дойдат 
свише?

Никой ... освен ловджиите.
Но стария ловджия 

лай лошо мина с тях ...
Някъде пред Но®а.та годи 

■на, Борис Петков от Погано- 
во, както и мнозина други хо 
ра, ои купил прасенце * Пи
тки- за празниците. Похранил

го няколко дни, та подавран- 
дисало и решил да го пусне 
в бражгщето да ядне малко и 
желъд.

Но за беда голяма, този 
ден по храсталаците 
вал и Николай.

мина не е далече, зимно вре
ме е ... Има ваичми условия!“ 

Нещо пошушиало в храста
лака.

диви
— Тоя Митко ще ни зачер- 

ни... Той е решил да ни раз
сипе ... Какъв водопровод? 
Вятър и мъгла!... Ние толко 
ва години се служим с тая во
да, а оега да ни я вземат... — 
с тези думи нападнали предое 
дателя на Общинската 
щина в Димитровград Дими
тър Славов когато се загово
рило за построяването на во
допровод и в Лукавица.

Други пък казват:
— Щом като могат да дове

дат вода желюшани, готвят се 
ирадимчани, заицо пък ние да 
изоставаме?! Не бива така...

— Не можем без водата — 
отвръщали в хор жителите на 
Горна Лукавица. Тя ни служи 
и за напояване на градините, 
а не само за пиене ...

— Да не бъде и с водата 
като с тока... — да си имаме 
само повече главоболим — ка 
звали трети ...

Така било след първите 
, олгухове“, че и Лукавица ще 
трябва да започне акцията за 
построяване на водопровод.

да я водите в Долна Лукавица 
и селището край ж.п. — ли
нията, Белеш.

— Съгласни оме да строим 
водопровода... Вода ще има 
за всички.

Нико- Трепнало ловджийското сър 
тършу- це на Николай и той се при

готвил за стрелба. Качил ое
„Не може да бъде, мислел 

ои той — щом се появиха ди- има по-добър преглед и зало
ви свине във Висока, сигурно 
ги и има и тук ... Влашка пла

яа едно всико дърво, за да

*скуп-чкал да цели ... Когато прасе 
то го наближило 
огън. Не вистрел, не два... а 
*алп. И разбира се, убил го.

След това го ганесъл у до
ма си. Одрал го и 
приятели и роднини на гости,

„Яжте, хора, месо от дива 
свиня, то е по-сладко от обик
новените“ . ..

отворил
Ето, така започнали първи

те разговори за водопровода в 
село Лукавица. А Лукавица, 
наистина се нуждае от вода. 
Особено „жадни“ са Долна Лу 
кавица и „Белеш“, отдалечени 
2,5 км от извора.

В тези селища има кладен
ци, но водата не е хубава. Ко
гато се построи водопровода 
— всички ще се улеснят.

Из организациите на СК
покаетил

ИГЬМШ ММ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ПОСРЕЩА ИЗВОРИТЕ 

С ДОБРИ РЕЗУАТАТИ
*

А по това време Борис пре
търсвал дърво и камък по хра 
сталаците над Поганово и. се

*
Сега и в Горна и в Долна 

Лукавица, и в Белеш се вър
шат трескави подготовки за 
довеждане на хубава вода. Из 
ворите над Горна Лукавица са 
добри. Изследвани са още пре 
ди да се строи водопровода в 
Димитровград. Установено би
ло, че отговарят.

Сега само остава да ое поч
не с работа.

Лукавчани често идват при 
председателя за сведения по то 
зи въпрос. Имали са непри
ятности с довеждането на то
ка. Положението обаче сега е 
съвсем друго. Водата не е ка 
то тока. С водата ще управля 
■ват те. Щом водопроводът се 
завърши — с него ще управ
лява местната общност. Тя 
ще се грижи за поддържане
то му. Водата ще си е — тях-

Бистърската партийна орга- из дейността на организация- тюхкал за прасето, 
низация за последните две го- та на СК. Разгледани са мате 
дини разгърна широка дей- риалите от Деветия 
ност. В периода между избо- на СЮК и Шестия конгрес 
рите в организациите на СК на СКС. Засилела е работата 
са проведени 16 редовни съве- на идейно-политическо изгра 
щатния, на които са разглеж- ждане на членовете на СК. Ор 
дани най -актуални въпроси ганизацията е приела нови

членове. В това отношение са

— 9 000 стари динара си да 
конгрес дох, пущинята ... Къде ли го 

отнесоха дяволите ?
Насам-натам, нагоре-надо- 

ле — и надушил Борис свин
ско печено.

И — право та при Николай: 
— Бай Николай, прасето *

дай? ...
— Какво прасе, бе Борисе? 

Няма никакво прасе... Аз 
убих дива овиия...

постигнати твърде завидни ра 
В периода от март ... Не след дълго — при 

председателя зачестили „деле 
гации“ от Горна Лукавица.
, — Митко, дай по-окоро да 
почваме с водопровода. Не мо 
жем вече да влачим вода от 
толкова далечина ... 
нали първи жените.

— Ние не знаехме каква е 
работата. Сега хората от коми 
тета за водопровода ни обяс
ниха — па водопроводът' ще 
минава пред вратата ни. Та 
кой няма да иска вода в дво
ра ои? Ни не сме знаели как
ва е работата. Мислехме, че 
на нас ще ни вземете водата

Сурдулица зултати.
1968 г. до декември 1969 год. 
в СК са ириети 13 нови члено 
ве из редовете на Съюза на 
младежта и земеделски ггроиз 
водители. Повече от новоирир 
тите членове са активни в ра
ботата. Съвоем малък 
членове се отнасят небрежно
в работата. Някои от тях тру- динара за прасето и 

приспособяват с новия точка по въпроса.
И на бай Николай (и на дру

НОВОГОДИШНО 

ПОСЛАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОС

*
започКарали варали — и на края 

брой се споразумяли.
Николай платил 19 000 ст.

сложили
дно се
начин на работа в СК и вина
ги са недоволни от новия на- гите ловджии) им остава една 
чин на работа. Обаче ръковод 
ството е тзърде упорито в про 
веждаието на решенията 
деветия конгрес на СЮК за 
изпълнение на стопанската и 
обществената реформа и неа
ктивните членове ще се при
способяват към работата в 
СК. Членовете на СК активно 
работят и в останалите обще
ствено-политически и самоуп- 
равителни организации в село

поука — не са домашните сви 
не диви...В навечерието на Новата 

1970 година председателят на 
Обцршаката скупщина в Сур
дулица ни отговори на въпро
са.- Кой ще е основният проб 
лам в комуната през 1970 го
дина и как ще ое решава?

Той каза: „Имайки пред
вид, че стопанството в Сурду- 
лишката комуна е в лошо съ
стояние най-голям проблем 
през 19?0 година в Сурдулиш- 
ката комуна ще представява 
стабилизирането и консолида
цията на предприятията.

Т«ва ще *е постигне 
интеграции * рамките на ко
муната, например: земеделски 
те кооперации с търговемото 
предприятие „Звезда“ в комбл 
нат, „ФАОЕС", „Мачкагица" и 
Гостилничарското предприя
тие с отговарящи производн

ия.
\ча

М. Андонов М. А.

Разговаряно в Общинската екуп щина

Колоездачите - опасност на пътяте.
За отбелязване е, че е рабо 

тата на партийна организация 
са създадени условия за идей- 

ЧРСЗ не-политик е ска работа.
Клонът сега има 29 члено-

Колоездачите и колата о Според новото решение
животинска тяга са главна о- регулиране на движени сте 
пасност на пътищата. Това по Димитровград, из улиците 
казаха и последните няколко забранено движението на вей 
злополуки. Макар че пе авте- чкм товарни камиони над 5,3 
магистралата Ниш—София 
забранено движението за ко
ла с животни ока тяга, те си 
пътвуват и занапред, а често

за ще поздравят това решение 
в на ©бщиноката скупщина, по 
е неже ще се „освободят“ от не 

поносимия шум на моторите. 
В Общинската скупщина 

е тона. Решението важи за тран все по-често се поставят въ- 
зитни возила. До това реше- прося за изграждането раз
мие се стилна следствие голя клоненията с главния път при 
мото движение я упропастява Лукавишка рампа и към Гра
нете на улиците в града.

