
30 ЯНУАРИ 1970 * БРОЙ 431 * ГОДИНА ХП * ЦЕНА 30 ПАРИ

ТИТО: „НА ЛЕНИН, КАТО ТЕОРЕТИК И СТРА
ТЕГ НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА 
РЕВОЛЮЦИЯ И ОБЩОПРИЗНАТ СТРА

ТЕГ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО РАБОТНИЧЕСКО ДВИ
ЖЕНИЕ, КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО НА ПРАКТИКА 
ОСЪЩЕСТВЯВАШЕ МАРКСИСТКАТА НАУКА И ВЪР
ХУ ЧИИТО ДЕЛА СЕ УЧЕХА НАШИТЕ КАДРИ — 
МОЖЕМ ДА БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ, ЧЕ НЕГОВОТО 
ДЕЛО ДОПРИНЕСЕ ДА МИНЕМ ПРЕЗ МНОГО СЦИ- 
ЛИ И ХАРИБДИ, ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ВСИЧКИ ТРУД
НОСТИ И ДА ПОСТИГНЕМ ОНОВА, КОЕТО ДНЕС 
ИМАМЕ. А ТОВА СА НАШАТА ЮГОСЛАВСКА ДЕЙ
СТВИТЕЛНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА 
И НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНО
ШЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО, 
КОЕТО ДНЕС, КАТО ИДЕЯ И ПРАКТИКА, ПРИВЛИ
ЧА ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА В СВЕТА".

* ВЕСТНИК ИА БЪЛГДРСНАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО 
ПРЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА НЯКОИ АФ
РИКАНСКИ СТРАНИ

Сто години Ленин

ОЩЕ БЯХМЕ И ОСТАНАХМЕ 

ВЕРНИ НА ЛЕНИН

ПО-КОНКРЕТНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ПОЛНТННАТА 

НА НЕОБВЬРЗВАНЕ

+ Страница 2

Миналата седмица в Белград се със
тоя първото заседание на Комитета за че- 
ствуваис 100-годишлината от рождение
то на Владимир Илич Ленин. Председател- 
ствуващият, другарят Йосип Броз Тито, 1 
откри заседанието и говори за значението 
на това че-ствуване.

За Леашн и неговото дело и за нашето 
революционно движение докладва другар
ят Велко Влахович. Предаваме откъси от 
доклада.
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Всеки трети ученик 

има слаби бележки
________  (Страница 8)Тито — навсякъде желаният гост

Преди заминаването си на нената арабска република и ме на посещението ще имаме
също така възможност пряко 
да се запознаем с постижения 
та на тези приятелски страни 
в икономическото и обществе
ното преустройство.

посещение в някои африкан- Либия, 
ски страни, президентът Тито

С тези страни Югославия 
твърде успешно сътрудничи в 
политическата, икономическа 
и други области. Срещите с.

даде следното изявление на 
Танюг и югославския печат, 
радиото и телевизията:

ЗАВЪРШЕНИ
СПОРТНИТЕ

АКТИВНОСТИ

МЪКИТЕ
НА„По покана на ръководите

лите на държави от приятел
ските африкански страни, за- познавам повече години 
минавам, заедно със съпруга- мои добри приятели, ще до- 
та си й" моите сътрудници, на принесат за полезна и всестра 
официално. посещение в Тан- нна размяна на мнения по 
зания, Замбия и Кения, а ще по много проблеми на днешния

Това са страни, конто разно 
лагат с големи природни бога 

като тства и полагат големи уси
лия за преодоляване на теж-

ръководителите на тези дър
жави, болшинството от които

учителя
АндонПРЕЗкого наследство от дългогоди 

шното колониално владичест- 1969 г.
♦ Страница 9(Следва ва 3 стр.)сетя и Етиопия, Судан, Обеди- международен живот. По вре- ♦ Страница 11

Обшинска конфе
ренция на ССРН

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Е ИЗБРАН 

ЦОНЕ ТОДОРОВ

* Страница 4

Изборно събрание на МО в Босилеград

За идейно и акционно 

единство на комунистите
в на политическия актив на ЦТ<!В неделя на 25 януари 

Босилеград се проведе избор на СКС и Светлана Станкович, 
но събрание па най-голямата секретар на междуобщинаката 
местна партийна организация конференция на СКС въ® Вра- 
» 'комуната, на която пршгь- ня. 
ствуваха Ружица Цвеич, член (Следва па 9 стр.)
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етаърти батальон на Пъ
рва пролетарска брига
да на днешния ден тръ 
гна на марш през Иг- 

ман плашша, югозападно от 
Сараево. Колоната на пролета 
рите тръгна на поход в 15 ча
са и не спря до сутринта иа 
следващия ден.

