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ЩЕ СЕ СТРОИ СЪВРЕМЕНЕН ПЪТ 

Ш БОСИЛЕГРАД
Тези дни получихме инфор

мация в ОС в Сурдулица, че 
по плана на Изпълнителното 

на СР Сърбия републи
канската секция за пътища 
трябва през 1970 г. да изгради 
съвременен асфалтен път от 
Промая (Округшица) към Бо
силеград на разстояние от 12 
им. За целта ОР Сърбия обез
печава 850.000.000 от. 
Сурдулишката и Босилеград - 
ската общини по! юо.ооо.ооо 
от. дин.

* ВЕСТНИК НА БЪДГ АРСКАТА В това 'изграждане припада 
и изграждането на съвреме
нен бетонен мост на Божичка 
река пред самото село.

През 1971 г. ще се продъл
жи с изграждането на 
по-нататък до самия Босилег
рад и по такъв начин изпълни 
задължението

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

вече

Акценти пътя

средносроч- 
мия план да се ловържат об
щинските центри с модерната 
съобщителна мрежа 
та ни.

в

ИЛИ НАЧЕЛО, ИЛИ НА ОПАШКАТА дан., а
в страна-

М. ВеличковИз доклада на В. Милатович пред Съюзната кон
ференция на ССРНЮ — Босилеград

Председателят на Съюзната система. При нас още могат 
конференция на ССРН в увод да ое приемат важни реше- 
ната еж. реч на заоеданието на мия, а трудовите хора и праж
ду1 1̂уготоК°та<ЙРШЧИЯ' МеЖ" ДаНИТе да не ое КОН|СУлтират_ 
ду другото, каза. или да ое игнорират техните

намираме се пред прие- изисквания и мнения 
мане на оредаосрочгаия план. Тази година трябва решите 
Нашето застъпване за опреде /лно да действувам!е 
ляне на дългосрочна програ- на взаимодействие между ску 
ма и политика на развитие в пщините’ и общестБенополипи- 
основата си значи искане за 
редаца мерки, с които цялата 
самоуправителна система 
се развива и оспособява да от 
говори на всички въпроси, ко 
ито поставя съвременното об

Предприятие зане могат успешно да се раз
виват без политически органи 
зми, в които всички тия про
цеси би били обхванати и би
ха ое проявявали. В сегашния 
момент от Социалистическия 
съюз ое изискват две основни 
неща:

граничен оборот
'В Босилеград ще ое форми

ра предприятие за граничен 
оборот с България. Това беше 
извод от последното 
ние на Общинската 
на, на което

За неговото формиране ще 
се заделят 50.000 динара от 
фонда общи резерви на сто
панските организации при об
щината.

В момента ое работи да се 
обезлечът и останалите 
вия за откриването на това 
предприятие.

заоеда- 
скупщи- 

ое изтъкна, че 
има големи нужди за същест
вуването на такова предприя
тие.

в цооока

Той трябва да изрази проме 
ните, които идват в общество 
то — в икономическата, поли 
тичеока, културна и останали
те сфери овързвайки тия про
мени и изправяйки ги

усло-ческите организации и сдружо 
ния, за да се включат в об- 

ще щия процес на -политическо 
решаване всички обществени 
структури, ваички граждани. 
Без това няма достатъчно про

В. В.
пред

основните цели и наоо-ки, към Пирот

Съвещание по туризма и изгражда
нето на пътища

Изграждането на пътища и 
подобрението на туризма в 
Димитровградско и Пиротско 
— бе тема на разговорите на 
ооществено-политическите де
йци от тези две комуни с др. 
Воя Вуцелич, Жика Радойло- 
вич, членове на Изпълнител
ния съвет в Сърбия, Божа 
Тасич, Божидар Манич, Кръ
ста Михайлович. От Страна 
на Димитровградската и Пиро 
тока комуна участвуваха: Лю- 
бисаш Лишич, Димитър Сла
вов, Райко Зарков, Раде Чи- 
рич. Тома Костич, Милорад 
Златанов, Георги Алексов, Ди
митър Манов, Илия Петров, 
Милисав Николич, Йоца Ма
нич и други обществено-поли- 
тичеоки дейци.

В разиакшанията, които ста-

те скупщинм в Пирот й Дими 
трозград Любстсав Лили-ч и Д-и 
митър Славов, ое подчерта, че 
този репион в СР Сърбия все 
още се числи към недостатьч 
но размилите области и не е в 
състояние да върви в крак с 
по-разиитите комуни. Като из
ход от тоза положение се по
сочи — развитието на съобще 
нията и туризма.

Този край изобилствува с 
природни и културно-истори
чески забележителности, 
все още не са достъпни нд ту
ристите, поради лошите съоб
щения.

Представителите на Изпъл-

на

нителния съвет дадоха отгово
ри на няк-си въпроси .във връ 
зка с бъдещето развитие на 
съобщенията и туризма в то
зи край.иака след уводната реч на 

председателите на общински- М. А.

ПОДВИГЪТ НА УЧЕНИКА ДРАГАН
И Ученикът Драган Златков се хвър
лил в студените вълни на Ерма и спа

сил ученичката Радица Петрова
На 7 яцуцри 1970 година о- 

ковго 12 часа в село Търнско 
Одорошци ое случи необикно
вено събитие. Ученичката РА
ДИ ЦА ПЕТРОВА на въроцане 
от училище тръгнала през мо 
ота на р. Ерма и когато стиг
нала до средата, паднала в ре
ката.

В залата по време на заседанието

Социалистическия съюз тря 
сс намери па опашката на съ бпа така да ос постави, че да 
бития,та, или ,в положение, са сс ии идентифицира само чрез 
мо формално да ое приключи пряка политическа домокра- 

действуаането на форуми?ц ция да станс нейна проява,
изворно да изразява афтеити- 

задача чпите иитареда на трудовите

ма гаранция, чс той няма далистичеокия съюз трябва ясю 
политически да поставя и на
сърчава усилията, за да се съ 
гласуват различните интереси 
и да ое приемат общи реше
ния.

и се хвърлил отново в реката. 
Настигнал съученичката 
я изнесъл на бряга на реката.

В този момент се притекли 
в помощ на Драган и остана
лите негови другари. Те отлее 
ли ученичката в най-близката 
къща. Там получила първа по 
мощ, а след това я отвели в 
къщи. Така ученичката Ради
ца Петрова била спасена от си 
гурнл смърт.

За героичния, подвиг на Дра 
ган бързо сс разчуло из село 
то. Хората само за това пряка 
зваош. Драган получил възна
граждения, а в скоро време и 
учнтелюмият колектив ще на- 
гради, ученика — ге1х>й.

в си ии техните теани структури.
Намираме ое пред 

да се открият съвременни ре- Хор.а и гражданите, които са 
шеадая в работата на скупщи 

възможно иай-лоследова

Без това няма да бъдем е 
способни да даваме навреме
нни отговори на възловите въ 
проси. А такива положения 
довеждат до остри конфликти 
и могат да окуражават анти- 
социалистичоските и аитисамо 
управителни тенденции. Нуж
но е да се направи доста, за 
да може в нашата самоуправи 
тегша практика по-пълно Да 
се реализира, конституционно 
то положение на гражданина. 
Обаче изоставането също та» 
ка, може да ос каже, не идва 
затова, че гражданинът не чу 
вствува нужда, че не иска да 
се ползва с конституционните 
си права в Социалистическия 
съюз, така и в функционира
нето на нашата политическа

се определили за самоулраши- 
тслеи социализъм. Трябва даната,

тедио да ое изрази самоупра- 
вителмата структура на обще- се появи като непосредствен 
ството. Това е съществено ус- носител на тези интереси и 

и затова скупщините да помогне да се решава за 
тлк и разисква представител-

ло(вие
трябва да станат самоуцрави- 

тола, които изпълняват
законодател- ните тела и в .другите центри

От едната и другата страна 
на реката ое намирали някол 
ко ученици. От тях ос отлъчи 
от групата ученикът ДРАГАН 
ЗЛАТКОВ. Той веднага се хвъ 
рлил в заснежените води и за 
плувал към давещата се Ради 
ца. Но тъй като не можал 
чрез плуване да л наспишс, 
той излеонал из реката изти- 
чал по брега пред ученичката

ТСЛНИ
ме само авоиге
ни, но и останали функции. на решаването.

Още не сме освободени от особено значение и за поли 
опасността на гго°Р®дс™^[’ тичеаката дейност на Социали
идшции" и стремежи за моно етическия съюз е динамиката , 
пол в политическото прсдстав <• която ое осъществява рефор! 
яваис и решаване. , мата на СЮК. и публичната

Съвсем е ясно, чс така Р дейност на членовете на СЮК
Гнашото. в Социалистическия сгьюз. Тодор Спипам

I



СЪБИТИЯ, ХОРА, ДОКУМЕНТИ

ЯНУАРИПОЗДРАВЛЕНИЕ НА „ДИМИТРОВЦИ и

роден Джек Лондон, американски писател, По-
яИИЯ рптмя съд°наРакотгската област с прове- 

~ лшо отне Ш1НЯК0М кора от българската о- 
,деию съще На тдаа съдене Любомир
Кдаюв дая‘издаюиие за убийството 
Хкш. Пинджур и мирно Ацав. За Мирчс 
Йв той заявил, чо е «върло, -из прозореца 

заГора, а след теза заявили, че сам ое

12 — 1876п-ия, които фашистите, ако сс 
опитат да ши иа-падиагг, нико
га няма да пи заемат. Нашите 
укреятлемия са люти змии за 
иаплите зтеетриятелги. Там, къ- 
дето минат „Димитроащи“, фа 
шистите няма да 
живи глави. Над два месеци 
непрекъснато стоим в укрепле 
шията на 80 — ЮО метра от 
неприятеля. Но това не осла- 
би боешия дух, ни боевата спо: 
оо1бноют. Нашите бойци, коит-ц 
бяха без военна подготовка, 
преобразихме в мощна сила, 
пред която неприятеля трепе
ри. Ние сме убедени в наша
та скорошна побода.

Обещаваме Ти наш славни 
другарю и учителю, че бата
льона, който има честта да но 
си Твоето славно име, че ще 
бъде винаги пръв в иопалена
та народна армия, с дисцишш 
на, организация и героизъм и 
ще бъде пример на цялата по 
бедоносна народна армия“.

В борбите за отбраната на душевя1ва една и съща идея и 
пспамюката република 1936 — цел; да ое унищожи фа-шкз- 
1939 година международната ма, да- ое извюаава свободата 
антифашистка солидарност др и независимостта на Испания, 
йде до пълно изражение. Хи- Най-шажиияг момент в ис- 
ляди борци от над 50 страни, торията на батальона, това са 
между тях и от Югославия, дните на февруарските борби 
дойдоха в Испания да бранят при Харами, моа-ато бяхме със 
свободата и независимостта на. слабо въоръжение.' Фашиста- 
■страната от фашистката опа-с- те - ни нападаха от земята и 

„Борбата на испанския -въздуха дни и нощи без пре- 
народ, това е наша борба. То къаване, не давайки нито мо- 

борба на на-рода за да мент за почивка. Въпреки вей
чко преминавахме в контра-

НСП-|

1945

на

измъкнат

на
хвърлил.Мирче Ацев (1915—1943) член на Глав- 

щаб на ПК на Македония. Заловен през 
1942 ГОДИНа !ВЪВ Вслсс.
Раковами издава -в Букурещ, „При- 

заж)С1н за народните горски чети“.

но от. мия
ляггото на 

13 — 1867 — Г-еорпи С.
люсиуюнюн _

— Ролен Алеко Костаггглинш, български п-исател, 
^ ... аз си останах оо-

ва е
■стане господар на овоята съд
ба, борба за отбрана на свобо ата-км против по-аилипия 
дала, хляба.и мира, борба про 
тив фашизма и войната“, — 
писа „Пролетер“ през юли 
1936 г. От най-отзтъкнагите бс 
йц и, които ое про слави-ели в ИС 
паноката война била формира

1863
който за себе си казал: „ 
циалист. Разбира ое, животът ме тласна в дру
га посока но за ооциализма аз 1имам с^якса 
чувството' ма вярващия, единотоедото човечно 

-учене на новите векове с-л/остава

■риятел.
Мдгаго наши най-добри дру 

гари геройоки загинаха в те
зи незабравими боеве, между и светло 

само той“.
1953 — ЙосШ1 Броз Т-ито (избран за пръв президент на 

Републиката. При предлагането за президент 
републиката Йован Веселинов казал:

„Класите и -народите -имат в езояпа ис
тория личности, които са могли да теслсдат по- 
нататък, -които са могли по-добре от другите 
да .определят пъти-щата за борба към победа
та. Тези личности са ставали знамена под кои
то ое борили милиони. Такава личност имат 
и нашите, югославски народи. Тона е Йооип 
Броз Тито.“ ' -

бригада тях и нашия пръв комаидамт
тези

на интернационална
•в чийто състав ое намирал и другаря Гребена-ров. В 
батальона „Георги Димитров“.

Батальона е носил името на 
великия антифашист Георги 
Димитров, името на човека, 
който е бил символ на берба- най-шажния сектор на Центра 
та против фашизма. От фрои лщ^я фронт, но и оггблъонах- 
та на река Харами на 27 ап
рил 1937 година батальона из 
пратил първомайски 
до Димитров, в който се- каз- и направихме силни укрепле-

14
боеве, които ми скъпо стру наваха, ние не само опряхме на 
предвакгето на фашистите на

ме фашистите на най-важния 
сектор на Централния фронт.п.ривет

Боголгаб Илиев
®а:

„Ние, бойците: войници, ко 1М111111111111111П1111111111111111111111111111111Ш1111111111ШШ111111111Ш1Ш1111111111Ш111М11111111111111111111М11111111111111111111111111111111Ш111111Ш111111111111111111111111111111111111111111111М1111111111111Ш1Ш111Ш11Ш111Ш111ШШ1ШШ
мандмри и комисари на меж
дународния батальон, който 
носи Твоето име. Ти израща- 
ме нашия боеви антифашист
ки привет.

В редовете на нашия бата
льон ое борят и следят твоя 
пример в борбата против испа 
нения и международен фаши
зъм оинове на повече- от десет 
страни, между тях испанци, и- 
талианци, хървати, сърби, сло 
венци, чехи, българи, поляци, 
македонци и други. Говорей
ки на различни езици, ние ое 
разбира-ме и живеем по брат
ски. Обединява ни и ни въо-

ПОДАРЪКЪТ НА ИЛИЧ
(Авторът на този разказ, Алексей Илич МАТВЕЕВ, бил 

селянин, горски пазач и е работил край Москва, в Завидов- 
ското лесничейство. Алексей Илич е загинал във войната 
през 1945 година).