Димитровградчани сигурно

ве.
Ганко Каранфилов

НАГРАДЕН 

МИЛИЦИОНЕР 

ОТ БОРОВО

ДИНЯ.пъти и без надзор. Също та-телнм групации и предприя
тия в СР Сърбия или Югосла
вия. По такъв начин ще се 
създаде по-добра платформа 
за ангажирането на средства 
от фонда за неразвитите край

М. А.ка, не се опазва правилника 
за' движението. Колата често 
сс движат от лявата страна и- Читателжгс нн пишатли пък по оредата на шосето. 

Душан Стаменов от село Бо нощно време не употребяват 
рово, Димитровградско е меж 

милиционери 
Новата

Как да се спрат непозволе
ните строежи

светлинни сигнали и довеждат 
в заблуждение останалите уча 
стлици в движението.

Около 5.000 души имат вело

ща и на общите резерви на ду наградените 
стопанските организации в СР в Белград по повод

година.
Председателят

ската скупщина Врачар в Бел- ,аи,ПОд1И които употребяват в 
напре- ррад ро наградил с ръчен ча

совник.
Стаменов вече 15 години е сигнални уреди, 

милиционер в Белград.

Сърбия, без което няма сто
панско-икономическо,

Общин-на
нято об Пиша за един случай, кой

то не е единствен в Босиле
град, а ме засяга и лично, и 
принципно. Касае юе за непоз- 

■ гостеното строителство и за 
незачитането на градоустрой-

парцел не е трудно да се раз
бере. Официално това нещо е 
издействувал от самоуп раци
те лните органи на коопераци
ята. Обаче това е напълно не 
законно. Общинската скупщщ 
на е два пъти взимала реше
ние на това място да се не 
строи къща. Но какво когато 
Борис си строи.

Къде са компетентните, кои 
то трябва общинското реше
ние да приложат в дело? Ни
ма те не са приятели на Бо
рис м му позволяват да ои 
строи?

Щом като е така, никой ня 
ма право (морално) и на мен 
да ми пречи да строя където 
си искам. Но защо ще ни е 

градоустройствения

ществено развитие и 
дък в общината. В това на
правление голяма е отговор 1

на самоуправитолните

движението без необходимите 
Само над 

2 000 заети работници имат
М.ността свои колелета, с конто ежед

невно пътуват до близките са
ствения план.

В случая Борис Богданов, 
съч етоводств ен ата

органи в трудовите оргалгогза- ____
ции, на обществено-политич е с 
ките организации и Общин- |(^тОЧ2р« 
ската скупщина.

Ще се опитаме да заинтере 
суваме някои трудови органи
зации от вътрешността за ек
сплоатация на рудното богат-

ла Градини ,Бачово, Лукавица завеждащ 
и Желюша, движейки ое по служба в земеделската коопе

рация в Босилепрад, без хак- 
вото и да било (писано) по
зволение започна да строи къ- 

ооловните правила за движе- ща па място, където според
така

пътя първи разряд. Повечето 
от колоездачите не знаят най->НОВИ ТРАКТОРИ

предизвикват градоустройствения план
ва няма. Тоя парцел е преда
ден на кооперацията, в която 
той работи. Инак .един от пър 

и своите, >и чуждите животи, ,вите собственици съм аз. Ка- 
Зимното време също създава то такъв и аз го търсих, за да

,си построя къща. Търсили са 
го и други, а дори и от коопе
рацията, но с по-малки функ-

нието и често 
злополуки.

По този начин те угрозяват
Земеделската кооперация 

комуната ни, от което сточар“ в Димитровград 
сурдушшката община и тру- б»и

тази номуна би- рка с кредш» о, зе-
меделските производители от 

председателя Петро- желюша за нуждите на про
изводители от това село.

паство в

довито хора в
тогава
план, който коства общината 
няколко милиона динара?

Радислав Тодоров,
Босилеград

за-ха имали голяма полза редица трудности в движение 
то, пътят е покрит със сняг и 
всички ое движат но оредата 
на шосето.

кърши
вич. ции.

Как Борис е получил тояМ.
М. Величков
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Защо успехът в Боси 

леградската гимназия 

не е добър?

Ветерани на нашето учебно делокрИВИ
ЙР БОРИС ВИДЕНОВI ш. : Сй

живата летопис на училището фия и се уверих, че ис е та- 
Жд; |Клисура след освобождени- ка, — казва шеговито другаря 
■Ш сто. Той помни «сяно по-зна- Виденов.

ИИ чително събитие в него. Знае Както мислите за плана по
сърбохърватски език?

— Планът за аръбохършат- 
сми език в училищата за бъл

Кр

Й§
неговия растеж.

— През 1946 година минах
ме подюедомегвото на околия 
Босилеград. През тази година гарската народност е застарял

и години вече не ос меняла. 
Налага се да ос изготви нов,

задачитено ое отнасят към 
ои. Някои от тях са и иай-

Много са трудностите, с ко 
иго ое срещал- учепиците от 
босяглстрадалата гимназия. Та- слаби, и (найнт-ведисцритлинира 
К1ива трудности има и в учи- ни в училището. Обаче ако 
пищната, и ишънучилииината само един ден гладуваха, тс 
дейност. Това е именно глав биха обърнали по-големо впи 
пата причина в това училище маиие на работата ои. Това г 
да не ос постигат п-о-добри ро гтори-я, но субективен момент,

•тоойто намалява общия успех

вече започнаха да идват за 
учители млади от българска
та народност спомня ои той. понсьвремеинен. Мога да тса- 
— Старото училище работе- жа, че сегашния план обре- 
шс в сградата, която имащц менява учеялиците от нашите 
форма на буквата „П". След училища. Ние минаваме поч- 
това тази сграда беше сруте
на- и направена нова със са
лон, а от горната страна от
крит вход. Тогава първо отдел 

В основното училище „Иво ение имаше стотина ученика,
Нямахме достатъчно прелода- не на училището? 
патели ,за да разделим отде- — Да, тава правя най-много за 
лениего. Никой не искаше да сърбохърватския език, който 
го вземе, понеже имаше мно- сега преподавам. Мога да ка

жа и това ме радва, че през 
Тогава и нашето училище, последните години комисиите 

както и останалите от българ и училищата вое по-малко 
ската народност, ое намираше правят разлика между учени- 
в специални условия. Учебни- ците от нашето училище и 
ци още се получаваха от Бъл- учениците от училищатата, къ 
гария. В това имахме големи дето ое изучава само сърбо- 
трудности. Спомен ям ои как хърватски език. Аз не зная 
събирахме динари, менявахме за накой -случай, да е напус- 
за левове и тогава купувахме нал някой училище само за- 
ннипи в София. След това из- рад това, че не може да изу- 

В лезнаха първите учебници, ко чаша сърбохърватски език. 
забележено 11110 бяха предназначени за учи 

лшцата в Босилеградско и Ди 
митровградакю. Но те бяха мно 
го слаби ...

Другарят Виденов си спомня щия час. Трябваше да ое раз- 
и за историята на училищна делим е този ветеран на кли- 
та сграда в Клисура:

— Нейната история е твър
де интересна. Изграждала се век който над всичко обича 
е като Вавилонската кула. За- своята професия, 
почната още през 1931, през

зултати.
Така стигаме до извода, чс на гимназията, 

на това единствено сродно учи 
Л1ище в комуната не са създа- ци, за които маже да се ка
дени добри условия за работа, жс, че са същински таланти. 
Впрочем тук ое чуват глаоо- Обаче грижите за тях са недо 
в е те на ученици от 35 села. статъчни. По-точно казано, те 
Това са селски деца, които са живеят при много трудни ус- 
яалушали своите бедни домо- ловия. Редом с тях гимна-зи- 
ве, за да учат и утре да живе ята има и такива ученици, ко 
ят по-щастливо. Мнозина от иго нямат положителна беле 
тях ежедневно пътуват по два жка по нито един 
надеоет и повече километра. Прави впечатление, че учили 
Други всяка седмица измина- щето бавно се освобождава от

тези ученици.
Това са неща, които изпе

ти -същата материя, мо само 
вместо за шест часа, това ми- Има известно число учени-
нашаме за четири часа.