Това беше през оная страш
на заема 1941—1942, по време 
на втората неприятелска офан 
зква.

В този марш участвуваха 
700 бойци от 1, 2, з и 5 бата
льон. Направление на движе
нието бе: Кнежина — Средне- 
— Семизовац — Релево — О- 
сиек — Блажуй — Игман — 
Търново — Калиновия — Фо- 
ча. Снегът по това време бе
ше дълбок до един метър, а 
температурата на 27 и 28 я- 
нуари 32 градуса под нулата. 
Не се знае кое беше по-лошо
то — студът ,който унищожа
ваше хората, или дълбокия 
сняг, който трябваше да се 
преминава с голями усилия.

На пътя към Игман — бой 
ците тръгнали от Грабливи ни 
ви. Колоната трябвало да ми
не през железопътната линия, 
която била отбранявана от не 
приятеля. Освен това трябва
ло да се помага на болните и 
ранените. В колоната имало 
около 50 болни.

Доклад за този марш дал 
шефът на партизанската бол
ница д-р Деян Попович, кога-) 
то четниците заклали през 
1943 година. Ето няколко да
ни от този страшен доклад:

В болницата били приети 
150 премръзнали, на които 
трябвало да се ампутират ня
кои части от тялото. Трима 
партизани и три партизанки 
загубили пръстите на краката. 
Ампутирани били 224 пръста. 
Премързнали 27 ходила и 64 
пети. Шест души са имали не- 
кроза (отмиране на тъканите), 
ра 17 души са измръзли пръс
тите на ръцете.
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нашето общество не само тео нещо чуждо на социализма, 
|ретическа, но и практическа за нещо, което е в конфликт 
стойност. От началото на въо
ръжената революционна бор
ба нашата партия разбра, че 
социалистическата държава не 
може да бъде класическа дър Ленин към работническата о- 
жава, а държава, в която ра
ботническата класа е органи
зирана като гослодствуваща 
класа, общност способна в ра 
звитието си непрестанно, да ме 
ни характера на класическата 
клаоава държава' с укрепване
то на ролята на производстве
ниците, които свободно обеда 
нени все повече стават пряк 
субект на производството и на 
всички условия на своя живот.

Съюза
става

Реорганизацията на 
иа комунистите, която 
ттетдосетилстия след възгледи 
те на Ленин, след 
на властта, запазва най-съще
ствените начала на Ленин, ко

Измина едно столетие от ро 
ждението на В. И. Ленин, кой 
то седем десетилетия домини
ра в революционните събития 
по света и които даде голям 
принос за откриването на но
ва ера в историята на човече
ството.

Лениновите 
идеи, които съдейсгвуваха за 
гкннататъшното разработване 
на възгледите на основополо
жниците на научния социали
зъм — Маркс и Енгелс, — бя
ха факелът, който осветлява
ше и
път. Обаче и нашата револю
ция, и нашият път в социализ 
ма означи историческата жиз
неност и актуалност на дело-) 
то на Ленин и създаването на 
условия за по-нататъшно обо
гатяване на практиката.

с марксизма. При това има о-
заемането пити с помощта на изтръгна

ти цитати от отношението на
ито се потвърдиха от живота 
Тя изхожда от своя богат о- 
пит в развитието на нашето 
социалистическо общество 

през изтеклите 25 години. В 
реорганизирането на Съюза 
на комунистите се потвържда
ва възгледът на Ленин за мар 
ксизма като ръководство за 
акция. Иначе, ако маркоиз-

позиция да се докаже как Ле
нин е бил против самоуправле 
нието. С това, разбира се, гру 
бо се фалшифицира един от 
най-големите трудове на 
нин „Държава и революция“, 
а също цялостта на неговите

революционни

Ле-

революцмоненнашия
възгледи за основите на соци
алистическото общество.