— Живея в голям град, не виждам природа, боров въз
дух не дишам, а трябва да бъда сред природата, непременно 
трябва. Ето защо дойдех, да си почина.

Нощта падна бързо и ние се върнахме у дома. На ма
сата бащг. ми се обърна към непознатия:

— Кажете как да ви наричам?
— Наричат ме Владимир Илич — просто отвърна на-

ши.тт гост.
Досети ли се баща ми с кого разговаряше, не знам, но 

той се оплака, от тежестите 
продоволственото снабдяване и от болестта

на живата, от недостатъците в
си.

— Още гадинка и половина ще мине, доката се появи 
всичко. Трябва да се потърли, Иля Павловия — отговори 
му Владимир Илич. Очевидно Владимир Илич виждаше, че 
положението на баща ми в горагга е безнадеждно, затова 
веднага предложи:

Ето какво, Иля Павловия, ще дойдете с нас, да жи
веете в Москва, там 
ще се учи.

Политическа
хроника

ще ви лекуват опитни лекари, а синът

Мама отказа да заминем в Москва. Силата на навика 
се оказа толкова голяма, че единствено верният път за се
мейството не бе приет.

Ви>кте, как е по-добре — заключи Владимир Илич 
И след като помълча, продължи: — Иля Павловия, рошил 
съм да направя подарък на вашия син. Вижда се че има 
голямо влечение към лова, а ловец без пушка е все едно 
дървар без брадва. Утре ще го откараме в Москва и там 
му изберем истинска пушка. Надявам 
разите.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЩЕ 
ПОСЕТИ ЕТИОПИЯ

В края яа този месец, по 
покана на етиопокия цар Хай
де Оеласие, президентът Тито 
със съпруга ои ще замине на 
-приятелско посещение в Ети
опия.

ще
се, че няма да въз-

Татко, естествено, нямаше 
Разговорът се проточи, 

чинка. Те не пожелаха
ншцо против.

а гостите имаха нужда от по-
ха плевнята с ланшно
жените му възглавници и одеяло те™.*™ <аза предло-ьг-4- — ^

о+о
МАУРЕР В ЮГОСЛАВИЯ

■Няколко дни в Югославия 
пребивава румънският мин-и- 
сгьрчпредседател. За-вчера в 
Съюзния изпълнителен съвет 
той разговаря с председателя 
на Съюзния изпълнителен съ: 
вет Митя Вибичич за сътруд
ничеството между двете стра-

— Владимир Илич да не би да е Ленин?

потвърди ловецът, 
се настанили.

се отказахте от постил-

— Ленин е, Ленин, 
Мама отиде чичо Иля — 

да види как са

Защо вие, Владимир Илич 
ка? — тревожеше се тя.

Набит, с червеникава брадичка, среден на ръст. Не бе 
припрян, но движенията му изглеждаха бързи. Той носе
ше дълго палто, каскетът дръпнат назад, ботушите обик-
НОВбНИа

(НИ. — Настаних се, добре се 
пивам, заспивам — 
говорът на Илич.

чакаше*<м(гомоб™Я Мен с ДР®31™3- в Москва ни
«а. а н, стедкил д« “е о^р^Г, ” У™-
бор, където живях две деноноп.Л „дна вмла в Сребърен
Д3 ^ Й|Рстщае н“ Илич ^ъ^°ЙДе И адСЪТ
и Владимир Илич.^даа пушГГТ^ест6“010*” район' Д°*Де 
леда ми повече от всички. ° 6лестщЧ никел спря пог-

До^к" каза Или,-
книжка,, тшеше осо ”но да“™аз^ТеН 

Ето какъв бе Ленин. Даже I пушката,
ше доста от скъпоценното си време ^'3”1"6 Т0Й отДел«-

та1ае^.ГРЯ- Узнал За Влади-
нас лесничея°тДи к^«°ГРИЖаТ 32 семсй

Обсъдени са въпроси за ихо 
номичйското сътрудничество, 
за съвместното строене на во- 
доцентралата в железните вра 
та и са разменени Мнения за 
-международната обстановка, 
-специално за събитията в Ев
ропа.

скоропогстеоркаГсеЛеЛЬО Марл'като чу в тъмното от-

Вибичич осведоми румънска 
та делегация за. дейността на 
Югославия по приготовления
та за - предстоящото заседание 
на необвързаните страни. Об
стойно са разгледани

международното рабо 
ткичеоко -движение и сътруд
ничеството на двете страни с 
другите социалистически

На мен ми се падна да съпровождам новодошлия 
Мястото за ловуване бе близко. Всички заеха своите 

места. Спряхме се и ние с тоста. Стаили дъх, очаиах^бе 
касите. Доловил шум, тихо 

— Ето! Ето! Вижте!
А той даже не повдига пушката 

и обръща глава да гледа птиците.
Ех! Може ли да се допуска такава грешка'» _ялос-

бекаса ^ ** стреляге? Та « четири

Льоша ~ наричайки ме по домашному
да ^е^^ЛетхТСК°ВЧаШШ,,Т' ~ задължително трябва 
да стрелям На тях също им се живее. Нека си живеят- 

Не можех да си обясня поведението на ловеца.
— Защо тогава: сте---------- 4

казах на чичкото.

положе-> си, а само се усмихва човек, а вкието в

стра Наскоро след 
мир Илич написал 
ството ни. Дойде при

ни.
иМаурер е посетил Загреб и 

Риска и Бриони, 
приет от президента Пито.

където е
Благодарение 

ваша, а ти, Алексей,
, в работата

ад Добрия човек 
„ 1це заместиш баща 

оправдай доверието на Л<шкн.
квартирата остава 

ои, само гледай —
дошли?

СЧР а
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Из дейността на СК
В БосилеградскоI

РОДНА“ ГОДИНА ЗА „СТОЧАР ЗАПОЧВАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ 

СЪБРАНИЯ
«\

■ ■ ■

Петков Иванов, досегашен 
секретар на местната органи
зация на Съюза на комунисти 
те в „Огочар“ в отчета пред 
годишната партийна организа 
штя обрисува положението 
този колектив. Той изтъкна, 
че местната организация в 
Сточар“ е съставена от акти

ви и клонове на СК в селата 
Петърлаш, Бачово, Радейна, 
Градини, Лукавица, Желюша и, 
Гоиндол и че комунистите там

ат“и,Р°лп' РадСЙНа С В пълен акция

верие на ^ « иа™а и на събрание -
перацията. я у оо то, са показали завидна актив

тт„ * _ ност и ся носителитеНо и на изборното събра- акция 
ние недостатъчно конкретно 
се говори за слабостите в ра
ботата на комунистите. Изтък
ра на р™от1Чп™°И Х°' За Секретар на местната оо- 
иа на ръководни постове в ко ганизацинта на Съюза нп кп

коле муниститге в „Сточар“ бе из
казват те. Като ^шнеКсТоте ? ^рон<>Ма Цветан Соти- 

Така също се изтъдщаД, ^б^Те^тарТ^Гна 
в някои оела в Димитровград- СКС бе поелложен Ряйип девет ско. като Градини, Яан кон ° ЗЯР'

И последните подготовки за По-специално ое обсъдиха 
в бооилеград ските идейно-политическите отанови 

партиини организации са на- ща и критериите за избор на 
правени. По този повод мина- ръководства на партийните оо 
лата седмица бе проведено съ гашдзации. Изтъкна се че е 
вещание със секретарите на крайно необходимо тези кои- 
иартиините организации, на те.рии да ое зачитат и посл»- 
което ое обсъдиха няколко ва дователно да се прилагат ' 
жни документи за изборите.

Преди воичко секретарите Според договора 
бяха запознати с ключа по ко партийни организации щс про 
иго ще се избират членове за ведът по едно предизборно съ 
общинската партийна конфе- брание, а изборните най-къс- 
ренция. Според тоя ключ, кой но трябва да приключат до 25 
то са приели общинската кон- януари.
ферецция и общинския коми- Също така бе казано, че 
тет на СК, на десет комунист всички предложения за члено 
ще се избира по един член за ве на общинския комитет на 
общинската конференция. Съ СК трябва да се дадат н.а съ 
що така бе обсъдено и уста»; бранията на местните органи- 
ното решение на общинската зации. 
организация, в което е уточ
нен начина на изборите.

■изборите
в тези села, ка

в
на тази

*
местните

са изправени пред много тру 
дности в производството, снаб 
диването и др. В отчетния пе- 
риод са постигна™ доОрти ре
зултати. ГЪрез първ(ите

{

'' .»•

и деле
гати за Общинската конферен 
ция на СК.

М. А. В. В.

В Клисура и Божица

Завършиха ^изборните събрания в СК
На 10 и 11 т.м. се състояха 

годишни отч етно ^изборни съ
брания в клоновете на СК-а в 
с. Д.раинци, Клисура и Божи- 
ца, докато в Кострошевцн сс> 
състоя няколко дни преди.

За отбелязване с, че комуни 
стите от тези села сериозно 
са се понесли със слабостите 

■в стоите редове. Така клонът| 
в СК в с. Клисура заради не- 
плащане на членски в-нос и 
«еактивност на някои членове 
повече от шест месеци са от
лъчени 5 члена на СЮК, а за
ради това и сектантство на ли 
пи ята на частната политичес
ка платформа, която е п.ротц 
вна на лилията на СЮК и др. 
са изключени от редовете на 
СЮК в Клисура лекарят Ста- 
манко Христов .и Цветко Мар- 
ков1Ич, а в Божица Петър Пет 
ров шеф на Местната канце
лария в Божица, докато Ми
хова Стойо® е отлъчен за съ
щата причина.

Покрай това те се договори 
ха за предегоащите задачи 
между другото се подчерта, 
че трябва организационно да 
се заздравят организациите, 
да се постигне пълно единство 
при комунистите, да се повди 
лне идейно и идеологическо- 
политическо им ра®нище; уве
личи отговорността.

лячо разочарование се показа 
в Клисура къдетонад 1000 дома 
ккнютва някога са имали 2 лд 
кара, а сега няма нито един 
Заради това Местната органи
зация на СК е заключила да 
се потърси от ОС и общество 
н о-политич еските организации 
в Сурдулица да ое интегрира 
ДНЗ Вл. Округлица с Медици
нския център в Сурдулица.

И сурдулишкия случай“ се 
добре разсветли пред комунпс 
тите и виновниците за него 
още веднаж бяха остро осъде 
ни.

За секретари се избраха в 
клановете и то: в Дразгн ци Бо 
госав Иванчев, в Клисура Ни
колай Цветков, в Кострошев
цн Борис . Радев и в Божица 
Вей е Спасов.

Механизация е клюгов въпрос

.месеца
„Сточар“ има печалба 80 ми
лиона сг. динара, набавени са 
кови трактори и други селско

от изтеклата година други, е имало много опуще
ния във връзка с настаняване, 
то на работа, но конкретни 
примери не бяха посочени. 

Комунистите от Желюша, 
сгопанаки машини и коопера- Лулавяща и др. села обаче са 
цзшта ое стреми да обслужва постигнали завидни успехи в

благоустрояването на селища
та. Така например в Желюша

Комуналните въпроси (елек
трификация, път, водопровод 
ди, жилищни сгради, регули
ране здравната служба и др.) 
са заели важно место в рази
скванията. Особено много за
бележки в отрицателен сми
съл са упътени по адреса на 
организацията и функциони
рането на здравната служба. 
Във връзка с това особено го-

с механизацията производите
лите на по-достъпни цени.

Но в редовете на партийна
та организация ое е загнездил 
червей на раздори и 
ежби. И те много пречат на 
нормална работа.

вече се привършва водопро
вода, производителите са по
могнали на кооперацията за 
техни нужди да набави трак
тор и ти. И Лукавица, и Гра
дини сериозно работят по до
веждането на вода в домове
те см, докато в Пстърлаш и

лични

Катастрофални наводнения 

в АржентинаДА СПРАТ 

РАЗДОРИТЕ! Бански дол Л\м

К-
'-.5■■

§Пътяг Желюша - ПогоновоВ разискванията по отчета, 
наистина се видя, че изтекла
та година е била „плодовод- 
на“ за „Сточар“. Не само по 
успехите, но и по несъгласия цията в Ниш щс иалезпат на 

торена и ,ще кажат какво тряб 
ва да ое напра™. През топа 
време
ст махала до махала, догова
рят ое как да се свърши тази 
важна работа.

Жителите на Горна и Долна 
та между отговорните хора в п латиница ,както и 
този колектив. А те, естество- дол вече обсъждат

как да доведат електрически 
ток. 1Тримсръг на Поганово, 
заоега одиагствсн в комуната,

Бански
планове

плад димимад ни ст ювно, раждат деформации.
Ако не беше така, дали ще

ше да ос случи в началото на 
зимата почти воички села 
комуната да останат без пег-

кара хо|тата и от тези оела сс- 
в риозно да обмислят-по какъв 

памидI да довеждат ток.
Миналата година когато по- 

гаиошчани със овърхчошешки

— Аз съм готов да сс вър-
казвапа от града на село 

Светомир Големов. Защо 
сс бутам из града, когато в 
Платипица си имам хубав и- 
мсг. И сега аиоо доведем ток 
— животът няма да бъде по- 
хубав зз града. Само да ос ор
ганизираме добре. Да лс из
лезе крито ладии, когато пога- 
новчадпи ми молеха, а ние сс 
отказахме. Помоппахмс им са
мо със 1 500 динара л с мал
ко работа.

рол ,брашно и др стоки от
нърна необходимост? Дали щс усилия работеха на електри

фицирането, мнозина хора ог 
в тези села съмнително въртяха

„Няма

да

шс да се случи цеховете на
земеделските кооперации глаш и ш „сха:
Сми ловци и Барйе да бъдаг успеят!“ Сега воички с у- 
■махнати без допитване с про- влжеадие и почит говорят за

на иогаловчами. Пла- 
са „загрети"

акцията 
мид личал ви оегаизводитсли?

Тези опущения и .работата, 
както и слабата оаводомеягост

найчмиого.
Поотоядшо .идват при предсе 

хората за работата на коо дателя на Общинската скуп
щипа в Димигщххнград, отиват

отиват
на
перацията, също раждат нед<7 — Натриваме сс, че поганол 

чадни но са забравили нашата 
помощ, макар че не им бяхме 
„торни“ докрай — казва Вен
ко Планнидличгсм ...

Така мислят тс — така ми
слят и още мнозина от дпете 
Млад вид пищи.

\Л ако сс организират доб1зе 
— оитурю щс успеят.

Общинския комитет, 
и ,в Поганово да 

пример не съобщава на щхн зяш^ото без разрешение на ко
мвг.ета но следстрифидсация в 
По1'ад*отю, зпито едно осло но 

да ос приключи към дл- 
Гаипдол-Поглпо-

вразумения. Кооперацията на- цреговарят.