— Следите ли работата на 
вашите ученици след напуска

Б. Виденов

Дола Рибар" в Клисура още от 
1945.Г. работи учителят Борис 
Виденов.

Воден е в Клисура през 1923 го ученици. Взех го аз.
предмет.г. Пимнаяця учил във Враня, 

Кюцрия и Алексинац. Взима 
участие в освобождението на 
страната. Голяма -част от пре-

ват и по 20 километра с цел 
да донесат храна и се обадят 
ка своите родители.

Но и покрай това тези уче-
кват предприемане на сериоз 
ни мерки, защото гимназията 

ници по образоателн-ите и въз в Босилеград има огромно об
разователно-възпитателно зид 
чение за цялата младеж в ко
муната.

подавателите на това учили
ще еа негови ученици- В учи
лището важи като човек, кой 
то иай-мнаго чете. Има пра
вилен педагогически такт. 
неговото доаие е 
и това: Добре познава юго-

литателни резултати са най- 
добри в гимназията. Против
но на тях учениците, които 
живеят и работят при много 
по-добри условия неотгавор-

Даринка Евтимова,
ученичка*

ДОМОВЕТЕ НА КУЛТУРАТА - СКЛАДОВЕславсасата и световната литера 
тура. В училището в Клисура 
постигнал отлични резултати 
в обучението на децата от бъл 
гароката народност в овладя
ването на сърбохърватски е- 
зик.

Звънеца обади за следва-

Домовете на културата в Дисурското училище, който с 
много приятен събеседник, чо

въпрос. Предлага се местните 
митро вг рад ако са превърна общности да поемат на упрал 
ти в складове.

В някои села в Димитров
градско възникват

ляване тези сгради. Те имат 
право да разполагат със сред 

най-лесноИ когато вече пишете, 
1941 година става хлебопекар- моля ви ое недей да испусне- 
ница, а след това започва да те да не напомните за другар 
се довършва. Сега наистина сивото и хумаността, която кО 
имаме хубаво училище. лепите, учениците и хората от

Другарят Виденов важи ка- Клисура проявяват 
то добър езиковед. Другарят Миланов поради

Да, ваички -в нашата сре- болест е трудно подвижен. В 
да считат, че добре зная бъл- това направление му помагат 
гароки език. Но преди извест- и преподавателите, учениците 
но време имах гости от Со-

сериознц егва и естествено,
ще ги доведат в изправно съ
стояние.

— Мога свободно да кажа 
— заяви той — че сърбохър 
ватови »е може да бъде преч 
ка за продължаване на обра
зованието нито на един уче- 
шяс от българската народност.

разпри около тях. Младежки? 
те активи спорят със земедел
оката кооперация, която в по Местните общности ще да
венето случаи домовете на ку ват на ползване помещенията 
лтурата ползва за складове. В на домовете на културата на 
тях помества жито, дърва и обществено-политическите 
др. Значи, тези сгради не се ганизацим, а в съдействие е 
ползват за целта си. Центъра за култура и забава,

в много -села в комуната до в -много села ще проработят 
мовете на културата са руини читалните, които вече съ-воем 
рани и може би не след дъл- са заглъхнали 
ю време ще рухнат. Земедел
ската кооперация слабо се .при 
жи за поддържането им и 
това още повече 
техния век.

В последно време в Димит
ровградско се чуват предложе 
ния как да се разреши

-; > у, ч, ■*'- * — 5 I А -

към. мел.
ор

*

Другарят Борис Виденов е
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и прислужниците, от това учи 
лмще, къд-ето сърбохърватския 
и български 
прашни. А за това

И може би именно тук е 
решението за дългогодишния 

с въпрос:
езици са равно- 

опромни за 
слуги има учителя Борис Ви
денов.

за какво са строели 
съкращава домовете на културата — да

ли за складове, или да бъдат 
културни огнища по селата.

Б. Николов този М. А.
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_ То* Тя и тъжна есенна вечер. Студена От 
жмвад гор на падащите листа се отлъчи ней
ни* сопран и хвръкна немощно нагоре като оа"Изл«>Р«на сь*Г.. “дано“ е"" 

и продължаваше приказката си — с наивни

той убива ^уГавото0^ * 6езмислостеп-

ЦОСЛеДНИ ДУМИ ««аш вързаха гьр- ото му. Горещите думи секваха. Върху топлия 
чувства той започна да 

и полутон на тази неочаквана н 
Неииото значение веднага до- 

ови. Не един път са си казвали че най ууПа 
■ото, което носят в себе сГТ^Г! наи-хуба- Искя тт ,, „ сое си- е тяхната любов.уб^аЛой п^„КаЖе' Че любоет* ни Ще бъде 
Дл^та муЙмГГГ Д3 Кра'Ш покРай нея, но 
тшща. йуд^?Т0п^аУСна нейна™ лява ми-
прашшша и Думи се Разпръснаха катои«маичиа ракета в стотина зяачртгсг п-п»» « лезнено го докосна.™ ЧвНИЯ' които бо_

НимаУнГ^!,ж„градини. Разочарована? 
К влажни пейки’ по сГУДсннте■оощама т^Гна т^ Т ЛЮб°В' 6е ^зала тя 
Преда не ** °Т НОСаГ

люво* няма пречки 
бра всички нейни 
■едните седмици, той 
Чудна

11М111П1||||||П11|||||||||||||||||||||||||||||||||||Ш|П|П||„„|,Ш||

■ъв вехтия балтон и заскърби 
летни и летни дни. Хубаво бешеза топлите про-

целувки ^Убаките думи, които неу
морно си разменяха. Често спореха върху това
^ленГ ПМеЧе 0бИЧа‘ А сега? микробът° на 
студеното време и липсата на топла стаичка (тя
н”^вептаДвеН^° °6щежита1е!) «издаваха опас- 

в тъканта на тяхната прекрасна любов. Дали ще може нежната им любов 
ка пролетните дни и да преживее тази
сем ^г^врИЛа МЯСТО “ нейното сърце? Съв- 

™ Разсъждава Той като отхвърля
Г^ена ТТ™*™ НвЯ' ТЯ "РЗД* всичко 
ха Г Н лк>бовта ни, колхото и силна

^°*е да излекува тази симптоматична бо- 
ЯОСТ. Любовта прави чудеса, както казват 
тигге и кино режисьорите, но любовта, виждам 

чувствувам, не може да стори онова правят омаслените банкнотиГ^бр^те и 
топли квартирни, креслата в театър „ м

* Не стометавамРантате и сладкарниците. Ех, какво 
■ркобовете си имам само много любов

= ГГ*“-идаи Д една малка печка ... Нищо
ЖИ ме кпгггпГ1*0*13 01 Май ще изгубя. Боде
жи ме кръстосват, а очите ми сълзят
остра зима Моля, чакайте: тя не
тс девойки! Ние
любов е

МАРИН МЛАДЕНОВ
да доча-

зимнаЕСЕННА ное-
го това и

ПРИКАЗКА ресто- 
мога аз? В

за нея!

гим-
че за истинска и няма граници. Като 

подобни забележки 
усет че

сякаш епосъ- 
от пос- 

грепери от студ.
по-дълбоко

разказ е като други- 
не сме като другите. Нашата 

изключение. Тя е мила 
е нежна и мъжествена

треска. Вмъкна главата си и скромна, тя 
готова на всяха жер-
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Съдба човешка гат огролвди усилия да спасят педантично подвързани, за да дко остава тук. Работи денем 
детето си. Те са сторили мно- се не късат. Той ни показа и и нощем. Отива от едно на 
го, но не и воичко, защото ня тетрадките, от които личеше друго място. Търси помощ, 
ма с какво по-нататък да го хубав почерк. Каза ни че най- Моли . 
лекуват.

Вил е на лекуване в Ниш и 
БелградВ детската болница 
в Банйица той
месеца.'Там започнал и да у- 
чи. Залисал се в първи 
и го завършил с'много добър 
успех. Първото полугодие 
втори клас

От военните старейшини в 
Босилеград узнах, че в село 
Рссен при много трудни усло
вия живее и се учи Иван Ба
сов, единддесетгодишно мом
ченце с парализирани крака.

Тръпнах да го посетя. Пъ
тьом узнах, че къщата, в коя 
то живее е далеч от центъра 
на селото.