Ленин обвиняваха за това, 
за което днес ни обвиняват и 

че със своето станови
ще за държавата и самоуправ 
ланието стои на ревизионисти 
чеоки и анархистачески пози- ■ 
ции. На своите критици Ле
нин кратко е отговорил: „Опо 
ртюнистите могат да вземат 

че за анархист и Енгелс, защото 
ое застъпва за отмирането на 

за държавата“.

мът се приеме като догма, се 
потрива неговата връзка с оп 
ределените практически зада; 
чи на епохата, които задачи 
могат да ое менят при всеки 
нов обрат в историята.

нас
Днес това е един от главни

те въпроси, върху които вли
зат в конфликт съвременнатаРЕВОЛЮЦИЯ

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Учението на Ленин за рево

люцията се характеризира със 
овоята антидогматичност. Той 
се освобождаваше от някои 
заключения на Маркс и Ещ 
гелс, ако животът изиокваше

социалистическа мисъл и гтра! 
ктиката. Нашият социалисти
чески път, почиващ върху са 
моуправителни отношения, 
сто ое провъзгласява за реви- 
зионичеоки, даже се смята

Становищата на Ленин 
държавата днес повече от ко
сато и да било имат за Съю
за на комунистите и за всич- 

ооциадисшчески сили

за

1КИдруго, ако конкретната ситуа
ция показваше друго. Затова 
в овоите трудове той говоре
ше, а на практика доказваше, 
че социализъмът може да се = 
осъществи и в отделна стра- =

Ленин като диалектик не = 
правеше грешки, които се пра = 
веха по-късно — специфично! 1 
стите на революционния път Ц 
да се считат за второстепенни = 
факти. Той знаеше, че социа- = 
лизмът е абстракция, ако обе = 
ктивната закономерност не се = 
оглежда в овоите опецифииниА= 
манифестации, ако общото не | 
се вижда в разликите. Той с = 
правом казваше: Този, който | 
би поиокал да измисли за ра7 = 
болниците готов рецелт, да- § 
ващ предварително съвсем го-1 
тови решения за всяка обста
новка на живота, или който 
би ги убеждавал, че в полити 
ката на революционния про
летариат няма да има трудно 
сти нито конфузни 
иия, той би бил обикновен 
рлатанин.

на

...................................................... ................ .............................................................................................. ; ...

„Сталинград падна. Москва — това е глава
та на СССР, Сталинград — неговото сърце".

Горният цитат е от една германска фронто
ва листовка, чийт о автор е сам Гьобелс. Сега 
вече е ясно: това, което фашистките генерали 
мечтаеха, водачът на хитлеристката пропаганда 

еше побързал да обяви за действителност. Раз
правят, че тази листовка не е била разпръсната. 
Но тя е била предназначена преди всичко за 
германския народ и за немските войници, 
снати по огромния Източен фронт, 
тях

на.

НАИ пръ-БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки

Урежда редакционна

за да влее в
к живителна струя надежда за добър изход на 

пойната. Била е предназначена за 
от фашисткия ботуш европейскиВЕЛИКАТА

БИТКА
прегазените 

народи, за да 
ги накара покорно да наведат глава,- била е пред 
назначена за западните съюзници, за да ги спла

СФР

петък
Листовката не {можа да бъде разпръсната! 
Гръмки бяха комюникетатаколегия

от главната ква 
ртира на фюрера: на брега на Волга съветски
те войски са притиснати вече четири месеца 
сред .разрушенията на Сталинград. Самият Хит
лер заявява: „Русите са на границата на пълно 
унищожение. За опасни контрадействия с ши
рок стратегически характер те повече не са спо 
собни .

Директор, 
отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Технически

главен и
положе-

Вша

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ ПАРТИЯ

Това е заявено на 12 ноември 1942 година. 
Една седмица ло-късио:ЛеминокиятИздава ..Братство" 

Ст. Пауновия
концепт за ко

мунистическата партия изигра 
решаваща роля в създаването 
и работата на ЮКП. Това бе
ше концепт на партия, орга
низирана като .водещ най-бор 
чеоки отряд на пролетариата 
със здрава дисциплина 
~-йно-подипичеоко

ИСТОРИЯТА в 4 часа на 19 ноем 
ври грохот разтърсва земята. — Съветската ар
мия започва неудържимо настъпление. Няколко 
Дни по-късно бяха обкръжени най-добрите вой
ски на хитлеристкия вермахт. 330 хиляди бяха 
заключени в