може 
лекомровода ’

В град Мендоза, в Аржентина, надошлите 1>еки са щхз- 
били един бент и .наводнили бедните предградия на града.

Опоре^! първи преценки стихията е отнесла животите 
дга най-малко сто души. Освен това са .изчезнали и не са на- 
мереиш зо, а около петстотин души са повредопи.

На снимката от самолет! Част от наводнения район.

130.
В момента акцията по елек- 

трик}зика/ци1я в 
пълен рздгазр.

Към оредата 
циалисти от

Платипица е в

на месеца опс-
Елакт]ххцистрибу- М. А.
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Плодородна година на димитровградската митница

Забележителни успехи в откри-
\ • < .

ването на контрабандисти
:

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАОБИКОЛИ ЗАКОНА
щия период са лишили над 
260 хиляди моторни возила, 
като особено увеличение беле 
жат то®ариите коли — с 45 на 
сто.

цени на два милиона нови диСпоред едно съобщение, ми 
палата година Димитровград- на<ра.
оката митница ои спечели ев- ' Митипия-есш-п-е нарушения, 
ропейска слава със залавянето калето ни осведомиха са нарас
ла контрабандисти, търгува- нали с 120 на сто. онфис у д,гакап че броят на пътници 
щи с наркотични средства. Но ваните стоки, които нс са д 'увелнчеисамо с 2 на сто
чти стана ежедневни е да се лсрирап.и възлизат, па стои- е уъелумен през
залавят контрабандисти с ха- ност от два милиона яош ди- " митница са
шиш ,които пренасят тоя нар нара. Същевременно, зарад нс М милиона път-
котиас от страните па Близкия законното им пренасяме, как- минали, к-ъ- 
изток за западна Европа. 13 то и укриване са конфискува- иици^ 
срок от близу една година са лами 30 леки кола. и-нтъреомо с.

Ч всеки закон се ошггоаме даЧудни сме ние хората: във „Л„1Г
намесим - дупки ", които после ще ползваме за лични цели. 
ДориРи ир!Щ1ай-пед»осмислените закони, при условие че ком 
иетенгните протакат провеждането им, успяваме в 
„заобиколкн" да спечелим нещо за себе си.

Ето един такъв случай:
Гостнлпичарското предприятие 

град под свое „ведомство"' дърли! частна зарзаватчшшица и 
една частна кръчма. Да прибавим, че от преди няколко го
дини според закона в цялата страна са закрити частните зар-
заватчшпшци.

Търговското предприятие 
частните товарни камиони.

'ГД в двата случаи тези частни лица работят за своя 
предприятията, под чиято фирма работят, за-

тези

„КШ! стан" в Босиле-

че без оглед

ЖЩШШШ- -..Слога'" пък е обединило
&?<

сметка, а на
плащат минимален данък.

Член 20. на Основния залеси за гостилничар ска дейно, г 
такава стопанска организация да до-дава възможност една 

вери ВРЕМЕННО на някое частно лице, което не е в трудо
во отношение с пея, да държи заведение. При това се има 

заведение да работи салто в определен ссзоипяедвид това
и на място, където обществения сектор по обект изпи при
чини не е в състояние да упражнява такава дейност.

Подобен е и 'член 25. и 26. от Основния закон за обо 
стоки. Той дава възможност на търговските органирог на

зацш: да сключват договори с частни лица, конто Бременно 
за нейна сметка да продават някои стоки. В закона са уточ
нели; стоките, които по такъв начин могат да се продават. 
Тозг. са, преди всичко, ежедневни хранителни стоки, земедс
леки продукти II др.

И в едкня и в другия случай стопиш ските организации 
са длъжни тези неща да имат уточнени в своите устави.

В случая нито едно от постановленията на закопа не 
се зачита. По-точно, чрез кошереттште договори с изнамере
на такава форма па работа, която позволява частните лица 
да натрупват капитали, без да заплащат изцяло задължени
ята към общността.

Макар, че е в закона се казва, че такива, договори с 
частни лица са валидни само 30 дена в една календарека 
година, в случая срокът им е на неопределено време.

И което е още по-важно от такива сделки и яма нуж
да. Защото всички тези частни лица се намират в Босиле
град. Ако вече се ползва тази възможност, защо тогава не е 
там, където за това има нужди. Например в отдалечените и 
слабо достъпни села в комуната.

С това нещо се довеждат в неравноправно положение 
останалите частни занаятчии, а общината губи голяма част 
от своите приходи.

Смятал1е, че тоя въпрос пе трябва да пренебрегват 
колшетентните общински органи. Защото според закона то
ва е нарушение, което се; наказва от 500 —• 20.000 динара па
рична глоба.

ш
1

к- ЩтШита
шШШшШ

Ежедневна картина- на пункта при Грздшш

От друга страна, нарастват ня значителното увеличение
на пътамци и моторни возила 
и оборота, броят на митнича
рите и останалия персонал не 

отвзета различна валута на се е увеличавал — в дллштро 
нм 180 килограма наркотични стойност от 700 хиляди дяна- впрздоката митница работят 
средства. Стойността на само ра. към 40 души.
45-те килограма морфий се Но онова, което особено

Все по-интензивно прати впечатление е, че в ди-
движение лштровградската митница има

конфискувани салто 45 
грама морфин, 2 килограма и валутните нарушения, а мно

зина граждани са се опитали 
да не я декларират. Затуй е

юило-

и къ.м 140 килограмаопиум
хашиш. Или общо са залоое

В. в.

Беседа с инспектора по пазара група митничари на чмито зор 
Миналата година стоките, км и набити очи не може да 

които са обмитявани бележат избяга нищо. 
увеличение с 33 на сто. В съ- Ст. Н.За снабдяването и разнообразието 

на цените
I

Токът заПланиница води 

през Поганово
- ти’ създават ненужна - тревога обаче те не се зачитат. Така

при неосведомените селски по 
требители и гго отношение на 
други стоки. Страхувайки 
от поокъпяшане

се случва, че на някои стоки 
се слагат нсоправдаемо висо- 

се ки цени. Разбира се, чс фор- 
и недоимък мирагците се лшржи са също 

П|рез последно време насе- те бързо ое разграбват. Преди различни, а разнообразни са 
л с.ти ето от Боеилеградско все известно ' време ,така се случи и разходите, които пряко дей 
по-често се оплаква, че снаб- със запасите на олио в кому- 
дяваяето е незадоволяващо и, ната.
че в цевите съществуват нера .Разбира се, че това нещо би 
збираеми разлики. Обаче тър било невъзможно при положе 
Iовцкте продължат да ои рабе йие че търговията работа как 
тят така както са свикнали го ъо трябва. ..

;

ствуват върху размера на це
ните.

Например при захарта, коя 
то в промишлеността е поскъ- 
пяла за 15 пари търговците от 
комуната са изнамерили 
чини да я поокъпят за още

И Бански дол иска да сс електрифицира I
Ма 10 януари в Бански дол 

се проведе изборно съ бранш е 
в Съюза на комунистите от Ба 
неми дрл и Планиница, на ко

!ски дол все още има пасив
ност, но в скоро време ое оча
ква да ое подобраг положеиме-на-

Но за разлика от това спир 
По този повод беседвахме с тии питиета има повече от не- 

Любеи Богословов, общински обходимото количество. Тях 
инспектор по пазара.

В нашата комуна търговски Това говори.

!дини наред. то.няколко пари.
Освен това има малко сто

ки, които босмлегра декмт е тъ 
чс кадровия рговци пряко прибавят от про 

те организации не провеждат въпрос в търговията в комуна изводите лите. Вместо това те 
планово онабдяване — каза Та не е разрешен,- а особено 
той. Стоките се доставят спо-г службите за снабдяване, 
ред исканията на магазмоне- 
пмте. Често пъти се случва,,че 
■та-зи отговорна .търговска- за
дача провеждат дори и шо- По. тоя въпрос, инспектора 
фьорите на камионите, които по пазара заяви следното: — 
притежават търговските орга- Цените на стоките в магази- 
лщзации. Именно затова- снаб- иите 
даването е незадоволяващо.
Особено незадоволяват 
цимента и

сто прмсъотвува и секретаря 
на Общинския комитет на СК 
в Димитровград Райко Зарков.

Секретарят на' клона на СК 
Първан Тодоров изнесе отчет 
за дооегалйната работа и набе 
ляЗа, в къси черти предстоя
щите задачи на Съюза на ко
мунистите в тези две села. Мс 
жду ДРУ-гото, Тодоров 
на, че и покрай малобройнос
тта на населението в тези дзе 
села — и те обмислят плано

ва електрификация и -поп
равка на пътя Ж-елюша — По 
ганоюо. В отчета за досегашна 

' та работа той -се опря върху 
-някои отрицателни явления в 
дооегашната работа.

През отчетния период СъЮ 
зът на комунистите в тези две 
села активно се е включил в

гдг™- ,тог^ъ «гТ™
зачитат. Това означава, че ръ- ношелу.е вече ге 
ксвсдствата на предприятията
позволяват търговците _
газионери да аи работят 
както си искат.

В разискванията още вед
нъж ярко ое подчерта решено 
стта на плаиимичаази да доде- 
лат ток. -В това отношение им 
се придружиха и членовете на 
С.К от Бански дол като 
наха, че и в Бански дол в ско 
ро време ще трябва да ое за
почне подобна акция. В наето- ■ 
ящия момент за Бански дол 
.обаче най-належащ въпрос е 
поправка на пътя Ж-елюша - — 
Поганово. В

продават воички.

се снабдяват от търговията на 
одро. Разбира се това поокъ- 
пява стоките и обременява по 
трббителя.

Богословов е на мнение, че 
тези въпроси могат да се ■ раз
решат с изменения и дрпълне 
Н1ИЯ на Основния закон за обо 
рот на стоки и устройването 
на съществен вътрешен 
трол. Такъв почти и не съще
ствува в нито едно от пред
приятията. Не съществува 
евмденция за продажба и це
ните на стоките.

в
изтък>

. П-- •

Цените са разнообразш! и 
високи

изтък-

в комуната са различим 
и в много случаи неоправдас- 

асор- мо високи. Има случаи/ че ед 
качеството на-сто- па и съща стока, прибавена 

ките. Случва се, че в магази
ните се докарват стоки на ко
ито срокът на употребата с

разискванията съ 
що се /издигна въпроса за о- 
сз-пгуряването на моста на Лу- 
кгиишка река, за да .могат съо 
бщеиията с Ди-митровград да 
стават нор.мално.

Изказано бе 
към земеделска 
„Сточар“ поради 
каността за производителите 
Бански дол.

Накрал, за секретар на кло
на СК от,зозо бе избран Пър
ван Тодоров, за заместник 
ретар Драган Котев, а за ка 
сти-ер . Милутин Рагагелоз.

ве
кон

дори и в също време се про
дава по различни цени. На
пример едни и същи пирони 

минал още преди една годи- в същ магазин имат три раз- 
па. лични цени.

Причината за това 
търговците плановото снабдяване и 

поообността на службите 
уеднаквят и формират 
кви цени.

недоволство
коопорахрп!Наиктина тези въпроси 

начало са регулирани в норма 
тишните актиПротивоположно 

ма стски,
«е иска да доставят. Такъв е 
случаят с гаста. Макар, че на 
пазара я има достатъ^шо, в 
комуната вече дълго "" врел1д 
няма нито един килограм.

Такива постъпки

пезалЕптерсоона това и- е в нс- 
в нес вкоито

да
една- това от

ч-увсттуват 
първите.резултати. Започва да 
сс чувствува работата на Съю 
за на младежта, докато 
ганизацията на ССРН

секСпоред своите 
Общинската скупщина

компетенции 
е опре

делила цените в търговията.
мя

таха
В. в.

често пъ- в ор- 
в Бан-Стравица 4 М. А.
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Наш репортаж Портрети\

В ПЕТЪК, ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
М. Маркович: „Ще правя 

птицеферма“
За Димитър Славов, сегаш

ния председател на Общинска 
та скупщина в Димитровград 
с право казват, че е „наро
ден човек“. На никого не зат
варя вратата, готов е за все- 
киго да намери съвет и доб
ра дума.

На петък, в пазарни 
той не може глава да

Искаме да се електрифи
цираме

СЛЕД 46 ГОДИНИ, проведе когато имате достатъчно све
ни на различни длъжности в бодно Бреме? 
железопътните съобщения, те 
зи .дни отиде в пенсия, 65-годи 
питият железничар Милан Ма Сега, когато 
■1ЖОИИЧ, пгеф на люжачшщата 
в Димитровград. В димитров
градското ж.п.
само хубави дум!и за него. Бил

народните представители' Гео
рги Алексов, Димитър Манов 
и Илия Петров, секретаря на 
Общинския ком1Итет 
Райко Зарков и други обще
ствено-политически дейци в 
комуната. И те се договарят 
какво'да се направи за „Фаб- 
рад“ ако може да се спаои.

След това идват други хора.
И за всички председателят 

СлавоЕ намира време.

— Минавам към птицевъд
ство. ПтицитеДругарю председател, 

ние сме дошли при вас за съ
вет: може ли общината да иц 
помогне по-ле.оно да доведем 
електрически ток. Нашите се7 

— Г. и Д. Планимица 
малки.

— Вижте какво

са моя паоия. 
вече имам доста

тъчно свободно време — 
ми остава друго но още пове
че да се посветя на птиците. 
Имам намерение да основа ед 
ка птицеферма.

Друго — очаквам да получа 
апартамент в Ниш.

на СКС

ле
депо имат

дни, 
дигне

от работа. В неговата клнцела 
рия дефилират делегации, хо 
ра от селата, делови хора

са
Щур??.

— казва ирс 
доедателят — хубава е вашата 
инициатива. Но първо трябза 
да се договорите с Поганово. 
Дали ще ни даде. да се приклю

„___ чите към далекопровода
Влезнахме в момент когато щрто те са го прокарали оп 

неговата канцелария бе напус Гопмдол до Поганово. ^
тпвтчт^г>1еГа1'Ия °Т ^а'пР'от- ^'Ре ’— Ама ние им помагахме на
доедателят намери за сходно тях малко — истина с, чс нс 
м ни запознае с темата на уотояхме на думата си 
разговорите: договаряхме со край, но ...
°а предстоящото съвещание с — Първо уредете въпроса с 
предотакителп на Изпълнител тях, па после ще видим. Но 
«ия съвет в Сърбия по въпро още сега да се разберем. Об- 
а-, за пътищата и туризма. щинската скупщина нс е в ст, 

1 ето, че започнаха да нае стояние да ви помогне е мно- 
лизат нови граждани — стра- го. Можем 
ни.