Беше студен есенен ден. Са
мо отвреме-нанреме слънцето 
се потулваше от разпокъсани
те облаци и ставаше по-топло.

Вървях по стръмия баир 
край самата граница. На сто
тина крачки от нея се нами
раше осамотената къщурка на 
Иван.

Орошрах го на прага. Оп
рял се о патерици в ръцете 
държеше разтворена - книга. 
Здрависахме ое като стари по 
знати. Подаде ми ръка сърде 
чзго и привтеливо. Но в гласа 
му прозвуча някаква безмер
на тъга.

Лицето на момченцето отда 
ваше една 'измъчена душа, 
преживяла много за своите го 
дини.

— Какво правиш, Иванчо? 
— попитах го.

— Чета. Готвя уроци — от
върна той.

— Защо стоиш тогава?
— Така ми е по-удобно. А- 

паратите, които нося на нозе 
те ни ми позволяват да седя.

Веднага ви става ясно за без 
пощадната трагедия, засегна
ла момчето. Черните му очи 
изглеждат като, че ли са по
стоянно пълни със сълзи. Но 
гласът му звучи убедително, а 
думите му имат внушително 
остроумие Като го наблюда
вате, става ви много мъчно. 
Виждате колко много животът 
е бил суров към него. Обаче 
веднага ви удивява това, че у 
него съществува огромно же
лание да живее и с безмерна 
воля да надделее горчивата 
съдба.

много обича история и като
пораютне ще бъде учител, а ВСЯКА ПОМОЩ ЩЕ Е 
може би и лекар ... 1 

■ Това бистро момченце е ли 
шено от много неща. Преди 
воичко то не може да се рад
ва на своето детство, както 

от другите деца. Като го занесат
завършил в училището през отворения това, че родителите му не са 

уопешно в Белград. Обаче ро- прозорец той наблиодаша свои 
дителите му нямали материал 
ни възможности да остане на ят. 
лекуване там.

Завели го у дома си, Иван 
напуснал болницата, но не за-

ЦЕННА
прекарал н

Минута до 

дванадесет
За лекуването на това мом

ченце още не е късно. Това 
го казват и лекарите — елеци 
алисти. Обаче нещастието е в

клас

също
в състояние да плащат годе

те връстници, които сс играт мите разноски. У дома имат
На последното заседава* аа 

Общинската скупщина в Боси 
за леград един отборна» каза, че 

за нецялостното събиран* аа 
данъка били виновни общин
ските бирници и завеждащм- 

и те местните канцеларии. Те са 
изчаквали и оправдали се, че 
хората нямали пари и поради 
това не могли да събират да-

още три невръстни деца, 
които също трябва да се оои-Детскюто му сърце скучае.

В къщи пак е сам. На ого- . гури прехрана. А имотът е ма 
лелия баир край самата гра- лък и неплодороден. За това

цяла година купуват жито 
всичко друго.

Но и покрай това за досега 
шното лекуване на Иван, ба
ща му е заплатил над един 
милион мъчно за/роботенн ди 
нари. Ако беше осигурен ше- 
ше да бъде по-инак. Намети- 
на той има земеделско осигу- т 
ря.ване, но парадоксът е в то
ва, че то не дава му .никакви 
права.

В белградската болница на 
краката на Иван били сложе
ни апарати. Баща му пи ку
пил, като за тях продал воло
вете ои. Сега ое налага тезц 
апарати да ое подменят с дру 
ги по-големи, но и по-скъпи.
Те струват, над 400 хиляди ст. 
динара. Обаче как да се зап
латят? Баща му няма други 
волове, които да продаде, за 
да може да набави тези апа
рати.

Така тоя човек остава без-

нъка.
— Те започнаха да го съ

бират в минутата до дванаде- 
каза тоя отборния. 

Друг отборния му отвърна, че 
би било добре да е така, но 
дан тиса е започнат да се съ
бира в дванадесет часа и ед
на минута.да

*помогне ГАС НЯМА

Чудни са тези босилеград- 
ски търговци: ти им едно гьр 
сиш, а те друго прибавят. Та 
къв е сега случая с газта. Тя 
е сега ценна много повече от 
което и да било друго. Така 
е зашцото я няма.

_няколко магазина са имали из
вестно количество, но то би
ло бързо продадено.

на
Иванчо? Най елша

помощен в наслояванията 
да помогне на своето дете. И 
в едно такова положение ця
лото му оемейство гладува, а 
останалите му деца нямат въз 
можност да продължат учили 
ще. Поради това е неразбира 
емо, защо поне не е оовобо-

Така хората от Груинци, Из 
вор и други села за килограм 
гас отиват в магазините в Гор 
на Лисииа.

— Нали са дълги нощите
бравил на училището си и на 
нещастните като него деца, с 
които е бил заедно. С някои 
от тях той си кореспондирал.

ница владеят горещини и ос
три студове. Но в тоя пусти- 
(няк, когато при него 
не дохажда той е намерил от

ден от заплащането на данъ
ка, който годишно възлиза на 

никой оо.ООО динара.
Затуй трябва да се помогне бързо 

но прекъснал, защото и зато- лични приятели при гранича- на това момченце. Само по та 
ва недостигали пари. Продъл рите от недалечната застава. ,къш начин то ще може да про

Редовно го посещават и охра- дължи с< лекуването си. 
по бряват. Винаги му донасят по 

а както се осведомих 
за Деня на Републиката му 

къщата готвят подарък от овоите скро 
Много мни войнишки джобове.

— трябва ни — казват хора
та. Да беше лято — по-друго 
е: рано си лягаме, а нощите 

минават.

♦
ТРАГЕДИЯТА ЗАПОЧНАЛА 
ОТ СЕДЕМ МЕСЕЦА

жил да се учи в родното си 
село. Неговите родители 
три пъти седмично го носели нещо, 
на училище. А нещастието за 
Да бъде по-голямо, 
им е най-отдалечена, 
трудно било през зимата.
През снежните преспи по ого
лелите баири трудно стигали

ПЪРВА БОСИЛЕГРАДСКА 
ИНТЕГРАЦИЯВеке ВЕЛИНОВ

Иван е парализиран и * два 
та /крака. Затуй почти напъл
но е неподвижен. Неговата ма 
йка Юла, на години млада, но 

болка и

Вече го няма частното ка
фене „Алоло" в Босилеград. 
Преди някой ден то се „ин
тегрира" с гостиляичарското 
предприятие „Кин стаи". А 
ето как: собственика закрил 
кафенето си и дошел да ра
боти в „Кин стая".

Това е първа интеграция в 
комуната, 
ще изпровокира 
организации към същото на
чинание.

И така, когато времето поз 
волява, Иван седи пред прагасъкрушена жена от 

изглежда много стара, ни раз 
какво се е случило с

на осамотена къщурка, окръ
жена с няколко оредялм дъбо 

Но и при такива условия вс и остарЯЛИ сливи.
Иван завършил втори клас с
много добър успех. По същи- Изкицелият му баща няма 
ят начин сега учи и в трети сили да се справи с тази беда. 
клас. Учителят му задава уро- защото воеки трудно зарабо 
ци, които той учи сам. И в мо тш дш.[ар той дава за лекува-

II, »• ”
шс читаиката с книгите му, го заварихме у дома.,Той ря-

до училището.прави
най-малкото й детенце — И
вая.

— До шест месеца беше 
много напреднало и пъргаво 
дете. Обаче в седмия ненадей 
но го покоои детския 
лич.

която, изглежда, 
стопанските111 [ 11111111пара-

нещаст-Оттогава до днес,
и бедни родители пола- в. в.

ните
....................................................... „„шш.шш.ш.шшн.... .........шшшшишнн.... ................... ...... И....................... ........ ................................................................. »ш

— „Той е добър, много с добър, и* се люшка между другите глави 
върху развълнувано море. Как така бързо се 
разделиха. Казаха ли обичайните си думи. За- 
казаха ли си нова среща? Сетне я зърна зад 
замъгленото стъкло. Леко му махна с ръка за 
поздрав, сякаш искаше да каже: „Сбогом! Прие
ми това вместо целувка. Не си струва да се це
луваме при такъв студ!"