— Ниш 
7 2, телефон 

23-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по- 

вугодщцеп 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-70 Народ

на банка Ниш. 'стоманения обръч, а мощната въл
на на победоносните съветски армии отхвърли 
далеч на запад останалите немски армии от тая 
часг^ иа фронта. След месец и половина много 
бройните немски

и и-
единство,

постигането на

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновия 72 _ Ниш насочено към дивизии, стигнали до Волга, не 

съществуваха. Имаше само 91 000 пленници.
Светът бе разтърсен 

дължение на шест

§власт. §= от онова, което в про- 
и половина месеца извърши-Страница г
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Изявление на След шестотопрезидента 

Тито пред посещението на 

някои африкански

заседание на Съюзната конференция на
ССРНЮ

страни ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕво в този континент. Разбира 
се, стопанският и общият на
предък в тези страни щеше да 
бъде още по-бърз ако не бя
ха сериозните препятствия, ка 
квито са разните агресивни на 
тисци, опити за намеса в тех- 
иите вътрешни работи, след 
тевг. неравноправните отноше
ния в световната 
трудностите 
на изгодни кредити и изобщо 
недостатъчната международна 
активност в оказването на по- 
мощ на развиващите се стра-

сили, продължава 
та във въоръжаването 
разходват

надпревара 
и се из

огромни сре^:тва 
за производство на оръжкч за 
масово унищожение, 
да се използват за 
развитие в света. Все по-често 
се стига до прилагане ма 
литиката на сила и натиск. На 
растват и опитите междупарод 
пито проблеми да се решават 
без участието и в ущръб на 
малките и средни страни. Про 
дължавр.

Социалистическият съюз за задачите в земеделиетовместо

“I—~=тю заседан-ие на Съюзната когн тп ™ стокоооюро- чиха данъчните облаги. Воич-
форенп-иГня СПРН^ г^а Тота положете създаде ко това бе последовано
ло се неотдавна има такова то Т тазгГо б п 6Л€М1И' защо~ кзи идейни неяоноста, защо- 
значшйе, защото ™ ™ «*-

=~=ЗН ~1-Ж=. ш=^‘НН5половината от нашето населе- те 
шие — което живее на село от 
земеделието.

Преди да посочим някои по 
важни становища в Акциоиа-

стопанско
незаетостта

по-
търговия, 

за получаване от ня

да се задълбочава 
язът между индустриално раз 
витите държави и развиващи
те се страня итн.

ни.
отрасли, оообено през пър- Затова с приемането на та

вите две години. Всичко това зи акционна програма е прие 
допринесе за стабилизирането то и задължението тя да бъде 
на цялото стопанство. Сега ня осъществена с акция, като се 
маме нужда от внос на пше; включат организациите и фо- 

произведения, румите на Социалистическия

Югославия има много об
що с тези страни. Те са 
близки по много неща. Наше
то сътрудничество с тях 
всички области е 
полза. Заинтересовани сме за 
икономически обмен, за об
мен на опит, и изобщо за ебе 
диняване на нашите 
цел по-бързо да вървим нал 
ред. Това сътрудничество

Затова е необходимо миро
любивите сили

Ш1

да настоят да 
се предприемат конкретни ак
ции за ликвидиране огнищата 
на конфликтите и на заплахи
те за мира. Големите световни 
проблеми могат

във 
от взаимна та програма, ще .изтъкнем, че нтгца и други

.развитието на земеделието за- които с години обременяваха съюз.
виси от самите земеделци и ^Рарна™ Н° През поолед‘

А ц н'ите две години се стигна до 
техните организации. Също влошаване на положението на 
така е подчертано, че земеде- земеделското стопанство,

Тази акция е необходима 
при изтотвяването на средно- 
срочните и другите планове за 
стопанското и общественото 
развитие на страната. Социа- 

нмягга между цените на земе- лиегичеокият съюз трябва да
се ангажира в изготвянето на

да се разре
шат само при условие на рав
ноправното участие на всички 
страни. За тази цел трябва да 
се настои да се засили ефи- 
каността на ОН, за да се оси- 
гури уважаването на суверен
ните интереси на всички стра-

сили с

за-с от
голямо значение и за укреп
ване на усилията на 
миролюбиви сили за подобря
ване на положението в света 
и за демократизация па меж
дународните отношения.