Щтщт
ря М. А.-V
'(М. Андонов Т5ШШЩ 

Ш.'У1М-ММ
Тополи за младежта ... *г\за- А.

Димитровград

Проведено и пос
ледното предиз

борно събрание в

Доволни ли сте от 

услугите на 

администрацията?

ЩШ
ШшШ

дох-
ЛЧ-

щ

с;'ШШ щш& Петър Спасов, 
-е, '.уЗ земеделац от с. 
^?Ц§ Гложие:

да ви
I със специалисти,

ериа Иванов и Денко Мла- но да ви обещаем големи па- 
деноз, от Д. Невля. ри — нямаме.

Първо да ви попитам по- И пак взема скицата и Дава 
лучихте ли писмото ми, защо обширни и изчерпателни поя- 
не дойдох на последната се-, 
сия на ОС. Бях болен — казва 
Верчо Иванов.

— Да кажем за какво 
дошли-, и ние обмисляме план 
за електрификация — казаха 
представителите от Д. Невля.

Председателят извади от че 
кмеджето скицата и им обяс
ни откъде и как могат да по
лучат ток, какви варианти са 
възможни и прочее.

— Има и друго нещо — ка
за Верчо. Аз дойдох да ви пи 
там как да се нагодим с ваши 
те служби за ония тополи, на
ционализираните. Аз продадох ческия съвет на „Фабрад“
две. Натиснаха ме младежите за запъхтян и казва: Пак сме речмни мления във връзка с 
в селото — грамофон, па пра- взели незаконно решение .. . работата на партийния актив 
люфон. И реших, ще продам Ето, нашия „правник", секре- при основното училище „Мо- 
две и каквото става да става, таря, казва, че не можем да ша Пиядс“. Там се стигнало

— Трябвало е първо да се изберем в.д. директор, 
допитате с нашите служби —
казва председателят. Отбийте ената служуба и каза: 
се при Йорданов.

помогнем
с машини, СК &&■

; '■

% Щ — За някои 
I решения, кои- 

■& то търсим ох 
* общината ча-

/ ' -Щ>ЛНа 12 януари т.г. в Димит
ровград се проведе предизбор 
на конференция в I градски 

И плашпшчали си отиват до район — последна в града, а 
волни- тя щс бъде и последното из

борно събрание в комуната и 
ще се състои на 16 януари.

Бяха разработени критери
ите и др. материали във връз
ка с изборите и начертани ос- 

ке. дава мир и на председа- иовните контури на изборно- 
теля на Общинската скупщина то събрание. Поради разнози- 
Той е сериозно замислен 
съдбата му. Колното му сти
гат силите — старае се да по- разно-видни и сложни от прос- 
могне хората в това предприя ветно-образозателен, промиш

лен и др. характер.
Б рази; валията, които ста

наха, се чуха и някои противо

м*
щ ^Семейство Марковичсменил.

. каме много дъ 
«ай лго. Разбира 

се, това не е 
случай с всич- • 

ки общински служби. Обаче 
при някои е очебнещо. Освен 
това не вш1аги съм доволен от 
отношението на отделни слу
жещи. Някои проявяват сво
еволие и дързост.

Някои си правят майтапи с 
нас като ни разкарват от ед- 

там, чс и за машинистите, ло 110 Д° друго място в община- 
жачите и спирачите трябва да 
има намален трудоз стаж. Че 
тиридеоет и шест години сл 
много, а работата е изморите 
лна к доспа трудна.

— Имахте ли злополуки?
— Да, имах ода а. Т-о-ва ста

на през 1939 година на лити
ят а Зайчар—Ератарлица край Това не значи ли, че по опре- 
с. Гърлян. Тогаза бях маши- делен начин пе ни се позволя 
нист. Превозвах някакви сто- ва да се жалим? 
ки и въглища. Пред локомо- ^ 
тиъа карах Ю празних вагоаа. Щ 
Недалеч от миста „Сръбска ба 
лкал“, на завоя ударих в 10 *Р".'. 
вагона с -въглища. Големи щс- 
ти нямаше.

ще стро-г, но справедлив, уважа 
сам от всички като шеф. |

— Мисшя, че на работно мя \ 
сто трябва да се спазва дисцн 
плина, А тозд н-е може да се 
постигн1е ак-о и началникът я 
нарушава — казва Милан.

— Какво миелтп е с-ега за за
като

сме
..Фабрад" е постоянна 
тема ...

Положението във „Фабрад“

капа за пенсиите след 
прослужихте 46 години?

— Мисля, че за железничар
Счи-

за дния състав и проблемите в
тази местна организация са

ската служба са много.
тие. та.

Председателят на Работни-
влп

Им 2 И още нещо поради, 
което не съм доволен. Напри
мер за молби, които пиша до 
общината обикновено запла
щал! два динара. Обаче, ако 
искам да напиша жалба тря
бва да заплатя шест динара.до известни разногласия пора- 

Славов веднага потърси пра ди различното тълкуване и
прилагане на правилника за 

Нека се спазва словото възнаграждаваше. Това 
Още не свършил с невлял- на закона. Действувайте бър- 

ци — ето ги на вратата се по зо и точно, докато не е къс- 
казаха цяла група от Плани- но.

нещо
довело и до известно разцеп
ление. И вместо решение на 
проблема да се търси в колек
тива, там къдсто е и възник
нал, някои членове на Съюза

Антанас Вели
чков, земеде- 

делец от с. Из
вор:След малко при него идватница. -

Й-Н'
здушШ — В сравнс- 

•: ние с преди ня
^ колко годшщ 

чувствува се 
подобрение в 
работата и ус- 

> лугите на служ 
888 бите на общи

ната. Най елша аз шшам мна-

иа комунистите търсят реше
ние отвън.

Накрая събранието издигна 
предложение за секретар и се 
кретариат на местната органи 
зация, както и предложение, 
па делегати за общинската ко 
пференция в Съюза на кому
нистите.

— Какво мислите за употре- ш- 
бата н.а алкохол от ж-слезсви- Ж ■ ’•
”*тг 1\-- щТЪРЖЕСТВО В 

СУП — ДИМИТРОВГРАД
— Употребата на алкохол с 

много вредна. Аз п първите 
годиш! пиех, но поол-е съвсс-м 
прсстап1ах. Дори с пом-ощта на 
„алкоскола“ отвикнах от пне- 
пс 15 >келсзничар'п.

| — Какво щс правите сега.

го искове за решаване и пора 
ди то-вг. не идвам така често в 
общината, но значителния на 
иредък се все пак вижда.

Единствени забележки пра
вя на имуществено-правната 
служба, която базно и непос
ледователно решава бройните 
случаи в своята колтетенция. 
Особено неефикасна е в реша 
валето на въпросите при наци 
онализиралнте имоти. Тя е по 
зволила тези имоти да се уд- 
ребняпат и да се ползват по 
много лош начин. Това нещо 
създава недоволство при хора

РЕШЕНИЕ ЗИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Димитрпвпрадчпи ни ноздра- къдсто се движат пътапц-п. 

пиха решотието на Общинска ставаше и всторина1реа! прег- 
ос забрали лед ма добитъка. ч

С цел да намери решение 
покани

та скушциша да 
днижон1И1Сто на товариш мотор 
иии возила пад 5,5 т по главна общинската скупщина 
та улица. Най-поюж; м те щс( 
имат спокоен сън и мир, гра
дът щс бъде по-чист, а и Об

ла разговори предете'штелл 
ша тези шподпцпшн.и пред 
приятия като им предложи та.щикоката окупщила няма по- 

стоялло да плаюя в дневен ред строят паркинг—плац. Те оба- 
— поправка ла главлата улица чС лС сс отоопаха.

тедалеч от гарата да оп по- Велзш Лаза- 
Щ ров, земеделец 
И ОТ С. ГруИНЦИ: 
Я|ь — На мнение 
™ съм, че през 
* последшгге нп- 
Ш колко години 
Ш се е стигнало 
И до подобрява- 
Н не на услугите. 

Изключение 
нрави само имуществено-прав
ната и кадаетарската служба. 
Тези две много по-бавно реша 
ват нашите искове, дори ни 6- 
нези, които имат чисто техни 
чоски хартегер.

в града.
А сто защо се стипиа до то

зи ход. Години наред „Югош- 
нод“, „Трапопорт“, „Иштерев- 
ропа“, ветеринриата станция и

Оста тези прегледи стават 
към Лукавншка рампа или пр 
а1пто1малист’ралата край мотела Г, 
и др. неподходящи за тази 
цел моста и пак пречат па дпл 
жсюието.

Бместо да плащат глобя и 
да ос разкарват, нс с ли но-нз 
годно да се договорят с Общц 
ниската окупщила и да се раз
реши въп|К1са с паркзинг-пла-

По повод Деня иа армията повод Деля па армията 
ттю "ш- «атс‘“и'у”1™,,'|« съ1,1>удш',с им,»..,«и служби прани

•~*гI». осВ—«—■- гкж =™ГРЧ
мов дад-е подарък ка младкге пшмката: Началникът ми камошии напълно са ун-и-
•рагницари и тл честити праз- Митко Томов получа- щожиши улицата от ж. п-га!Д)-
тшкя.Лк) този повод му бев-ръ 1 явил от представителя та до рампата. Осееш това, тсп
чел албумя „НародМя армия“ юНА. зи товари са могли лесно да
■с поавтцемис: „Па работници лоисеат и някои епидемия и ча?

^ * М Боянич пр., защото на самата гара,
те на СУП в Димоттровтра.д по ‘

В. в.м. д.
Страница 5
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Ветерани на нашето учебно дело у.
ЧГ

Костадин Дерманов ТЕТАНУС I
1I
III
I

I
I
I

Тетанусът е остро инфекциозно заболяване, кос*- 
8 ™ сЛр™орк,.фЯ с Орлезиени гз-рчо», »<*.—

почти на цялото тяло. Болестта, се нр Д
бацила на тетануса, който обра- 

такива спори е 
Тези бацили обик

- »«”ба » 6=з'р’°1} ПИСМОТО
Мирим, който сс борил за вец ловотна 

глас. Той успял да преме- бота.
Славния.

Коста- мускулите 
внква от токсина на

Учителският път на
Дерманов по много неща 

на нащите учите-дин
прилича

започнали своята учител- 
работа между двете вой-

I Най-богато о семенен а скч = зуна спори.
1 "‘Г конете, преживните «

животни. Спори и бацили са нале
човешки фе-

сти Дерманов
Това било известно признание;

учителя Дерманов, ио 
щевремешю нови трудности н г1о топа преме, Дерманов сс 
неговата служба. Тогава пак ТРВър11ал с овоя край, ио пак 
започват преместванията в Ца бил бс;, работа. Често пъти 
рибродска околия. Той бил 
преместван в Изатовци, Пра- 
ча, Лукавмца (два пъти) и 
нави отделен от съпругата си.

в
ли * I

I
ска съ- ионено

другите домашни 
репи и и 10—20 на сто от изследваните

атН;1Г.

= калии.пътувал от Димитровград в 
село мсс свързал с нар ★своето

низаните, чрез опоя колега Гео 
,рш Петров от Каменица и о- 
казал ценни услуги па парти - 

Пойната го заварва в Лукави- заа1 окото движение. А па 8 
ца. Тогава той бил мобилното се1|ГГС,МШ1рИ, когато партизаните 
раи' в бившата югославска ар- окон,Чателио освободили Дими 
мия като о сри цер. 1 [ленен __ в Т|ХШ,рад и околността .му, Дср 
околността на Ниш, той изоя ма110ав се приобщил към от- 
гва от плекничеството и се отзо а и като бивш офицер ока

овоето село Каменица. помощ гари формиране на

1111-

анаероби, т.е. размно- 
Попадайки в дълбоки, 

благоприятни условия за

Бацилите на тетануса са 
= жават се в среда без кислород. 
= затворени рани, те намират 
= развитие.
§

I ★
вава в
В първите дни на окупацията, Първа цар.ибордска бригада, 
когато узнава, че е преместен той освободил една стая в сво 
от страна на бившата Бановина Яла квартира за нуждите па

свят. Годишв целияТетанусът е разпространен
него около 50.000 духни. Това заболяване 

рали, криминални аборти, из-
по умират от 
се явява вследствие на 
гаряшхя и др.вс. Пърчиловци, Моравска око щаба, къдсто 

лия, заедно със жена ом учи- важни съвещания, 
телка и децата минава там на

сс провеждали
I'к

След освобождението Кос-„ ктмрргитп ппез 1903 служба. И там в най-трудните 
гой" ког”“ ™ 9 ~д« ,™»,я ..а войната бил гр=- тм», щшт, с секретар . | 
нги починал баща му - гор- местван в Радевци под плани- гимназията, секретар на пр _ 
ски пазач в селото, който мно ^ Яс71ребац Където живец вета и култура и Народоосво- =
го обичал своята работа и по- ТПу.вн,и условия отде- бодителии отбор, директор на =
цял ден прекарвал времето си при наи-трудни условия отде Оомогодишно училище което 1 
из гората. Костадин едвам си лен от жена ои и децата. По оамогод у ^
спомня баща ои. След . то- това време най-старото му де- работило на сръбски език, а щ 
ва при много трудни условия те заболява и уМ;Ира ра3оча- когато се съединили двете учи =
П-°^'ТС™5Р^Г^го0отИ Рован от това той се завръща лища той станал заместник ди 
б.швоенн™! повинност, по в своя роден край. Вместо да ректор. А след това минава в 
лучава решение на Ммнистер- получи учителско място, кат-с) Ослгогодишното училище 0
стеото на просветата с което български учител, той бил поо ша Пияде . 
сс назначава за учител в село -
Бранковци, Босилеградско. На Рещяат враждебно от българ- 
5 май с.г. той пристига в Бра ската власт, защото не бил 
нковци, ‘Въпреки, че е край на „добър българин“ и като та- 
учебната година. Бил доволен, 
че все пак е между свои хора 
и не така много отдалечен от 
■родното си село. Обаче 
не останал дълго. Още на слс 
дващата учебна година излиза 
постановление на Министерст
вото на просветата с което се 
забранява на учители — бъл
гари да службуват в краищата 
населени с българи.

как-Предпазването от тетанус при наранявания, 
то и лечението му се извършва с противотетанусен 
11ум, поставен непосредствено след нараняването. При = 
закъснелия топ не дава ефект. Затова и смъртността ц 

— 30 до 70 па сто от заболелите.

се- =

е толкова висока

Iборба със 
тета-

Едииствено най-сигурно средство за 
= заболяването е иредварнтезшата имунизация с 
Н пусни аиатоксини. Правилно провеждана, тя осигурява 
Щ защита за цял живот. У нас имунизацията на населе- 
= ннето против тетанус е задължителна. Тя започва ст 
= най-ранна детска възраст и протича съвсем леко. Ето 
= защо могат да се имунизират всички здрави хора.