Тролейбусът леко се отдалечи и се сля с 
другите светлини на градската пъстра вечер. Той 
напипа в джоба си една полупразна цигара, без 
дума полска огън от един комдуктор и потегли 
дима без милост. Закрачи безцелно по тротоара 
като пе гледаше никъде, сякаш хора нямаше 
около него. Двама приятели му отнравиха едно 
„здрасти", но той не го чу. Те отчетоха това като 
превзето ст.

Вятърът продължи да го следи. Като ис
тински нахалник той свистеше покрай ушите му, 
опитваше се да му открадпе каскета, завираше 
се неприлично под балтона му, блъскаше го от
зад и вместо извинение ухилено му подхвърля
ше: „Аз ще ви разделя, драги мой, ще ви раз
лъча още тази есен ха-ха, хи-хо-хаааа Г

като лодчицадругиден
от добрина живее ли се? И наи-сетне ще каже, 

„Аз вече не го обичам."
Гтм та и прикрит кога.еж зяпа в розово 
осветлените витрини, когато се Разхождахме по 
студения плочник. Очите й излитат, когато гле 
д7 меб^штс - разкошните кресла, широките 
дивани, дебелите килими че°
мените лампи. Залъгвах се ' * тя
са нейните мечти за утре, а не за днес. А тя, 
тшчи си вече, всичко това иска днес, иска сега, 
доаТи мой студенте. Иска сега, когато вгьрху пей 
ките в градския парк не може да Дъ Ц 
на любовта, когато то търси а
вена светлина на абажурите и благата лошш^ 
на електрическите греики. Впрочем, а р

«<3»
и който сетне разбира, че ®^чаното^ие е ^

пиесата. Не 
не съм в 

че без-

се
да ще каже:

Той несъзнателно се спря. Мъчно му стана. 
Започна с премръзналите си пръсти (Мама уж 
рече, че щс ми изпрати ръкавици!) да мачка 
хастара на балтона си и да търси там дупчици, 
за които само гой знаеше. Втрепчено гледаше 
мокрия асфалт на алеята и влажните листа, иа- 

покрай изкривените му обувки. Ка- 
погледно пойните дълбоки очи, да 

потърси в тях истината, да намери там отговори 
въпроси, които през тая скръбна ве

чер сс родиха в душата му. Тия очи до 
бяха искрели, не знаеха за лъжа.

— Да побързаме! — обади се Тя. Сту
дено ми е. Отивам си. Не е сега за разходка!

Той продължи. Няма нужда този път да 
нейните очи. Всичко ми е безразлично.

мерили сс 
пейте сс да

за тъмпитс сега

гледам в
Това са вече други очи. Вървят заедно, ръцете 
им от време иа,време се докосват, ио той не я 
чувствува край себе си. Тя с някъде далеч, да
леч. Отдалеч идват нейните думи и той не ги 
разбира. Не иска да ги разбере, макар че тези 

извинение. Вятърът сви- 
есеиен вятър! Струва му се, че

него. Помислих си това още 
дпо от задната галерия гледахме 
взех ли и аз от живота нещо което 
състояние да запазя за себе си,.макар 
мерно го обичам. Ах живот, въ-рви по дя® 
те* Утре трябва да чета (изпити ме чакат), д 
слушам лекции, да варя Ф»сул '
нося куфари па гарата, за да изкарам ня Я Д 
"ар” Уж?.. А тя може да си нямер»' — жи.от 
да й обезпечи сигурсп, спокоен ",,УЛ" С „„ „аеа 
Този проклет и непознат I о в е I 
мир, мъчи ме, срещам го често, 

показалеца си към

думи плетат .някакво

★сти, проклетият
подхпаща и неговите скъпи споме-този подлец 

ни, техпите чудесни мечти, техните планове за
Вятърът всичкообща работа и общи успехи, 

това разнася, както разнася отбрулсните листа.,,
Чувствува сс ограбен, самотен, беден...

тролейбуса го сепна. Ви- 
Иейиата синкава забрадка

(По технически пропуск този 
разказ бе смесен с друг в ми 
нашия брой. Затова го публи- 

Молим за

той заканител-
мсие. Подсмива 

начало-но насочва
ми С«Г. Силен е. Да, това е началото 
то на края. Утре ще прошепне за себе сй : ; 
трябваше да се връзвам за този младеж! ,

кувамо повторно, 
извинение). 'Острата сирена на 

дя я в навалицата.
I
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На здравей теми

Какво се яде при повишена 

температура?
НАУКА И ПРИРОДА

Е ДИВЕЧЪТ У НАС
хонконгският грип измъчва мно- 

повишсната телесна температура не
В тези дни, когато е рядкозина хора,

Поставя се въпрос каква трябва да бъде прехраната 
на хората с температура?

Обикновено се знае, че тогава трябва да се държи 
каква „чайна" диета, но това е голяма грешка. Ето защо: 

Повишената температура за лекаря е винаги знак, че 
човека става нещо. Обикновено се касае до

няма повече от 12.000 в Цягиоколо 2.500 броя, защото саПо броя на дивите животни 
страна държи едва ли Штш

че зайци има около 2

нашата 
не първо място в Европа.

Но колко дивеч имаме? На 
истина е трудно да се опреде
ли точно броят на разните ви 
довс животни, обаче след дъл 
пи наблюдения може да се ус 

приблизителният брой

ня-

роятно, но броят на вълците 
не надминава 2000. След вой
ната се установиха големи на 
гради за всеки убит вълк и 
това е одиа от причините за' вое още са повече отодалкото е 
намаляването им. В много нужно. Иначе годишно ловци 

отдавна те убиват около 70.000 лисици.
Да споменем, че по нашите 

шите предели, защото и по планини има около 150 риса 
нашите краища, с изключение и то само в планините на Ма
на виоокмте места на Стара кодония и Космет. Това живо 
планина, е рядкост да сс види тЯо е вече на изчезване, ма- 
вълк. Но да напомним след- кар че е под строга защита на 

европейски държавата.

считат,
милиона. Лисиците са под то- 

число, обаче ос счита, че
в организма на
болест, най-често заразна, дошла в резултат на атакуването 
на организма от страна на бактерии или вируси. При тако
ва състояние на организма се увеличава броят на защит 
пите тела, а също се увеличава секрецията на хипофизата, 
чкито хормони стимулират продукцията па хормони на над- 
бъбречната жлеза, които са необходими за защитата на ор
ганизма. Счита се че и действието на антибиотиците е не
голямо при повишена температура.

При болестното състояние на организма се увеличава 
и метаболизма,т (изгарянето на хранителните вещества), по
ради което е необходимо да се засили храната на болния.

У нас се постъпва обратно. Именно счита се, че на 
болния не бива да се дават месо, яйца и Други силни храни, 

вдигал температура. При такова постъпване с бол

катанови
на животните в отделните ра
йони.

Като се изхожда от това, ус
тановено е следното:

В нашите планини има около 
14 хиляди обикновени елена, 
и по 1.000 от вида лопатари и 
аксиси.

Дивите кози са около 35.000 
и населяват 
планини у нас, а сродните им 
алпийски кози са само около 
200 и населяват предимно пла 
кипите в СР Словения. Преди 
няколко години тези животни 
са заселени на планината Ко- 
привник над град Печ и на 
планина Дели Йован.

Югославия преди войната е 
имала и муфломи, обаче през 
войната са били унищожени 
последните екземпляри. След 
войната в няколко ловни ра
йона са населени няколко от 
тези животни и сега ги има 
общо овеоло 500 броя.

Сърната, която важи като 
най-хубавата жива украса на 
нашите планини, в отделни го 
реки райони постояно се уве
личава. Счита се че преди две 
десетилетия техният брой е 
бил общо към 50 хиляди 
броя, а сега ги има около 
■200.000. Но това не може да 
важи за всички райони. По 
места и това животно е почти 
на изчезване, или броят му 
чувствително намалява. Това 
до голяма степен се отнася и 
за някои райони в Стара пла 
нина и за други планини в 
Димитровградско, където сър
ната неконтролирано се уни
щожава от местни ловци и 
предходящи лица.