С тези страни здраво 
свързва и общата привърже- 
ност към политиката на неаб 
вързване. Това посещение ще 
бъде удобен момент да се до
говорим за нашата по-нататъ
шна обща активност, за,да да 
дем на политиката на необвъ

щото бяха нарушени отнет е -лието все повече е е зависи
мост от пазара — както до
машния, така и външния.

Ведно с това се каза, 
бра част от дохода на селото 
се поема от търго®ията 
мод-елцтите нямат възможност

ВС1ГЧКИ

делюмите продукти и другите 
че до- произведения. Намаляха

кои от фондовете на селското 
стопанство, почувствува се на
тискът от апрарната пренасе-

рег.ионалните планове за раз
витието, като с това ще помо.г 
не на дребното земеделско сто 
панство да се уедри, а също 
да се възвърнат и реформните 
отношения на пазара особено 
там, където те са нарушени.

Социалистическият съюз, . 
според акционната програма, 
ще оказва пълна подкрепа за 
откриването на пазари като 
самеуправително борсови слу
жби на земеделието, промиш
леността и търговията. Тези 
пазари трябва да гарантират 
пласмента на договорената 
продукция, а също и устано
вените цени, както и качество 
то на продукцията и на сро
ковете на доставка. Счита се, 
че тези пазари, които се разли 
чават съществено от досегаш 
ните пазари трябва да се орга 
кизират в цялата страна, за 
да могат да направляват пла
нирането на производството и 
развитието на районите чрез 
взаимно сътрудничество.

Тези пазари не изхлючват 
непосредствените договори ме 
жду производителите, търгеви 
ята и хранително-вкусовата и 
преработвателна промишле

ници.
За всичко това ще разгова

ряме с представителите на те
зи страни по време на пред
стоящото посещение. Не се 
съмнявам, че нашата заинтере 
соленост е еднаква и вярвам, 
че няма да има трудности в 
изламирането и даването на 
съвместни предложения, като 
наш принос къ.м общата про
грами за конкретни акции, ко 
ито би трябвало да се пред
ложат на третата конферен
ция на ръководителите на дъ 
ржави и правителства от необ
вързаните страни. Също така 
вярвам, че нашето посещение 
в приятелските страни ще бъ
де значителен подтик към по
нататъшното подобряване и 
разширение на икоио.мическо- 
то сътрудничество в различни 
те сфери и форми. Поради то 
ва гледам с голямо доверие па 
предстоящите срещи в Афри
ка. Убоден съм, че те ще от
крият нови възможности за 
сътрудничество и ще помог
нат за укрепването на искрс- 
ното приятелство, което свър
зва югославските народи с на 
родтгге от тези страпи".

и зе-пи

рзване еще по-конкретно съ
държание и с тоза по-непос- 
редственс да влияем върху рз 
зрешаването на международ^ 
ните проблеми.

Днешното положение в све 
та е загрижващо. Агресивната 
вейна срещу виетнамския на
род продължава с нестихващо 
ожесточение. Със задържане
то на окупираните арабски те 
риторгот и с подготовките за 
нови агресивни действия, Из
раел, както и ония, които го 
поддържат, още повече изост 
рят кризата на Близкия изток 
Расистките режими в южна А- 
фрика и остатъците от коло- 
ниализма, тежко обременяват 
не само положението в Афри
ка, но и в целия свят. Без ог
лед на известни промени в от
ношенията между великите

Тази седмица замина на посещение в африканските 
страни Президентът Йостш Броз Тнто. Тон ще посети Тан
зания, Замбия, Кения, Етиопия, Судан, ОАР л Либия.

На снимката. Президентите Тнто и Нерере от Танза- 
пия по време на срещата им в Белград дишалата година.

. и       ...................... „„„.... „ши,,,,,.„„и,..... „„„„„„.......................................... .......... . ,

ПОСТ.

А. Б.

1ха съветските вошш в Сталинград. Хиляди кни
ги са изписани за „най-великата от битките", за 
„великия прелом", за „началото на края на хит- 
леровото могъщество".

А ЕТО КАКВО ПИШАТ И НЯКОИ НЕМ
СКИ ГЕНЕРАЛИ.