=

|

1
=■

!
В скоро време той ще отиде 

в заслужена пенсия.
=

Б. Николовкъв напуснал своя край и за-

I
там

ТУК, КРАЙ НАС зат. Но за миг видяхме тъжния поглед на това .мъничко мо
миченце. То още не разбира, че тези 'дупки носят скрити 
опасности. !

Настояхме да влезнем в дупката, в която живеят. Тоза 
го направихме крайно предпазливо, защото опасността от 
рухвайте ни висеше над главата.

Слагаме дъока, която да ни служи като .мост. Долу е 
голяма дълбочина — мястото на някогашното колело на 
воденицата. Влизаме в дупка приличаща на помещение. 
Врати няма. Прозорци също. На средата подът пропаднал. 
В двата ъгла дъски приспособени за легла. На тях куп из
покъсани черпи. Това е завивката на четирите невръстни 
деца. От ляша.та страна отвор. През него с известна сигур
ност минават по-малките деца. В едното ъгълче парче хляб. 
Това е значи стаята, е която живее петчленното семейство!? 

Кщс е възможно тук да се ж&ьвее? Такова нсиго за пър 
път виждаме. Наистина има. беднота, но не и като тази. 

И докато стоите тук, чувствувате се някак виновно. Чувству
вате, че всички са виновни. Става ви ясно, че освен 
ншсой никога не дохажда тук. Че никой не се опитва да 
съзнае, че и тези деца еа живи същества, както и всички 
друпи деца. Припомняте си, че в жилищните сгради в Бо
силеград има празни квартири, че има и други неизползва
ни помещения. И на момент става ви туша онази деклара
тивна солидарност и грижа за хората, която слушате по съ- 
аранията в Босилеград.

!

ЧЕТИРИТЕ
ШИИ ДЕЦА

Всички бооилеградски учите 
ли бяха веднага уволнени. Ос 
танал само Костадин. Слод из 
вестно време откриват, че и 
той е българин и го премест
ват в село Богдановци, Лужни- 
чко.

С това преместване започва 
трънливия учителски път на 
Дерманов. По най-лошо вре
ме, когато снегът прекъсвал 
всички пътища той трябвало 
на определената дата да се 
яви в Богдановци. Но и та.м 
не се задържа дълго време. 
Преместват го в Тамяници. Бе 
лопаланзшко, а след това се
ляните от събуденото село 
Слакиня се обръщат с молба 
към тогавашния кандидат за 
народен преставител Джока 
Чанрич и искали да се доведа 
в тяхното село за учител Ко
стадин Дерманов. „Само при 
такива условия, ще гласуваме, 
за Вас“ — писали славинчаня

ви

децата

Само на един километар от Босилеград, в една стара 
и рухнала воденица се случва тежка драма, която преживя
ват четири невръстни извънбрачни деца и безпомощмата им 
майка, чиито трудови, и поиюичеокм опособности са ограни
чени.

Друг такъв случай в комуната няма, а може би труд
но ще се срещне и на друго място. Петчленното семейство 
живее, в обикновена дупка1, останка от някогашна воденица, 
и се храни както го правят намиращите се в най-окаяно 
положение.

А воичко това става почти пред очите на населението 
и на общината в Бооилеград.

Страшна е тази дупка, в която живеят четири невинни 
деца. Страшна и опасна. Във всеки момент гоилите останки 
могат да се срутят. Това ще е трагедия, за която никой не 
ще отговаря ...

Останките на тази воденица са прилепени от левия 
бряг на Любатска река. До нея се стига като се мине едно 
висящо дървено мостче, което внушава, че всяко 
тук е опасно. Но тук по безброй пъти ша ден минават не
връстните деца. И по безброй пъти се въртят край реката, 
не поради любопитство, а с някоя скрита надежда, че во
дата ще им донесе нещо, което може Да се яде. И много 
пъти малките детоки телца са попадали е прегръдките на 
(водата. Но за щастие реката пи е изхвърляла живи и здрави

Пред воденицата съзряхме 
Соня, ученичка от втори 
леград.

минаване

■едно от децата. Това бе
клас в основното училище в Боси-

Опитахме се да
«» «= «р3„а:
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НАШИ СЕЛА О.ще през 1964 година 
село е имало 52

в това 
жители над 

бО-годишна възраст, а само 18 
под 15-годишна възраст. Село 
то значи старее, защого голя
ма част от населението му се 
е настанила в Димитровград, 
Пирот и другите . градове 
страната.

ФОТОХРОНИКА1

Щ-Щв ШШк-от югославско-българската гра Висок вливат в съставдад 
нмца. От юг и от запад части вата българска дътаа Слел 
чно я затваря планината Вид първата оветовна в“' 
лич, а от север - Криводол- от Висок 
ски бряг. В тези граници 
ската мира възлиза на около 
6,4 кв км включително и село 
то, което има около 200 жите
ли. , -

Селото има подпланински и 
планински характер. Намира 
се на надморска вйюо-чица от 
820 до 888 м. По-низките

нацн
оп.ре-

ка-
на

НО-

Поминък на населениеточаст
влиза в състава на 

Юго!славия-, а новата граница 
прсоича почти през средата 
селския имо.т. На югославска 
страна остават селото 
55°/о от селокигге 
тък границата, в България <5- 
к-оло 45° (, от имота 
лението. Разбира се, 
ва причина за промени в ■ ико

сел- Въпрегеи изселването
ои останал 'същият. 

Преобладава полевъдството, 
обаче и то няма особено

поми
нъкът

----- зна
чение' извън границите на се
лото. Животновъдството 
същото рав-нище. Самото село

и около 
имоти, а отл

е на
на. насе-

е разположено в склона на Ви 
длич, с една улица покрай ко

това стача-

ьлковия
- ЗА ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ДВА 

ПЪТИ ПО-МАЛКО НАСЕЛЕНИЕ —
сти на селската мера са добре 
снабдени , с -вода.

Минало и население

ОПАСЕН МОСТкомическата сила на отделни
те семейства. Именно, имоти
те на някои семейства оста
ват в българака територия и 21 ДОЛ1на- Старата архитектура 
до 80°/о, а това значи, че тези с кьошковете и продълговати- 
ссмейства изведнаж стават 
бедни от тези, чии то имоти в 
по-гскпяма част осташат в терн 
торията на Югославия.

Всичко това заедно с 
та на съобщения и на други 
условия бяха причина населе
нието на Вълновия постепен
но да намалява. Това намаля 
ван-е, обаче не по тези при
чини, е изразително особено 
след втората световна 
Ето някои данни: през 1948 го 
дина имало 77 семейства и 409 
души население. .През 1961 го 
дина е имало 68 семейства и 
249 жители, а през 1964 годи
на 59 семейства с 204 жители.
Значи, за 15 години население 
то е намаляло на

не е сигурна и за най-предпаз 
ливите минувачи.
през тези зимни дни, когато 
реката е голяма поради онего 
валежите.

ято са разположени къщите А особенона три махали: горна, средна За идване в Босилеград
Паралово 

минава през едно малко и не
сигурно дървено мостче на 
любатока река.

на
селението от село

Миналото на Вълковкя 
е м-ного известно. Знае се, че 
селото е съществувало

не по- тс стрехи е почти на изчезва
не. Вместо тази Не е трудно местната общ

ност от Парлово да предприе
ме мерки и незначителни уси
лия да построи нов мост.

архитектурапрез
турско робство и че в селото, 
както в другите краища на 
Висок, се е стигнало до 
нмзмране и културна аеммила 
ция на някогашното арумън- 
ско население (шорбаните и 
др.) Преди освобождението от 
турците 1877 година Вълно
вия е имала около 20 къщи, 
предимно задруги.с много чле 
нозе в семейството. Населени 
ето се е настанявало в две .ма 
хали: Райна и Порторевска.

от години са строени по-съвре 
м-они-и Тази стара постройка с гни

ли и рядко поставени дъски
домове с по-големи 

стаи, обаче без истински съ
временни белези.

липса
слс-ве-

Д-р Йован Чирич

война. Стрезимировци

Училищна 

сграда и
*След освобождението от тур 

ците тук започва 
диференциация на население
то. Някогашното „християн-

нацнонална

половина.

181... Ш НАДНИЦА ЗА СТРАХ

И тази зима пощенските мо 
нтьори от Босилеград имат 
•много работа. Всеки по-силен 
вятър къса телефонните жи
ци, които трябва навреме да 
се поправят. Тогава за

V - Чакаме да дойде Деса, майката на тези деца, Но нея 
я няма. Както и обикновено тя преспива тук, а сутрин взи
ма в ръце най-малкото четиригодишно дете и отива да про
си л моли. път

Вместо нея през клатещият се мост тичаха д-ве от де
цата й. Това бяха Драган и Тома. Те идваха от училище. 
Опитахме се да ги спрем. Но. не успяхме. Малко подир 
дяхме как дрипите на седемгодишния Тома с необикновена 
бързина се п-ровличат през .дупките, а -по-стария му брат 
Драган' със същата бързина" се катереше откъм реката.

След малко ни стана ясно за какво толкова много бър
заха. През-същите отвори и също така бързо -излизаха дри
пите на Тома. В ръцете си той държеше това също парче 
хляб, което видяхме вътре.

Тоя път Драган оставаше гладен. Той се опита да на
стигне брата си, но тоя много бързо прелетя през клатещия

тези
хсра няма почивка. Понякога 
само за един ден минават от 
единия до другия край в кому
ната. А и работата по високи
те стълбове не е нито прият
на, шгго сигурна.

Интересът на избирателите 
от с. Стрезимировци към раз
решаването на обществените 
задачи в селото сега с много 
по-голям отколкото преди. Хо 
рата от селото се интересуват 
не само за своите местиш ко
мунални проблеми, но и за 
проблемите в общината и ра
йона. На иеодавиашното съб
рание на Местната общност 
бе избрано ново ръководство 
-в което влезнаха Борис Тон
чев (председател) и Боголюб 
Заров и Мирослав Христов за 
членове.

В-И-

*се мост и изчезна...
Драган се върна при нас. Той с най-възрастен между 

децата и досега е най-много изпатил. Инак учи четвърти 
клас. Много пъти през зимата той намира подслон в киноса
лона. Тук незабелязано влиза, нощува край топлата печка. 
Понякога се скрива и нощува ов някое от помещенията па 
училищната сграда. Поне тук е по-сигурен за живота

Той отбягва воденицата <уг оня ден, когато една част 
от нея рухнала. В тоя момент Драган сскъл дърва. Мястото, 
на което се намирал рухнало и той ос намерил под 
те греди. За щастие останал неповреден. Обаче в детската 
му душа сс е задържал страха.

За парче хляб Драган сече дърва и върши много дру
ги работи ла хората в Босилеград. А миналото лято работе
ше наравно с възрастните работници, които строеха мост на 
Любатака река.

Все пак той е още малък да превземе грижите и за

си. Хората от Стрезимировци 
се застъпват, за премахване па 
някои недостатъци в работата 
си. Особено сс застъпват за 
поправка па селските пътища, 
които сс намират в лошо съ
стояние. Даде сс предложение 
да се формира комитет за из
граждане па лова училищна 
сграда в солото. За тази цел 
Общинската купщиша ще от
пусне до 197-1 год. 40.000 дина
ра. Тези средства ще получи 
Местната общност в Стрсзим-м 
ровци. Сега местната общност 
-ще предприеме мерки за са
мооблагане. В това паиратле/ 
ние трябва да ос,ангажира и 
основното училище в Клисура.

ЙШГ■I еж-к и

останалите деца.
Това, което получават като социална общинска помощ 

е повече символично. То не стига ни за -прехраната. А-ко Фн- 
б.ва да се -купят обувки за босите дарака в тези зимни дни,

За тях е блян да иматтогава трябва да гладуват цял тлекреи. 
поне по една нова и топла дреха. Г(р рано било по-друго 
редовно получавали по-мощ от — Червси-ия кръст, 1 яката 
помощ вече нямат.

* * *

. За този драстичен случай, който и досега бил из 
. ВССТЙ1, осведомихме компетсапиитс в. общината. Полу • 

отговор, че случая щс бъде решеш. Семейството ще бъде 
поместено в изгодно и сигурно помещение, а майката - 
Децата щс бъде заета. Щс й ос даде да числи градските ут 
<Ч’л срещу родоетга заплата и всички други беяифици , 
то ще й тяринадзт. -

Остава да се надяваме, че щс бъде така.В. Велинов

Избирателите в Стрсзимнро 
вци сс изказаха ' по проекто
бюджета за 1970 година па об
щината, съгласиха се с инте
грацията пл двата медицински 
цспира и сс застъпиха за наз
начаване на лекар в село Кли
сура.

ТЪРСИ СЕ ФУРАЖ ща и но 150 динара. Всъщност 
хората и не питат за цена и 
за далечина. Цапример тези 
на снимката са бранковчани, 
а сено карат от Босилеград.

текст и снимки4! в. в.

Животновъдите от Воснясг- 
радоюо са в тревога. Храна за 
добитъка няма достатъчно, а 
зимата още не с 'минала. За
това килограм сено сс заллл-

Цена Димитров
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щфА':1и»М>
• /; йто*-На въпроси за учебното дело

ПРИЗНАНИЕ НА 

ДОБРИТЕ УЧИТЕЛИ НОВИкниги
пее.» ттт штп ■ »Р» Р*<" •—•2Ж ”и ще »’ «ж 1м-

е,"“™ Г-,оЛа и <-»«
та община тестирането ще «. «г П*Ж слабости и т ™ нремая.ат
провежда и занапред. Това - ■ . математика и Зашрто тъкмо тостираи-сто по
ше именно «.*»« сърботъртатсии ез.Гго ки“ ка»а т кос раш.ище учебна 
последното «“ “« ки друти тестера,.и предмет» та цячпма е омаляла » ад- 
™'“-а”об»,«“ ™ ?еРи».,.ра на последно »■ но или друпо учил»,*.

Наистина на това решение 
се противопоставиха, 

бяха малобройни.

тттт
СТАРА ПЛАНИНАТ-

. . >4*. .НАШЕТО
ПЕСЕННО

сто. Недостигът на учебници 
създава неравпоправиенякои 

Обаче тс 
Според тях нямало нужда ог 

тъй-кат-а то на нсо- 
бектияен начин преценява > чн 
ли-щнитс резултати. Тези аргу 

бяха отхвърлени, поне-

' Да се стимулират добрите 
просветни работници

Макар, че тестирането е по
иш а и като такова пес още и- 
ма слабости, то оправдава сво 
нта цел. Преди всичко посоч
ва резултатите на училищата.