Мечката е вече изчезнала в

планини този звяр е 
изчезнал. Това важи и за на-

в многонай-стеновитите ното
страни вълкът отдавна е уми У нас има доста чакали, гла 

може да се види са вно в Далмация и Черна го
ра, а дребните животни —- вид 

свине в нашите рите, куните, хормелините и 
пр. са все по-малко, защото 

брой. ги изтребват зарад скъпоцсни

хцожен и 
мо в зоологическите градини. да нс

пия, когато не му даваме да си дояжда, ние сцмо му нана
сяме вреда. Неговият организъм се бори със заразата и му 
е необходима пълноценна храна, богата с белтъчини (месо, 
сирене, мляко, яйца), също с въглехидрати (захари), ви
тамини и минерални соли.

Като се поти, болният загубва и голямо количество 
течност, минерални соли и витамини. Това значи, че на бол
ния трябва да се дават достатъчно разни чаеве, компоти,

Загубата на солта при потенето

За дините
краища ое знае, че постоянно 
се увеличава техният 
Кой знае откъде са дошли, но те кожи. 
от две години насам правят 
големи щети на населението едно от първите места по бо- 
от всички райони в Димитро- гатство с дивеч. Затова и мно 
кградако. Мнозина ловци вече го ловци от чужбина идват на 
плат в регистрите си убита ди лов, оставяйки доста • чужде- 
ва свиня. Но техният брой страна валута.
(иначе не е голям. Счита се, че

Но нашата страна държи

супи и плодови сокове, 
също трябва да сс наваксва 
дава иа болния.

с всекидневната храна, която се 
(Според „Семеен магазин")м. н. н.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТКОГА ДАТИРА БУКВА
ТА „ИГРЕК'?

КОЛКО ВРЕМЕ ОЗНАЧА
ВА ДУМАТА „МОМЕНТ"?

Хике, игрек — буквите ни 
са известни от френската аз
бука и от математиката още 
от ученическите дни. Но кой 
е измислил буквата „игрек"?

Когато кажем момент, едва 
ли знаем колко време означа
ваме с това — миг, секунда, 
минута или повече.

ОТКОГА СЕ УПОТРЕБЯ
ВА ЗАПЕТАЯТА?

и захапват молива. Но знаете 
ли откога датират кръстосло
виците и кой пръв ги е пуб
ликувал във вестник?

Да ви кажем. Кръстослови
ците датират от 21 декември 
1913 година. Бащата иа кръ
стословицата е англичанинът 
Артур Вини, ио родината на 
кръстословицата е Америка.

Този препинателен знак из
мъчва ми о зина достатъчно 
грамотни хора, а не само уче 
ниците. Понякога мнозина са 
си казали: „Кой ли пък си е 
нямал друга работа, та е из
мислил запетаята"?

Но в науката се знае колко 
точно време означаваме с та
зи дума. „Момент" е всъщ
ност стара английска единица 
за време) която се равнява на 
днешната ПОЛОВИН МИНУ
ТА.

Едва ли можете да предпо
ложите, че тази буква е мно 
го-много стара. Датира още 
от времето на Троянска вой- . 
на, а измислена е била от ге
роя от тази война ПАЛАМЕ- 
ДЕС. Формата на буквата той 
направил според формата, ко
ято. заемат жеравите при по
лет на ятото.

Да ви кажем името на вино 
вника. Първата запетая е упо 
требена в края на 15 и в на
чалото на 16 столетие. А чо
векът който я е употребил е 
бил венецианският.печатар и 
издател АЛД МАНУЦИИ.

ОТКОГА СА КРЪСТОСЛО
ВИЦИТЕ? В деня който споменахме 

по-горе във вестник „НЮ 
ЙОРК УОРЛД" тя е била пуб
ликувана за първи път.

много европейски страни. По 
нашите планини обаче ги има

Мнозина, щом вземат вест
ника, търсят кръстословицата М. Н. Н.

Четиридесет и седом години поред, два пъти годишно 
винаги в едно и също време, се появяваше на полиците на 
френските книжарници следният том от прочутата серия 
„Необикновени пътешествия“. Минаваха няколко месеца 
(дори няколко седмици) и същата книга, бързо преведена 
на детаки езици, за миг ое изчорпваш.е и в найготдалечените 
кътчета на нашата планета.

Авторът никога не си отпочиваше. Мито един ден 
Затова той написа толкова много. След смъртта му останаха 
още цели десет книги непубликувани: те продължиха да 
излизат както преди — два пъти годишно. За читателите на 
тази наистина необикновена серия авторът 
години след действителната си

з
Към средата на осемдесетте години на миналото сто

летие целият свят узна едно сензационно съобщение: мла
дият френски химик Евжен Тюрпен е изобретил ново взри
вно вещество, далеч по-силно и по-надеждно от пироксилина 
и динамита. То бе наречено мелинит, но какво 
приготвя, какъв е механизмът на действието му — това бе 
пазено в най-строга тайна.

Военното ведомство купи от Тюрпен 
вото взривно вещество и за изобретените от него специални 
детонатори.

Арка дий Ваксберг
е то, как се

патента и за но-

почина едва пет
„ смърт, едва когато излезе

последната му книга, в послесловието на която издателят бе 
принуден да съобщи, че нова книга няма да излезе...

Това стана през декември 19Ю година. Авторът на 
тази серия, която има 93 тома, писателят Жюл Варя почина 
на 24 март 1905 година, ~

Тюрпен можеше смело да разчита, че с време щс 
стане национален герой, но той беше користолюбиш и суе
тен. И слава и пари той исасаше да получи веднага напълно 

Английската оръжейна фирма „Армстронг“, предлагай 
на Тюрпен големи материални облапи, започна с него 

преговори, които завършиха с подписването на сделка И
™ л!м^шРеТетШТе °Т Т1°РПеН ™на отвъд ка-

Това обстоятелство бързо стана достояние на обще
ството. Вместо лаври и материални облаги Тюрпен полччи 
съдебна призовка: изобретателят бе обвинен^а по^Д^ 
на тайно оръжие в чужбина. В съда ТюрпеГможе^ л^но 
да докаже, че е изиграл номер на англичаните като ™ е дал детонатор, който отдавна е пресгана^^ бтГе во^н.п 
тайна. Но той желаше скандал, ш^м, и “““
перото.

км

почта на осемдесетгодишна възраст.Героят
против
автора

2

Още приживе, още много години преди старостта си 
той стана признат класик, любимец, кумир. С увлечение го 
четяха бедняци и велможи. Авторитетът му беше безспорен 
— никои не се опита да го накърни.

Почти никой ... Почти 
амъртта му неочаквано стана

затцото осем годжщ преди 
скандал.

„„ , През 1896 година — отначало в „Списание за възпита
ние и (развлечение а скоро след 
новенм пътешествия“
Верн“ „Равнение по

се залови за
Нето®ата брошура „Как мелиншът бе лоолял™- 

лезе няколко дни преди разгл^жллгггт»-. -ио Р^ДЗДен 
и направи впечатление (от самп^6™ щ съдебното дело 
каламбур,) като ад
каза нениностга си. Делото можеше еФеасто по
глежда, ако Тюрпен в огъна на не °е раз
рил мимоходом и някои военни •^ГСаТа бСШе Из6ъб' 
стаителни, а не мними.

Процесът все пак се гьпуш 
винение, той бе осъден по 110 първото об-
аатвор^ 3 6рошурата ^ разгласяЕването на зоен-

това в серията „Необик- 
— се пояйи аледния роман на Жюл 

знамето“.
Читателите още не бяха успели да се насладят нт но

из-

* ■

— но този път дей-

Ф~ГпСЗДбеНО дел° стана толкова пострано че в пяла 
на „опозорения"8 който 'бе^ч^^ 66 до6ре местно иметозг «“лгяк-зж

:<
четири години тъмничен

Тюрпен спечели 
читаше. Почти станал 
иякюлхо дни ое

слава, но ненационален г^Г^| ^^«Гза 
превърна в изменнше Името^у&УИВално за

напълно Зе

братство * » ЯНУАРИ 1978



В посещение на граничната застава при Д. Криводол

БЛАГОДАРСТВЕНОВИНАГИ ПРИЯТНИ СРЕЩИ
(Войникът МУСТАФА ТЕР- 

ЗИЧ от Босна:
„.Моето желание е така да 

работим и занапред ..
Йован Трайковвскм от Кума 

иоюо: Редошно участвувам в 
програмата: „Ще ми бъде 
жал за тези хора, кога,то един 
ден трябва да отида оттук.“

Райко Стояношич от с. Трай 
(Банат): „С младежите се до- 
плънвам-е и хубаво' тце бъде 
да продължим със съвместна 
та ,ра'бота

Всички са доволни и радо
стни. Осъществява се едно съ 
трудничество, което е полезно 
за войниците, за учениците и 
селяните...