януари 1943 година вечно ще вдъхновяват сърца 
та на всички свободни хора. Тяхната славна по
беда спря вълната на нашествието 
ратен пункт във войната на съюзените 
против силите на агресията"

В Париж си спомнят допя 2 февруари 1943 
година. Тогава по Радио (Москва гласът па изве
стният френски шгсагел Жан-Ришар Блок обяви: 
„Слушайте, парижани! Първите три дивизии, ко
ито нахлуха в Париж през юни 1940 година — 
100-а локопехотна дивизия, — повече не съще
ствуват! Тс са унищожени при Сталинград. Ру
сите отмъстиха за Париж. Русите щс отмъстят 
за Франция!"

влемията на главните удари ярко се прояви ви
сокото равнище на съветското военно изкуство.

В отбранителния период на Сталинградската 
битка фашистките войски извършват за 125 дни 
700 атаки, съпровождани от масови 
авиацията и артилерията. Средпо на всеки кило 
метър от форнта в Сталтшград хитлеристите са 
изстреляла общо около 100 000 снаряди, мини и 
самолетни бомби.

В Сталинград бяха пленени 91 000 войници, 
2500 офицери, 23 генерали и 1 фелдмаршал на 
хитлеристкия вермахт.

и стана пов- 
пации

удари на
* Гьорлиц, представител иа германския ге

нерален щаб:
Разгромът иа отбраните немски 

войски при Сталинград „представля
ва иай-крупното поражение, което е 
претърпяла когато и да било в ис
торията германската армия".

♦ Генерал Дьор, известен на Запад като сне 
циалист по Сталинградската битка:

„За Германия битката при Сталии- 
град бе най-тежкото поражение в 
нейната история, а за Русия — най- 
великата победа."

ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА ПРИЗНАЯТ ОФИЦИ
АЛНО И НАЙ-ВИСШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ТОГАВАШНИТЕ СЪЮЗНИЦИ НА СЪВЕТСКИЯ
съюз.

§

СТАЛИНГРАДСКАТА БИТКА В ЦИФРИ И 
ФАКТИ

Историческата битка иа Волга сс състои от 
два големи периода: отбранителен — от 17 юли 
до 18 ноември 1942 г., и настъпателен — ог 19 
ноември 1942. г. до 2 февруари 1943 г. Сражение 
то трае общо 201 дни.

* През ноември 1943. (г. по време на конфе
ренцията на ръководителите на трите съюзни 
държавли в Техеран министър-председателят иа 
Великобритания Уипстъп Чърчил предаде поче
тен меч — дар от краля на Великобритания 
Гсорг VI на гражданите на Сталинград в чест на 
победата над фашистките агресори.

♦ През май 1944 година президентът на. 
САЩ Франклин Рузвелт изпрати грамота, в ко
ято се казва:

„От името иа народа на Съединените амери
кански щати връчвам тази грамота на град Ста- 
лилград, за да изразя нашето възхищение от не
говите доблестии защитници, храбростта, силата 
на духа и самоотвержеността иа които по време 
иа обсадата от 13 септември 1942 година до 31

В СТАЛИНГРАДСКАТА БИТКА УЧАСТВУВАХА:

Хитлеристки 
войски 

1 011 000

Съветски 
войски 

1 005 000Жива сила 
Танкове
Оръдия и минохвъргачки ,13 540 
Самолети

894 675
10 300 

1 2161 115

По количество на съсредоточените сили пре 
в-ьзходството иа съветските войски е сродно 1,4:1 
обаче в направленията на главните удари при на 
стъплснието съветските войски имат препъзход- 
евто ,п жива сила — 3 пъти, в артилерия — 4,6 
пъти. В създаването на решаващо превъзход
ство над противника в сили и средства в нанра-

§
Сраженията сс водеха за всяка сграда ==
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на ССРНОбщинска изборна конференция

За председател избран Цоне Тодоров
1 За целта е необходимо нале

жащите проблеми да се кон
кретизират. Разбира се, на ня
кои от тях ще се даде предим 
ство в пролрамата, която тря
бва да изработи ръководство
то на общинската организа- 

ССРН. Конкретизация 
тази програма трябва да

ТЪРГОВСКИ СПЕКУЛИ Миналата седмица в Бооиле е° въпрос, кой-
град се проведе швдано анализ за -да -
изборно събрание на общ т становищата на

Яода, не са на МЯ

—Г ЬГ5Я222 ГдаГса^? --а Об- 

м членове на мсждуобщипока- щииско равнищ . 
та конференция па ССРН вън 
Враня.