БОГАТСТВОВсички бяха съгласни, че гс 
като начин на притестиране. спирането 

воргавагис па знанията не е съ
вършен. То ос все още до-гра 

За осга оба-мсити
же при сегашните условия те-

ГЯДКЯ е“е«Г=
възпитателни- на училищата от другите оо-

жда и коригира, 
че главен недостатък е, че се 
не провежда на достатъчно ор 
глмизиран начин, и че тестово 
те не са най-рвпрозеитатшши 

на съществуващата

та, така чаегично и сръбскатаТези дни излезе от печат 
сборник народни песни от Ди- кирилска ортотрафия. 
митровградоко. Озаглавен „Мс Както казва той, народното 
жду Брма и Стара планина" песенно творчество в Димитро 
оборшикът идва да съхрани «градско е на заиик, но все 
песенното народно творчество още в затънтените планински 
от нашия край и да го напра- селца сс пазят някои обредни 

достъпно па всеки гражда- и свързани със старите оби- 
Съдържащ Ч2М песни (жетварски, овчар

ски и други обичаи „ритуални 
сватби, гозби и празници, се
дейки и др.) Ето защо всички

телно най-реално
образователно - 
те еезултати на училищата. А- щипи.

бъде и тоя метод преспах- Обаче при положение че те 
наистина трудно спирането е провежда само по 

‘ " и рзди констатации, то няма да
Именно

в смисъл 
учебна програма.

Обаче голям проблем, кой
то понижава резултатите на 

в бооилегр адски -

ко
нат, тогава е
да се съзнае качествената
количествена работа в преозе- бъде много полезно, 
тнето дело. за това мнозина на заседание-

Да кажем и това, че против то се заложиха да не се оста- 
ници на тестирането бяха про кс само на констатациите на 
светците работници от

които на минало то

питестирането
^чсСГ^ва ;Х“жда 100 песни разпределени в цик 
до не ашопрашо Толоженио ™те. „Уба-ва мома род нема 
е соеткеяие с другите учили (любовни и други лирични пс-
ша В ^юмента надостпггат де- ши), „Опреяла звезда Даиица' любители на народната песен 
™ учебници а еъществу- (семейни, трудови, сватбарски ще останат доволни от сборни 
вашите са застарели и нс съот и други лирични песни). Два ка още повече, че пешите са 
вествуват на сегашната учеб- оу брата много живувала (се никнали в едно поднебие, кое 
на програма мейно-битови балади), „Старе то е досега

* По тоя въпрос ще бъде ус- бабе — неслаке коп-риве“ (ху- с песенното ои творчество, а 
троено отделно заседание на1 мористичии), „Пойде седенкя което е никнало край синура 
Скупщината на образователна ! да лега“ (соденкарски), „Седал на две етнически цялости ус
та общност. Но и тоя път бя- Марко с майко да вечера“ (е- всявайки хубавото и от едни-

н-сяца. пич е оки и някои лирични пес те и от другите и създавайки 
чо ни за Крали Марко) — сбор- неповторимо свое богатство, 

пикът „Между Ерма и Стара
планина“ той обхваща една Стара планина“ може да бъ- 
по-значителна част на песенно де интересно четиво и за мла- 
то ни богатство без претенции ди, и за стари, с една дума — 

език цялостно да го е изчерпал. Но за всички.
сноза, което е внесено за Той е твърде богато илюст 

мо- пръв път в историята на на- риран от художника Новица 
шата народност зазвучава с о- Младенов, който със съвреме- 
ригиналната си мелодия. Автр нея поче.рк е пресъздал бита 

МАРИН МЛАДЕНОВ на нашия човек и съдействува 
с за възприемане на сборника 

като твърде вкусно подредена 
книга.

нашенец.ПИ1Н

онези резултатите, получени от тес
тирането. Даде се 

показаха ни,е занапред добрите поотде-
резултати

предложе-училшца,
диненото тестиране
най-слаби резултати. Впрочем лии и колективни 
тестирането е вече прието от да се стимулират чрез матерп 
болшинството средни и основ аляо. възнаграждаваше. Такава 

училища а република Сър- практика вече прилагат учи
лищата от съседните общини, 
а това е възможно и в Боои-

било неизвестно

ки
бия.

лепрздоко. Защото парадоксал 
•но с, че при сегашното поло
жение еднакво се заплащат и 

Скупщината добрите, и слабите просветни 
общинската образователна работници Това създава н-едо 

на- волство и не стимулира изоб- 
обсъдиха резултатите от що работата в просветното де 

тестиране, ло.
Педагогичес-

Какво показа последното 
тестиране ха изтъкнати някои 

Мнозина бяха на мнение,V»1 Сборникът „Между Ерма исъществуват възможности въ
проса с учебниците да сс раз
реши. Една от тези възможно 
сти е ако се издаването на у- 
Чебн-ици на български 
пренесе при издателство 

„Братство“ в Ниш. Тук 
гат да се групират и кадри, и 
средства, което ще гаранти
ра бла-говременио и качестве
но издаване на всички учебни
ци, необходими на училища-1 
та на българската народност.

Вепе Велинов

Членовете на
на
общност на нзй-обстоеи
чин
миналогодишното

Поради това общинската обкоето е прозе-л
завод от Враня. Общо на ра-зователна общност при за- 

са делянето на средства на учп-КИ-Я
територията на комуната 
тсетирани 16 предмета в осно лищата ще определи средства 
пнмте училища и 6 в гимнази и за възнаграждавано на най-

добрите при тестирането. То
ра е едно, а второ резултатите 
от тестирането трябва най-де
тайлно да обсъждат просветни

рът
сс реши да печата песните 
фонетичен правопис използва 
йки същевременно българска-

ятл.
Мил юлогодишнит с р езултат!! 

от тестирането са. общо по-до 
бри от предишните. Обаче е 
дошло до диференциране нз 
резултатите в училищата. Спо 
ред успеха на първо място с 
горнолиоинокото основно учи
лище, на второ гернолюбат- 
ското, на трето бистърокото, 
на -четвърто бооилеградското 
п последно е долнолюбатското

Ст. Н.

чко; затова тръгвам, яхнал въглищната кофа. 
Като ездач хващам дръжката й, тая 
юзда, и с мъка се спускам надолу по стълбата: 
щом стигаме долу, моята кофа се вдига 
колепно: камили, налягали по земята, подгоне
ни от тоягата на камиларя, не се направят по- 
хубаво от моята кофа. В равномерен 
натам заледената улица,- кофата ме подхвърля 
почти до първия етаж,- но никога не ме отпуска 
по-ниско от горния праг на вратите. Най-високо 
отока чам пред сутарена на търговеца; дълбоко 
долу, наведен на масата аи, той пише 
за да не се задуши от препалената 
той е отворил вратата.

Въглищарю! — ,викам с изпепелен
студ глас сред облаци пара на дишането. _
Моля ти се, въглищарю, дай малко въглшцл' - 
Кофата ми е толкова празна, че съм я яхнал. 
Зъди така добър. Пре първа възможност 
платя.

проста
!

велн-
училище. |

Сравненията показват, че на 
предък в резултатите показва 
торнолиоинокото училище. На 
пред по ол едното тестиране та
ва училище беше на трето мя 
стр в общината. Подобно е и 
с горнолюбатското училище, 
ксето напоследък, след дълго 
трайни междуособици среди 
вътрешните да работи и пости 
1-на по-добри резултати.

Противоположно на тези у- 
щишща изненадва успеха на 
босилеградското училище. Се
га то е на предпоследно място, 
в комуната, а до преди е-вина1 
I и било на първо място. Още 

V повече изненадва и поради ф/> 
кта, че това училище работи 
при сравнително най-добри ус' 
ловия. Но изненада няма, ка- 
кто каза един в своето разиск 
кане, ако сс знае, че човека 
е главен фактор на всяко мя- 
сто. Той може да има и три 

. дипломи, и безброй кабинети, 
но ако не работи, няма да и- 
мц резултати.

Последното по резултатите 
с долнолюбатското училище. 
Таковд, беше и в миналото те
стиране. Т-6 е изкарало едвам 
задоволяващ резултат, а на те 
риторията на Педагогическия 
завод по няколко предмети р . 
било на последно място.

Резултатите на тестирането 
при гимназията са твърде ела 
би. В конкуренция от 12 тссти

ПРЕПУСКАЙ
НА КОФАТА

тръс И-ЗМ.П-

ометкш; 
торегцина.

ог

ше ти

Търговецът елата ръка до 
— Какво ми ое счуаа ? — 

мо жена си, която плете.

ухото ои.
пита той през ра- 

„ седнала с гръб към
печката. — Какво ми ос счуюа? Сякаш 
клиент. '

(Франц Кафка)
че някойОт въглжца нито бучка; кофата празна; ло

патата безполезна; от печката лъха студ,- в ста
ята мраз; пред прозореца вледени дървета в 
скреж,- небето — оребърен щит арещу този, ко
йто чака от него. помощ. Аз трябваси да имам 
въглища; не бива да замръзна; зад мен без
жалостна печка, пред мен пак такова небе, ще 
трябва да. препусна затова пом-ежщу им и да 
потърся в средата на всяка Цена помощ от про
давача на въглища. Но на обичайните ми молби 
той е вече обръгнал; ще трябва най-безспорно 

• да му докажа, че нямам вече въглища 
прашинка м затова за мен той все едно, 
слънце на небосвода. Ще се явя като 
готов да пукне от глад на прага, комуто готвач
ката на господарите се решава да даде затова 
утайката -от свареното напоследък кафе; 
търговецът,^ .с яд, но безоръжен пред заповедта 
„не убивай“, ще-хвърли в кофата ми една ло
пата въглища.

Самото ми пристигане трябва Да роши

— Аз а-ьищо н.е чувам — казва жена му, ка- 
то диша спокойно над куките, с гръб приятно 
затоплен.

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

— Жено — казва търговецът, — думам .ти, 
ше може чак толкова да се 

е някоЖ стар, много стар 
клиент, дсто така трогателно ми приказва.

Какво те прихваща, мъжо — казва же
ната, като притиска, отпючивайки ои за миг, ръ
коделието към гърдите аи, — няма жива душа, 
улицата е -пуста, всичките ши клиенти са обслу
жени; можем за няколко дни да затворим дю
кяна м да почиваме.

там има някой ,- 
лъжа,- трябва да

нито 
че е

просяк.

та и
— Но аз съм тук, възоеднал -кофата си — 

викам аз и от студ безчувствени сълзи замъг
лят погледа ми. — Моля ви -ое, погледне то наго
ре,- веднага ще ме видите;вои-

за една лопата въг-Страница 8
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По училищните стаи
»

и дворовете
Обикновените иагценци

Четири десетилетия с 

училищния звънец
ш

жгц «еГеГХ ггт.'»: ггоглкг-.?-
пг^™^ТО учшш,ще наскоро ва бях и служител и готвач в 1934 година м~ уволни' от па
му ощГйЗ меоеецаИВеч?С18Вго К™ ~ 33 едаа 60113 и нз ЛК* място назначи

шоеца. Ве е 38 ° -аг[лата- П,° това време имаше зет ои Стоимен Но това беше
чи.гпипУмм Г разделя от у- и най-много ученици в осноо- съвсем за кратко Аз отново 
ТГГ ЗВМ1еЦ' ОТ децзта 1НОТО У^ил1«ц.е в Погаснете - се върнах в у*,жю " ^РВДвателите. над 300. Сутрин ставах в 3 ча- -През ИзГклитсзТ'
— Да, още малко остава до 11 153

пенсията —■ казва чичо Владо.
3& години, имам 
а 8 месеца са За „памет“.
Не сьм ги виел. Това

през

годи
ни промених десетина дирек
тори, а през училищните ска
мейки минаха няколков книжката, поко
ления.с вре

мето, което прекарах в Пирот 
като домашен слуга при адво 
ката Сава Ратния.

Чичо Владо заточвал 
миньор. Работил

'■?

*
Чичо Владо е глава на 

демчлеино семейство. Пет дъ
щери и двама опнеше. И всяч 
китс ги е извел в живота. При 
него е останала само най-мал 
«ата му дъщеря Лоза.

— Какво ще правени 
отидеш в пенсия ?

сакато 
само един 

месец в мина „Ерма", а след 
това се настанил на работа в 
основното училище в Погано-

Р
&Ш№№ 1

Това е училището в Горна Невля. Някога бе гордост 
лото. Сега излиза.

во.на се- 
ннкон — То1ва беше през 1932 го 1 

дина. Работеше ос в стз1>ото Ц 
училище на мястото на днеш- 1 
ката поща и местна канцела- * 
рия. Имаше само четири отде -?,! 
лепил. Учители в селото бяха 
Мария и Ко-ста Караиванови 
от Ниш. Пърлата ми заплата 
беигс 200 тогавашни 
днес получавам 58.000 ст. ди
нара. Тогава училището рабе 
теше и преди 'и след пладне.

*— Най-тежки годили в ра
ботата?

че е ненужна сграда, за която 
не се грижи. И, естествено, ще пропадне! катоI»

-?-гЛ У щ
! ■;./ — Ще си гледам земеделска
Й1 та работа. Ма-лко тру?дно 'це 
|||| ,м_и бь.де да се разделя с учи- 

лищния звънец, но ...
Падини са това. Не една и 

дое, а 38 ГОДТШЯ1 ле ое разде
лям от училищния ззъ-нец и 
децата.

V .

ш Ш-

са, а работех до късно след 
динара а обед, защото трябваше да се 

приготви храна и за отделен - 
ците.

— Никога не съм бил нака
зван от директора. Само вед
нъж през живота ми — пред М. Андонов

Из ОК на СЮМ

Студентите на помощ на 

селската младеж
Тия чинове, изпратили безброй поколения от Долпа Невля 
и охолните села, сега гният край реката. Нищо ли не мо

же да се направи от тях?
Председателство на Съюза С една дума — очаква се 

младежта в Димитровград през зимните дай да 
роши на последното си заседа ви културно-забавния 
трие от Ю януари през зимна
та ваканция младежта да зара 
боти по-активно като се изпо-

по селата и в града.на се съжи- 
живоа М. А.

лзват прииждащите сили
лшца ви се люля; пък ако ми -дадете две, ще ме 
направите вече безкрайно щастлив. Нали всички 
други клиенти се обслужени. Ах, да чуя веднъж 
ваглихцата да затротюлят в кофата!