топедакото отделение на бол
ницата Оветиолав Солдатович 

■През 1966 година повредих и лекаря Цветкювин. Лекарите 
деания си крак в една злоопо- Пейогаич и Живомн Манойло- 
лука, но благодарение на зае- вич също така много помогна 
мането на лекарите от Обща- ха в тежката операция, 
та болница в Ниш оега съм 
добре.

Другарю редактор,

Също така благодаря за у- 
( -сърдието на оестрите от съ- 

Дългото лекуване и пазене щото отделение на болницата, 
от страна на лекарите мм спа- за ксето им благодаря от сър- 
см здравето и затова 
чрез нашия вестник да изка
жа благодарност на лекарите:
Петровия, и на шефа на Ор-

искам Ч0- ДИМИТЪР митов 

Ниш
М. Пияде 25/19

■
V

Борис Марков

ПО НАШИЯ КРАЙ иднатаскаши подготовки за 
пролет. Набавени са нови стро 
ителни машини — нов „ФАП“

шт ши
Войници от; заставата

Беше 22 декември — Денят вал народни хо.ра. Хубаво впе 
на Армията. С група ученици чатление оставиха и актовки- 
пооетихме граничната застава, те, изпълнени от страна на 
при Д. Криводол. войниците.

— от 7 тона, нова моторна пи
ла, предприемат ,ое мерки за 
набавка на гатер, ротационни 
сита за гранулиране на чакъл 
и др. машини.

На заседание на работниче-
Влезнахме в заставата.., Приятелството между вотоо- Общинският съд в Димитро ло Барйю убил един глиган от ския съвет бе обсъден въп- 

Тук ‘вече бяха пристигнали чани и граничарите се не ма: впрад е осъдил на 30 декемв- около 250 килограма,
много младежи и девойки от нифестира. само по повод Де-, ри миналата година Сарюиз свине са убили ловците Костл делови помещения на пред-
височкмте села. Празник на ня на армията. Те са винаги Хасан, либанец по -народност диги Аознов от Слл)в:иия, Влас- приятието. Предприемат ое
граничарите е. Първо ни по- заедно. Войникът КРУНО ПЕ- ка шестмесечен затв(0|р, услов- тимир Троянов м Тихомир То- м-ерсии да се приготви техниче
черпиха, а алад това започна НДЖА от Зеница, работник, но на една година-, зарад опит шев от Петърлаш и други. Лов ска документация за строеж
културно-забавната програма, ни заяшм: „Бях инициатор за да пренесе в колата ои 17 ки ците от Сенокос, П'Сганово и на два нови жилищни блока
Отдавна вече армейците от за съвместна работа между мла- дограма хашиш. Лицето -усп- други села са организирали на мястото на бивш-ето^ игри-
ставата и младежите от села- дежите и граничарите. В тече яадо да мине българската гра хайки на диви 'Свине, за да ги ще на „Асен Балкански .
та сътрудничат на културното ние на няколко месеца ние ница но било заловено от на- възпрат в нравенето на щели. Тази година „Градия“ удвои

приготвихме няколко забавни шите митнически служители Тъй като броят на дивите сви плана, а идната година — се 
вечери. Аз съм доволен от то- при проверката. Хашишът е не не намалява, населението обсъждат възможностите да

бил скрит в бензиновия резер все повече иска разр'ешителни се направи още една крачка
вояр на колата. Съдът е имал за ловно оръжие. Като причи- напред,
пред В'ИД слабото здраво елов- на всички привеждат — защи
но състояние на лицето и за тата от дивите свине.

Осъден за контрабанда
Диви роса за построяване на нови

поле.

Същата вечер в Д. Криво- ва сътрудничество.“ 
дол селяните бяха зарадвани 
със съвместна програма на у- 
ченицше от Основното учили 
ще в Каменица и граничарите 
от заставата. С уапех бяха из-

М.

ОТКРИТ ХАШИШтова го е осъдил по-меко.

пълнени босненски песни 
Мустава Терзич, който винаги 
с любов е слушан от селяни
те. А учениците Верица Елен 
кова и Садпко Джуров изпъл
ниха песните „Македонско де 
войче“ и две сръбски народ
ни поседи. Ученикът 
Цолов успешно изпълни на ка

от) Неуспяла кражба Три хиляди тури
сти в Погановски 

манастир

На 5 януари на граничния 
прзпуаквателен пункт при Пра 
дини митническите открили в 
пътнически автомобил 18,5 
кг хашиш Хашишът се нами-Трима непълнолетни от Ди

митровград ое опитали да -пре 
карат Н-овата година по-бога
то. Затова под-вокали да 
зат в текстилния магазин „НА-

рал в платнено чувалче скри
то в специално

Счита се, че през миналата скривалище в задната част на 
година Погановски манастир автомобила.

МА" на лмротаки „Ангропро- е ,бшш посетен от три хиляди 
близо до наши и чуждестранни турис-

направено
вля-

IНикола

Установено е че хашиша имет" намираща ое
хотел Балкан, но били забе- ти. Мнозина нишлии, пирот- автомобила е собственост на

Б-о- чани, димитровградчани са пре ЕРДОГАН ЧАВДАР, 31 годи- 
карвали празничните дни през шан работник от Истамбул, 
лялото и есента край манас- сега на работа в Дания. Ер- 
тира, занимавайки се с рибо- доган заявил пред митничес- 
лов или къпане във водитц Кпте, че автомобила е купил 
на Ерма. Гостите станаха по- преди няколко дни от непоз- 
числени след откриването на нато лице в Истамбул и че не 
постоянна автобусна линия до знаел .за скрития хашиш.

Това ни

-ич/уЦуууууууууч«1» лежени от милиционера
жидар Илич. 0!питът за кражкомпрометирано, то стана синоним за авантюризъм и пре

дателство.
Все пак той продължи усърдно да раооти — даже 

в тъмницата! — и излезе на свобода не с празни ръце, изо
бретеният от него самодЕгижещ се минохвъргачен снаряд с 
особено точен прицел отново привлече вниманието на це
лия езят но френските военни власти отказаха да купят 
този патент, за да не ги опетнят връзките с една тъй тъм-

ба станал към 4 часа на 1 яку
ари.

Убити десет 

диви свине
Трънако Одорсшци. 
подсказва, че броят на ту-

Б. Ц.

ристите би бил значително 
по-гол ям, ако пътят от Суко- 
ло до Звоици беше по-добър
и употребим за автомоболи.

Б. Ц.

на личност.Минаха години. Тгарпен създаваше все нови и нови 
видове оръжие - в надежда, че те все пак някога щс бъ
дат използвани. Той продължи и да пише — една след

* =“«22 ”

Поел едните |дки на старата 
година бяха черни за дизи-тс 
свине, които обитават дими
тровградските предели. Убшц

Макар, че още не -е завър
на 39 шен настояшия строителен се

са 10 диш снине, в различни
райони на комуната, 
декември Глигор Симов от с:, зон, в „Прадня“ ое вършат тре4

Вдин от главните герои в романа на Жюл Ворп „ 
ч-ение по знамето“ е гениалният изобретател и злобен фа
натик Том РЮк Ово1Ите феноменални знания и огромни опо- 
оо&кхниРок кзгюлзгаа за създаването па нови, невиждани 
^ТХГта ои разрушителни средства. Рок е преследван от 

той не успява да пласира изобретенията си, тъй хато°иока за ?ях огромни пари. Само главатарят на между- 
наполната банда пирати Кср Караджа бързо разгадава как- ва^л^ може да Свлече от тайното оръжие на Рок и го 
купува независимо от огромните суми. Така главорези 
шени от чест и съвест, презрели МО|Рда,^"' 3^ 
сттб©нмш! ма чудовищно оръжме »»ФУЛГУ11 Р*- 
който представлява самодвижещ ое автоматичен мшохяпф- 
гзчен снаряд, нещо подобно на съвременните Р»«яи-

Все пак авторът дал възможност на своя герой: да из 
КУПИ вината си — по цената на своя живот. Островът, 1 
който се Крият пиратите заедно с гениалния ’та^еТ^е^ок 

от корабите на разни страни. На един от тях Вок 
забелязва френското знаме. Нещо още е останало в душата 
на човека 4 хвърлил предизвикателство на целия СВЯ1Ч-Г*

ните ои ръце той хвърл във въздуха острова, като унищо 
жава и себе си, и пиратите, и фулгуратора...