— казва търговецът. м. се кани, 
изкачи стълбата; то жеиа му е

студентите. В течение е допиг
вале с младежките активи по
селата, за да сс узнаят инте
ресите на всяко село, а тезиИдвам
дни щс бъде изготвел и плачкъсокрак, да 

вече при него, улавя го здраио за ръката и каз за действие.
Така също е решето да съ-ва:

— Недей да ходиш. Щом те ое разбираш, 
ще ое кача аз. Не помниш ли колко лошо кашля 
тая НОЩ? За някакъв си клиент, сигурно въоб
ражаем, ти забравяш жеиа и деца м се излагаш 
да си простудиш гърдите. Ще ида аз.

— Изреди му тогава всички видове, кои;о 
имаме на склад, цените ще (извикам отгук.

— Добре — казва жената и сс изкачва на 
улицата. То ое знае, тя ме вижда веднага.

— Госпожо тьрговке — викам, — лай-поч
тителен поздрав; само една лопата 
напрано в кофата,- ще ой пи отнеса сам,- една 
лопата ог най-лошите. Щс платя всичко, разби
ра ое, ала ле водната, ле веднага. — Как ехтят 
като камбанки тези три думи „ала ле веднага 
■и коЛко объркващо ос слигват те с вечерния 
камбанен звън, който долита от близката -кам
банария.

— Е, какво мака? — вика търговецът.
— Нищо — отвръща жената. — Съвсем ни

що. Не виждам нищо, -ле чувам нищо,- бие салто 
шест часът и ние затваряме. Студът е ужасен, 
утре ще издае сигурно .много работа.

Не виждала нищо, н/с чувала нищо; и псе
опитва да ме 

отвсе с нея. За жалост успява. Моята кофа при
тежава всички качества на добро -ездито живот- 
НО; но съпротивителна аила няма никаква,- мно
го е лека, една женска престилка, и тя литва 
във въздуха.

— Проклетнице — викам в гърба й, кога- 
то тя тръгва да ос прибира, като лолупрезрител- 
но, полуусиокоеяю махва с ръка, — проклетии- 
’(с! За една лоната <хг най-лошите молих и ги 
н-е ми я даде. — И с тези думи аз политам към 
царството на ледените планини м изчезвам за
винаги.

жили активността на младеж
та в града. Ще сс организират
общи талцоп-и забави, а в съ
действие с Центъра за култу
ра и забава — щс се напрала
опит за гостуване на по-изве
стни артисти или М-ишкил тел
тър, ако разполага с подходя-

въглища; щи свободни термити. В пла
на за активността па младеж
та през зимата отделно място
се дава на младежта па село.
Предвижда се по-голомитс се
лски активи да подготвят и из |
насят’ нодб)ран1И програми, да
си орган.изшрат разменни пост)
щения и прочее.

пак развързва престилката си и сс

Караджсдаитс, конто столетия нравеха браниш иа. хората, 
изчезват. Една намерихме запазена под село Клисура. Но

докога що трае?
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Скулптурите голяма пластичност, по с па- 
.рушона хармония. Тук също

камък,
1 лито граапора.

издялани в иатурлл.исничсп 
Поюечето огг главите

олтари за жертпопркно- 
а наоколо ■ поставели

типа"*с " украсени^с' нсобяшс- на хора и жм/вотли
иГ'^и™зЧеГга 0СТ"ас^лЛп“'са украсс- 

^‘формата на рашюбедрши ни с бу^ги,от
Т1>И™чтие "ет“са дставТяватяйцедидош камъни - 
обърнати на запад. с най-ши- лорташени върху «Р'ьг<>обр^и«з 
покттт ои страна към Дунав, или елипсовидна вдлъбнатина 
Е. м* .«ошаш- от им « плочи с «овразм» ла
,изток и югоизток да ие удря тях сцени на л • . 
ммкога фронтално голямата 13 Лспатаки вир II са намс 
стена, а да се плъзга по доу- репи 15 скулптури.

ри и 
ш смиеНАУКА И ПРИРОДА са сотиюа от 

които са фино гра*
се ореоцат 

— са » някои от 
дП)упи аб вирени или издялани.

Това е велико, което древ- 
залалила за XX вск 

1 изящното и. страшно из-ку с 
тво на Лепен слои вир.

I

пипикник*»» 1МШ
ж ьаа “.а,рдап, включен в хищроенер- Триде построени

« Жает" Р—Гка
Лепеагокм вир I. И 

имали

нюсттд с

има 69 гроба,В трите града 
някои от 
под салште трапецовидни къ
щи. Мъртвите са били заравя 
ни изпънати, свити или с ръ-

коило са издълбал» и
та.— =2 ="==^_ 
ако не и порано, ловците са Къщите са груби, без Д 
Сели около* вировете, къде- настилка, пито постоянна въг- 
то рибата се е хващала лесно.
Край Гоотоджин вир, дълбок 
СО метра, и край Леленски вир 
риболовът и сега е така оби
лен, както и преди хилядоле
тия.

Мотивите
цс и крака, разделени от тя- 

от Л еленскилото. Скелетите
П са оградени с речниЕвропаНай—стараят град в кир

хамъмм и лежат върху про-

ЛЕПЕНСКИ ВИР НА ДУНАВА дълговати плочи.
Археологическите находки 

дават възможност да се напра 
вят нови научни констатация. 
Но според днешните 
кия Л еленски вир I представ
лява най-старото селище в Еа-

През юни 1965 г. Драгосяав 
Орейович .завеждащ катедра 
във Философския факултет в 
Белград, пристигнал на Лепен 
ски вир. Петдесет километра 
по-надолу кипяла вече треска 
ва. работа по строежа на язо
вира.

позна-
/ са .идентични, но стилът и тех 

пиката се различават чувстви
телно Оригиналната форма на 
речните камъни вече не 
опазва .изпълнението ■ е е по-

злите. Това представлява първа 
та проява на архитектурна 
аеродинамика.

В Лопен гами вир I са намерс 
ни 23 скулптури, 18 олтара и

решна уредба. Чувството 
пропорция и вкусът към изя
щното изпълнение не са били 
познати на човека тогава. 

Най-старото селище, Лепсп-
С1СМ ВН1Р,
площ от 3000 кв. м. В него са 
намерени 62 къщи, а под тях 
още 46. Тези жилища са в пет 
строителни пласта и представ-

се рапа.
Б. АпостоловПрез 1967 г. след множество 

наблюдения археологът се у- 
бедил, че Лепенски вир пред
ставлява оредната халка, свър 

мезолита с неолита по

е разположено на

Любопитни фактизваща
местните земи. Постепенно из 

излизали тайните нанедрата
хилядолетията и 
сс превръщали в действител
ност. За първи път европей
ската цивилизация се появила 
пред съвременниците в една разучена и 
завършена линия.

Мястото на праисторическо
то селище представлява речна 
платформа с- трапецовидна ос 
нова, с площ около 5500 кв. м.
Старото селище е било може 
би два пъти по-обширно, но 
Дунав, като е разширявал ко 
ритото ои, е погълнал постене 
нно източната му част. 
роен до непроходима вековна 
гора," Лепенски вир е бил до
стъпен само откъм реката.

Селището има три пласта, 
всеки със средна дебелина о- 
коло три метра. Пластът Ле? трапеца. Подът бил покрит с 
пеноки вир Ш е най-млад ц хоросан от червеникав ва.ро- 
най-висок-о разположен. По сво 
ята структура, съдържание и 
цвят първият и вторият пласт 
се. отличават ясно от третия и цвят. В средата на жилището 
представляват новото откри
тие в праисторията на Европа 
Най-старото селище е построе 
но па пясъчна дюна, сгушена

Участието на земеделците в бюджетахипотезите находка.ляват оригиналната 
Ако се вземе предвид, че за
падната страна все още не е 

че източната е би
ла унищожена от реката, мо- БРОЯТ НА ЧАСТНИТЕ 

КРЪЧМИ У НАС
жетна сума в н ат пата страна.

Разбира ос, в постъпленията 
влизат и приходите от митото, 
таксите и друга.

С 'колко пари от данъка у- 
частвуват земеделските произ
водители в бюджета?

Някои мислят, че в общата 
сума това участие с най-г-оля 
мо, но се лъжат. Ето данни:

Постъпленията в бюджета 
през доветмесечието на мина
лата година са били общо 
19.701.000.0000 динара. Тези по 
стъпления ндват от следното:
От данък — оборота осем ми 
лиярди 591 милион динара, 
от облаганията върху работни 
те заплати на производствени- 
ци и служещи 5,512.000.000 дп 
пара, от друга подобни обла
гания
от облагането на земеделски 
те производители - 887.000.000 
динара. Това значи, че този 
вид облагане на земеделските 
производители съставлява са
мо около 4,5% от цялата бюд намаляват.

же да се предположи, че око
ло 200—300 души са живели в 
около петдесетина къщи най- 
старите от които се намират в 
центъра на града.

Къщите с площ от 5,5 до 30 
кв. м не са имали стени, а пре

В края на мигналата година 
в Югоолагаия е имало около 
13.300 частни гостшшшчарски 

КОЛКО ВОДА ИМАМЕ? заведения, от които над 70
процента са били малки штте 

Югославия е една от най-бо йни заведения и кръчми, П;рез 
патите с вода страни. Имаме 1965 година броят не е над- 
общо към 40.000 километра минавал 4000 заведения. Счи- 
реки, от които 2.000 километ- та се, че оборотът в тези завс 
ра са големи плавателни .реки. дения в края на миналата го- 
Срсдннят годишен дебит на дина е възлизал 
водата у нас възлиза на око- 1.100.000.000 динара, 
ло 120 .милиарда кубически ме Най-много частни госпилми- 
тра, а това е по около 5.400 чарагаи заведения праз този пе 
кубичоаки метра вода на гла- ртаод са открити в туртютин со
ва от наоеденмето годишно, ките райони на страната, къ- 
Обаче протокът на водата е депо само общественият сек- 
ораншггелно неравномерен и тор не може да задоволи нуж
да това имаме периоди, юогато 
при засух реките чувствително

:
Пост-

пради от животински кожи, о 
пънати на отвесни греди. Пок 
ри-вът е бил лек, с наклон 
към най-малката основа на околона

вик, а върху него — тънък по 
лиран слой с бял или розов

899.000.000 динара и

имало правоъгълна печка от 
варовични блокове, близо до 
печката били побити скулпту-

дитс на посетителите.

м. н. н.
^уууууууу^^^^^^^^^^АЛАЛЛААЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА^^^^^^^^^^^^^^ууу^уууууууууу

В образа на Том Рок Тюрпен узнал себе си. Безуслов
но, за това има някои основания. Ако не друго, то поне 
това че фулгураторът на Рок много напомня последното 
изобретение 21а Тюрпен, което той патенти рая след като из
лязъл от затвора. Подобни били и агякои черти нд характера, 
някои биографични подробности.

Естествено, Жюл Ворн не написал книгата ои, за да 
вземе отношение към Тюрпен. Писателят изложиш в тази. 
книга една идея, която се изплъзнала' о твмимаяието на нс 
много наблюдателните негов съвременници: опасността за 
човечеството, която таи в себе ои безнравствената позиция 
на учения.

ние па обществото онова, което първообразите на героите 
.му не биха желали да излезе извън един тесен кръг познати 
и приятели?.

Аркадий Ваксбсрг На хиляди километ;»! от Париж, в Русия, по същото 
време едва ке станал скандал по твърде подобна причина. 
В образите на Чеховата „Чайка“ Тригорин и Нина Заречна 
узнаеш -оабе си белетристът И. Н. Поггапенкю 
Иа А. П. 4-ехов Лика Ммзиноша, а преди тока 
друго негово произведение художниците С. П. Кувшииников 
и И. И. Леви таи. Много подробности от истинските (твърде 
сложни и горчиви въпроси) ‘взаимоотношения между живи 
хора (особено- що ое отнася до Потапенко и Лика) минали 
от страниците иа книгата и върху театралната -сцена. Но кул 
турата, интелигенцията, тактът на тези хора най-сетне и 

, дълбокото мм уважеяше към Чехов не 
„.изясняват' публично отношенията ои.

и приятелката
в героите на

Безскруполоз-шгят изобретател ое отзовал на излиза
нето на следния том от произведенията иа Жтол Вери като 
предявил сензационен мок. Той повикал на отговорност ро
мани-гета; и издателя му Хетц-ел, като поиокал възмездие за 
„моралните за-губи“, -които понесъл, тъй като бил показан в 
.дюбла<гоП|риятна -светлина на странящите на книгата на гос 
1ЮДИН- Жтол Берн“.

- Човекът, когото ненавиждала и презирала цялата стра 
на, извикал ,ча обвинителната скамейка националния лгобп- 

, мец, (гордостта на Франция, оногова, когото почитали чита
телите по целия свят:

им позволили да 
а още -по-малко (нс- 

възможно и дори и да се помисли това) по съдебен ред. В 
края на краищата, както шише в спомените ои Т Л Щеп- 
кииа— Купсрнмк, „само за таланта'' с който са написани тези 
щзоизведедия „е възможно всичко да ое прости на Чехов " 
И „оакърбеа-оите ' му простили.

А Т^Ш ОТ11Щ0 Ие прослптл Жюл Берн, въпреки чг
- — «««

Впрочем, пред френски 
разгл-еждешш не тъ-й •рящаоо, г 
нели нашумелия ерлвагитс.шно

Героят
против
автора

ч
5

съдилища такива дела ’ били 
тиреюадани имало, оообопо по.м-

Гята с Тюрпен процес, воден '^з-баща
едба^?= °та някой .си де Префо^

1 ноучителен епизод, който- заслужава да бюде паз- казан още повече че това дело, н-осъмн-апо, с по^и-яло вър
ху хода да тъжбата между -Тюрпен и Жюл Бе™

Бпрочем, присъдата, естествено, не люлеела да -се строи 
върху чувства. Симпатиите и антипатиите значели -много, но 
те от само себе\ои не са могли да определят изхода на де- 

. лото. Става дума за един от твърде сложните — литератур
ни, етически и правови — въпроси, който и до -ден днешен 

решен окончателно. От врем-е на време той продължа
ва да предизвика остри спорове.

Каква е границата на използването 
тински факти, -взети от живота? Има 
окръжаващата го действителност, от 

■ всичко и

не е

от писателя на и-с- 
ли право да - ч-ерпи от 
миналото, решително 

дд го трроьъзсъзддвя иа ст'рдш1И!Ц1Ите на произведе- 
■■ч нияп'а си? Мож;е ли да -се дзде свобода на фантазията 

■■ се „поправя“ истината, ако нещо й се отнеме или нлптъ 
тив, зко й ое прибави. Опълномощеи ли е авторът да пио- 
юмсямадаш присъда на своите герои, е които можем да 
съзираме известни, реални люде? Може ли да прави достоя-

6

Александър Дюма 
с една веднъж за г 
числото им никак не 
увлеч-сние били четени 
ет-о на пО(вечето от 
то Дюма пренася

въпрекв» чс не издавал книгите си 
винаги установена п-ера-юдл-гчност, ко по 

отегъловал на Жюл Берн. А с еднакво 
и едните и другите. -Но ако действп- 

романите на Жюл Берн става в бъдещето, 
то-в-з „г>от.г читателите в минал-зто. М;шсалото поитова сравнително недалечното минало е предмет и на р”

като
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Писмо от Градиаи
ОТЗИВИ

МЛАДЕЖИТЕ КАТО ПРИМЕР ЗАБРАВЕНО »БРАТСТВ0«
Начало на годината е. Тр:я5 

ва да предприемем мерки за 
нови задачи пред настоящата 
година. Примерът от минала
та година може да ни ободри 
да ни даде насърчение.

Младежите от соло Градини 
■в таза направление могат да 
ни служат като пример, 
мое мяеетие това е 'един от. по
добрите младежки активи 
общината. Т.ямните дела са 
лице. Те приеха предложение
то на Местната общност

^миналата година и взеха' акти 
нно участие в довеждане на во 
дата и изграждането : 
мата. Нима тава не може да 
ни послужи като пример.

‘Сега пък когато 
дено, кога,то не 
■строи, младежите активно ра-

по ботят на културно-прооветно- га ‘може се каже, че младо
то поле. Те устройват забао- 

в ии вечери, а тяхната нового
дишна програма беше многч бщо, те са по-активни и от 
уотешна.

Младежите ое

със самодейност. Те подготви-
ха пиесата. „Кир Якя“ от Сте- 
рия Попоаич. Ако

на чеш- 1 щ ?1:
ое има пре 

актив едвид, че - младежкия 
навън е сту малък, работата 

може да сс «Iкоято псети- 
га е съвсем задоволителна. Се

>шь *

жвгте от Градини не само с но
вогодишмата програма, но изо

на
младежите в Димитровград. 

Работата на младежитепрез - занимават и ще
бъде добра и през тая годи
на. Те вече гостуваха на 3 я- 
нуари т.г. в Бачово, 
стуват и в Радейна, 
лаш и още някои оела. В 
зи програми най-активно 
ствуваг младежите Георги Пъ-

Мито

Неупотребими
край

автомобили
пътя

а ще го-
Петър-

те-
уча-

Често орещаме стари, 
требилти автомобили край на
шите пътища. На проиуакватс 
лния пункт при Градаши вече 
шест месеци ое намира 
т акъв автомобил 
СК, в който според непотвър- 
дени оведения загинали

рванов, Иван Станчев.,неуло ри лица в НР България. Той 
стои тук като паметник на на- • Стамболийски, Никола Опасе- 
шата небрежност. То1ва дава 
лоша картина.

От миналогодишната изложба на „Братство"
нов, Миладин Гогов и др. Вече 21 година съществуза 

което
какво признание. На мен ка
то читател това не е ясно, за- 
щрто зная, че издателската де 
йност на български език има 
големи заслуги за 
на културния уровен на наие 
лението

един 
„Москвич“

издателство „Братство“ 
издава седмичен вестник 
българоки език в Югославия. 
Миналогодишната изложба на 
издателството в Димитровград 
Привлече вниманието на граж 
даните. Измина вече една го
дина от юбилея — 20 години 
от ,изда1ването на първия брой 
на български език. И все пак, 
»е ое намери някой да дадр 
предложение това наше изда
телство да се предложи за отли

с. Градини
Младея Владимиров

На снимката: Старият 
потребим автомобил.

неу на

четп- Цветко Бояяич повдигане

от Димитровградско, 
Еосилеградако, Сурдулица и 
Бабушнмца. Мисля, че такива 
опущения са недопустими.

На снимката: Изложбата на 
„Братство" в Димитровград

Цветко Боянич
..................................................................................................................................................... 111111....1ШШ111ШШ.

Погансво

чие през юбилейната 20-гсди- 
шнима, или да му ое даде ня-

Гоотуване на младежта от Звонци
Н.а ю януари т.г. Погазсвс 

посети младежта от Звонци ка 
то изпълни подбрана програ

ма. ще — Христина Иванова, Мил • 
ко Иъанол и Иван Колев, мла
дежите от Звонци са подготви 
ли пиесата „Белград някога и 
сега ...“ от Браниолав Нушич 
и няколко точки от народни 
песни и хора.

Гостите ог Звонци бяха из
слушани с внимание и награ
дени с бурни аплодисменти.

С тази програма младежите 
от Звонци са се представили в 
Преаака, Ракита й Поганозо, 
а ще обиколят и някои други 
села в Димитровградска и Ба- 
бушаишка комуни.

Какгго ни запозна ръководи
теля на програмата И.ван Ко- 
лсо звеячанци имат най-серио 
зно намерение да гостуват и в 
Димитровград.

С помощта на трима препо
даватели в основното учили-

------------------- ----------- --------- -

мана „Варенският път“, който породил продължителен и 
мъчителен процес.

В основата на романа е положен истински случай — 
бягството на Дуй XV | и Мария Антоанета от Париж през 

.нощта на 22 юни 1791 година, когато кралското семейство с 
помощта на няколко роялистки настроени офицери ое опи
твало да сс скрие от революцията ® чужбина. Във Варена 
нощно дреме бегълците на намерили да сменят конете си й 
затова се заблудили.

Тази случка е разказана в книгата на Дюма по след-

В края «а краищата Префонтен 
пътя на досадните посетители

Така изглежда епизодът, проразказан накратко, който 
предизвикал недоволството н.а Префонтеннвотука от романа. 

-.Н'С трябва да забравим, че когато книгата излязла на френ- 
ския трон ое качил непосредственият нлеледиик на „този“ 
Луй. Вч1»1оподан11-5и1ят Прсфонтеаг-младши бил засегнат от 
обстоятелството, че дядо му бил показан не само като стра
хливец, но и като човек, който отказал в един критичен 
моит да помогне на намиращия сс беда крал. Той твърдял, 
че ,в оемейстшото му свято ое пазело предание колко радуш
но кралицата била приета под покрива на Префантсмовия 
дом, каква помощ и гостоприемство й било оказано.

неохотно показал

мо-

ния начин.
Било пешако, като се съблюдава необходимата пред

пазливост, да ое почуква на вратите на първия дсм, в който 
гори оветлина, и поети та за пътя. С това сс нагърбил лейб- 
гзардссцът. Валори, който яздил напред. По, видяла осветен 
прозорец, кралицата също рошила да излезе от каретата и, 
като взела Валори под ръка, ос отправила с лого към вра
тата При тропота на приближаващата, ое карета, вратата сс 
отворила, тю иедпага и затворила. Валори я бутнал и ос озо
вал лице в лице с непознат човек на около петдесет години 
в халат и чехли на бос крак.

— Какво желаете, милостиви господине — попитал не
познатият Валори — защо нахлувате в чужд дом?

— Господине, ние не можем да намюрим пътя — от
говорил Валори — ле можете ли да ли помогнете?

М. А.
Грижата за „честта на наолсдственото име“ го подтик

нала да възбуди дело против Дюма и издателя му Мишел 
Лови. Префонтен локал забраняването на книгата — 
дът ага департамента Осна, „споделяйки тъй понятните за 
всеки поданик на негово величество“ чувства на оокърбепия 
'внук, се съгласил със желанието му. Като основание послу
жило обстоятелството, че в публикуваните спомени на Вл- 
лори този оиизод е възпроизведен иначе — приблизително 
така както го излагал потомъкът на кавалерийския майор 
Префонтан.-

и съ- Малко смях
*
Родили се няколко близна

чета и 5-роднситият Тото гаи-Но Дюма не ос съгласил с такова решение. Той раз
полагал с други мемоари, написани от тория лейб-пвардеец. 
който съпровождал краля и кралицата, Мустие. 
вороия на събитието съществено ое различавало от версията 
на Валори, Съществувало и показанието на трети лейб-гвар- 
деец, Малдсп, което ое 'разхождало и -с първото и с второто.

,Но нима писателят няма драло — |разсъждашал защит
никът на Дюма адвокатът Дговерди, да ое спре на оная вер
сия, която му се 'струва — и психологически, и исторически 
— най-убедителна ? Нима. е възможно — по съдебен ред или 
гю друг начин — да му сс' наложи друга. И нима ии тази 
друга но с също толкова уязвима асото първата, понеже пито 
една о-ю е установена като безспорна.

та:
— Татко, всичките ли ще ос 

танат гари' нае или са изпра
тени само за да си изберем 
едно от тях?!

Неговата
Непознатият човек се смутил, след тава казал, като 

огледал изпитателно нощните пооетители:
— А що, ако ое компрометирам, като гаи направя ус-

*луга?
Една жена отива при пси

хиатър.
— Докторе, трябва да изле

кувате мъжа ми. Вече десет 
години винаги разказва на 
сън канско е правил през доня.

— Деаст годили! И вие идва 
те при меаге едва сега?

— Естествено сега, защото 
от вчера вече нищо нс разка
зва!

Валори произнесъл С ДООТОИИ1СТВО:
— Дори и да «и компрометирате, вие, естествено, няма

да откажете помощ на една жена която се намира в опас
ност.

— Милостиви господине — отвърнал непознатият чо- 
пок — жената, която стои зад вас не е обикновена же<на, тя 
е — кралицата! (СЛЕДВА)
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Карикатурен екран
Л. Мак Без думи

(Б. Николов)Чистачът на фенерите
на Ш»г Хай-чин. е“

оопетлсяшето. Той подхвана по
падай тмчност, като преди всич- 

на министерското

заемащ много и отговорни 
жен и постът министър на 
вата работа с присъщата си 
1К0 ое пототши да изследва сърцевината

разлистените върхари до последните разклонения 
Ето защо свика на заседание сшсштс оедем глав- 

„оавеютеаше“, държа им обичайната
дърво от 
на морените 
ни директори в реоора 
реч и накрая пи попита:

— Какво вършите вие всъщност.
_ Служим на народа! — извикаха в хор седмината

■главни директори и направиха като един общо дваде-оет и
л

1■иедин поклона.
_А освен това? — полюбопитствува Шапг Хай-чин.

— отговори най-старият 
— поеми от нас кгГ— Господарю и повелителю 

по 'олужбен ценз от името на всички други, 
препраща заповедите на ваше превъзходителство до седми-

съветници в реоора „Осветление ,

I. Е

1(
%( сната висши министерски 

които са му подчинени. Ние получаваме така също рапорти 
от тях и пи обработваме, за да пи 'представим на ваше пре
възходителство, пресети през необходимото сито.

Министърът слезе шбственокрачно в долния етаж при 
четиридесет и деветимата висши миншиегорокм съветници в 
реоора „Осветление“ и узна там, че воемиму от тях са под- 

седмина министерски съветници в реоора „Осветлс-

__и±±
- г— ‘.V--

©СИАЧЕТАчинени
ние“. Шанг Хай-чин .продължи да слиза от етаж на етаж, 
докато стигна до висшите лалмтели на фенери.

— Какво вършиш ти? — попита той едното от тях.
— О, господарю и повелителю — извика човекът, — 

33 препращам заповедите, които ми .апуокат отгоре, до под
чинените ми палители на фенери: и .се отчитам за тяхната

„ИНТЕГРАЦИЯ"

Комбинатът „Димитровград" е наше най-голямо 
стопанско предприятие. Към него са обрънати нашите 
погледи и в бъдеще. При разформиране на Обущар
ската кооперация „Труд" те приеха всички работници. 
При разформиране на „7 юли" ги приеха само — ча
стично.

дейност пред погорната инстанция.
Министърът подири и намери един палител на фе

нери.
— Какво вършиш ти? — заприказва го той. — Колко 

фенери палиш всеки ден?
— Нмто един — отговори човекът и стана от писалищ- 

ната рогозка. — Аз съм длъжен да надзиравам седмината 
чистачи на фене(ри, които ед ми подчинени.

Шанг Хай-чин заповяда да му доведат един чистач на 
фенери и го запита:

— Откога см чистач на фенери?
— Има двайсет години, господин сановник — отговори

Зли езици говорят, че работниците от „Фабрад" се 
интересуват за довършаваието на новите хали.

„КВАЛИФИКАЦИЯ"

По време на интерните изпити в Комбинат „Ди
митровград" един кандидат на въпроса: „Какво е това 
община", отговорил:

„Па... община е червена сграда с доста канцела
рии и каридори по които се „муват" още повече слу
жащи ...

След известно мълчание добавил:
„А ... а ... а, още малко да забравя ... и шип

простият човек.
И още не си повишен? Още не си станал палител на 

фенери? — учуди ое министърът.
— Аз съм доволен от съдбата си — увери го чистачът 

на фенери, — защото не бива да посягам към светлината.
— Имаш право, оине мой — съглааи ое благосклонно 

.министърът. — Ами кои са твоите подчинени?
— Никой, .господарю, аз съм най-обикновен чистач на

фенери.
— Чудесно, друже — кимна Шанг Хай-чин. — Ти ои, 

значи, един от най-големите властници, защото всяка власт 
‘изхожда от народа. Колко фенера чистиш на ден?

I — Нито един, сяйни господарю.
— Нито един ли? — изкрешя министърът. — За какво 

тогава ти плащат?
— Не знам отговори смутено човекът. — Откакто 

преди десет години .въведохме електрическото 
вече няма фенери за чистете.

кафе.

„ОТГОВОРНОСТ"

Говори се по града/, че на един „неотговорен дру
гар" гледат през пръсти отговорни другари. Предпола
га се, че този неотговорен другар знае много нестто- 
ворни работи на „отговорните" другари.

осветление, Без думи
Слободан МАНОВОт немски: Д. С-ски

БРАТСТВО вестник на бъл
гарската народност в СФР Юго
славия. Излиза всеки петък *Наш хумор * *

Възрастна дама стои права 
в препълнения трамвай и въз 
дъхва:

— Вие имате слабо сърце.
Урежда редакционна колегия * 
Директор,*— Зная, женил съм се три 

пъти.
главен и отговорен 

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

Съдията към нарушителя:

— Как можахте да седнете 
зад волана пиян.

— Подсъдимият: — Прия
телите ми помогнаха.

— В днешни времена няма 
кавалери!

Едип младеж, който 
наблизо й отговорил:

— И днес има кавалери, са
мо че няма места.

* *— А тебе какво 
до затвора? Пиенето?

— Глупости! Аз знаех, 
тук няма бюфет.

те доведе — Колко изкарвате от випо-
седял а полугодишен 7,2 нови динара. 

Тек. сметка 625-3-70 Нар. банка 
Ниш

ТО?

че — Печатница „Вук Карад-— От виното ншцо, само от 1 
водата. жич" — Ниш

.
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