1111111111111111111111111111111111Ш1111111Н111Н11111Ш111111и111Н111Н111Ш1111НЧН1111111Ш!1ШН111НПМ!Ш11Ш11111111Ч11111111И1111111НШЧШ1Ш1Ш11Ш1Н111111111Ш1Чи*.

ИЗПРАВКА

„УБИЛ ДВЕ ДИВИ СВИНЕ“ли-

групата не споменава. В доловци (между които беше и от 
Костадин Асенов) и тогава аз плаката са прен-еоенм думите 
убих глиган
и дива свиня тежка 80 кг".

- |В статията на Борис Мар
ков беше споменато името на 
Йован Гардашешмч, но ние го другаря Гардашетаич, че мето

споменали

статия,По повод нашата 
„Убил две диви свине“ от 19 
декември 1969 година другаря 
Йован Гардашович от Скопие. 
(Партизанска 81) ни пише, че 

са ©орни твърденията на 
а нашия кореспондент от Висок 
Борис Марков, ч-е дивите оаи 
аге е убил Костадин Асенов.

„(На 5 -декември 1969 годи
на — пише Гардашевич — 
тръгнах на лов с една група

тежък 200 кг с коитона ловеца Асенов, 
твърди че той е убил дивите 
свине. Ние ое извиняваме на

не
изоставихме защото кореспо- ®охо име не сме 
центът бе направил разговор тъкмо по тази причина, 
само с Костадин Асенов 
Слагания, а останалите .ловци

от
Редакцията
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*
у’Злободвевка Умният мъж никога не про

тиворечи на жена ои. Той из- 
опоюойно, 'Докато тя са-чаиова 

ма стори това.Предпочитат се пуйките * /-гурЛ №, 'I

Дори и този, който пс вяр
ва в нищо, има нужда от ед
на жена, която да му вярва.

I /7Ановогодишна басня —
*

Някои ж-сн-и се отнасят та
ка студено с мас, като че ли 
с.ме женени за тях.

В двора на градската касапница в предновотодтш.и ата 
нощ владееше оживление. Домашните животни бяха дошли 
да покажат своята цена. Тук бяха старият вол, одно младо 
юне. едно теле, стара кокошка, одна гьока.

Вратите на касапницата бяха затворени, 
чакаха с нетърпение. Те докарваха тоалета ои, кочоп-среха се 
и искаха да покажат своята цена.

Вратите на касапницата сс отвориха точно котато на 
външните врата на обора се показа една горделива пуйка. 
Старият касапин пзлезна прод вратите и каза на своя по
мощник :

I

*Животните
Преди да ос оженя, имах 

шест теории за възпитанието 
на децата; днес имам шест 
деца -и пито 'одиа теория.

*
— Тя дойде може- да започнем ...
Пуйката меша гордо край животните и се отправи 

към вратите на касапницата.
Найчнапред мук«а: стария вол:
— Чакай, къде отиваш. Ние още от кога чакаме ...

каза касапинът — тя има 
лай-голя.ма цена и най-много се търси от консуматорите.

— Не може, каза волът. — Зная я аз. Още в минало
то тя заемаше трапезата на буржоазията, докато аз цял 
ден орех твърдата земя на бедните оеляни. Така и умирах 
в браздата. Никой нз искаше да ме заколе. Сега, когато на 
власт са работниците и оеляиите, иакам и моето меоо да по
лучи нужната цена ...

След вола пред пуйката пзлезна старата кокошка:
— Не позволявам една пуйка да ме подценява. Ме 

може аз да съществувам само зарад това, че давам яйца на 
хората. Искам и аз да бъда на новогодишната трапеза. В 
лишилото правеха от мен .само чорбица, аз бях винаги на 
най-бедните трапези, заедно с работниците и селяните. Сега 
искам да отивам на' новогодишната трапеза ...

— Миела — каза младото теленце, — че оега се искат 
млади кадри Нито волът, нито старата кокошка, не могат 
.днес да излезнат пред мен. Аз имам само няколко лтесеца, 
но и-окам да излезна на новогодишната трапеза. Какво ме 
интересува, че волът в миналото е воювал е работниците и 
селяните. Това няма никакво значение ...

И така « един глас се разбунтуваха гъската, юн.ето, 
волът, старата кокошка ...

Да се осъществи мечтата за 
равенство между хората е мно 
ю трудно, защото човек ис
ка равенство само с тези, кои 
то стоят над него.

— Нека, нека мине
*

Рачо РАЧЕВХубавата екокурзоводка тря 
бва да знае да казва преди 
всичко поне на няколко езика 
думичката „ие'\ - Първата оте

лен свърши!
*

Шегува ое оня, на когото не 
му, се плаче.

*

Мед обичат воички, а го съ- ■ 
бират пчелите.

*

КурсивиЗлатни планини обещава о- 
бикновено оня, който не ги 
притежава. I' ВАЖЕН ПЪТНИК*Касапинът застана пред животните и без да взе.ме 

под внимание тяхното изказване даде място на пуйката. Тя 
горделиво, с вирната глава се отправи към вратите на касан- 
наадита.

Ако котката имаше това 
право, тя би развъждала само 
мишки.

IВолът, който в миналото орал земята на бедните 
селяни и старата кокошка, която дава толкова скъпи яйца, 
•останаха за след празника... Височини разправят, че Комуналното предприятие 

„Услуга" в Димитровград пямало сметка да подържа лини
ята до Висок за 15 или 20 пътника, но имало сметка на 20 
декември 1969 година да изпрати рейса само за един път
ник. Този пътник бил един ръководител. Той звъннал 
лефонпа и комбито веднага пристигнало, макар че тоя ден 
по тарифа не дохожда във Висок!

I
к

И тази новогодишна нощ пуйките имаха най-галяма
цена.. Когато един умен човек се 

смята за глупак — това е по
ловин беда. Истинска беда е, 
котато един глупак се 
за умен.

но те-Богдгн Николов

смята
ЗАБРАНЯВА СЕ ЗЛОПОЛУКА!

Хумор Височките села след 14 часа няматБРАТСТВО — вестиик на бъл- 
гарската народност в СФР Юго
славия. Излиза всеки петък * 

. Урежда редакционна колегия * 
■ Директор, главен и отговорен 

редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * 
.Издава „Братство" — Ннш Ст. 
Пауновия 72 телефон 25-444 и 
25-480 * Годишен абонамент 15

никакви връзКи е 
външния свят, дори и телефонна връзка. Заггова се забраня 
ва всяка злополука в този рейон от 14 до 7Двамата гости часа.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПО БРАЙКОВСКИ

Садти и Бадти били 
сти. След меоото им 
в чанти горещ бульон. Садти 
побързал да г>о опита., опарил 
се и направил 
гримаса. Бадт.и го запитал:

1 Какво ти е? — на което 
Садти отвърнал:

Сетих се, че магарето ми

на го- 
ггоднесл и

е тежко болно в дома.
Бадти също лакомо сръб

нал от горещия бульон и се 
намърщил страдалчесжи.

— А на теб какво ти е? — 
запитал Садти.

— Аз ей представих как жа 
лно реве твоето магаре и съ
що се разстроих.

ци, четрите члена от Браиковци 
седание в Изатовци.

Това е реорганизация,

се провеждат в Брайков- 
не искат да отиват на за-а полугодишен 7,2 нови динара. 

.Тек. сметка 025-3-70 Нар. банка 
— Печатница „Вук Карад- 

жич"

страдалческп
Ннш

в която се слуша думата наНнш малцинство.

Борис Марков

Стават грешки
'1\

1/