от-

сс

края или началото |на всяка година в 
магазини се прави инвентаризация. Според за- 

дефицит, който надминава сумата
Обикновено към

търговските
ция на 
та на
с далновидна и да засегне не
решените въпроси на 
райони и села в комуната.

кона за всеки установен
се отговаря пред съда. „пкомуна не е така. Лонс до 

в ,кои-
от 1.000 динара

Обаче в Босилеградската
говорят няколко последователни годили,

бройош търговски дефицити. Но ИИ-
акционнотоДа сс издигне 

единство на ССРНсега. За това всички
то са били установиш е избранЗа председател 

Цоне Тодоров, а за заместник 
председател Пенко Найденов.

““ "то,аТС"™. а»*™ с™ . второто с па......», »»
който се провежда инвентаризацията.

Стопанските организации в комуната
в определен срок (към края на го

дината До тогава всичко е препуснато иа търговците —т.—- кгг
своя соо-

които се13 разискванията,
на това заседание се В смисъл на това ССРН по

водеха
на междуобщии- изтъкна

ССРН съ3даването на акционно еди- 
при ръководството и 

ССРН. Това изи

това го правят задълбочено ще се ангажира 
п,ри изработването и провеж
дането на средносрочния план 
за развитие на комуната. В

необходимостта отЗа членове
ската конференция на 
са избрани Кирил Зарсв,

Симеон Хри-

само веднаж. И то точно
М- нстно 

членството навай Николов иС една дума през цялата
стаени средства и стоки те манипулират като със 
ственост. Парите от оборота не .предават ^осщо^В шо

собствени частни цели или си правят 
Подобни траисакции се правят и със

сто в.
мълчаниеС едноминутно 

членовете на конференцията 
почит па трагично

Новият председател на общштската оргаттизация 
па ССРН в Босилеград ЦОНЕ ТОДОРОВ е родея 928 го
дина в с. Назърица, Босилеградско. -ат.т 0

Завършил е полувисше образование. Член е на СК 
от 1947 година. Досега е бил на различни отговорни об
ществено-политически длъжности.

бил член иа партийни комитети в 
ОК на СКС Босилеград. Бил е и дълго- 
Околийския комитет на СЮМ, полити- 
инструктор на ОК на СКС, секретар на

случаи хи ползват за
услуги иа приятели. отдадоха 

загатналия дългогодишен пред 
седатсл на общинската орга- 

ССРН Славчо Со-

стоките»Така в течепието иа годината търговията получава див 
вид. Сметките се уреждат към края пред инвентаризацията. 
На търговците $ дори известен и деня, когато тя трябва д 
почне. А, когато се знае ис е трудно .всички спекули да се 
прикрият. Така се прикриват и дефиците.

Обшшовено всеки по-опитен търговец знае финансово 
то положение в магазин си. За да прикрие дефицита тон 

които веднага подир това взима от първия

низания на
тиров.

Повече пъти е 
ЮНА и член на 
годишен член на 
чески секретар и
градската партийна организация и др.

Сега е председател на местната организация 
ССРН в Босилеград. Досега завеждаше отдела на народ- 

отбрана при Общинската скупщина в Босилеград.

За председател бяха издиг
нати- трима кандидати. Първо 
то предложение даде Изпъл
нителният отбор на ССРН. 
След няколко последователни 
договори тоя орган взе стано 
вище да изтъкне досегашния

Сте
фан Николов, шивач от Босн- 
град.

Членовете на конференция
та предложиха още двама кан 
дидати: Цоне Тодоров и Сто- 
ичко Ангелов.

внася свои пари, ___
оборот. Така същинското положение остава неустановено.

Има и други търговски спекули. Една от тях е след
ната: една част от парите от оборота търговците внасят на 
собствена спестовна книжка. Така те ползват лихва, а иа 
края на годината дефицита покриват с парите вложени в

на

председател патазаместник

банката.
Това нещо изисква да се направят изменения в иачи- 
конто сега се контролира работата на търговските 

Възможности за това нмя. Една такава дава и за-
момента предстои изработва- 
нете и на обществен общин
ски план за развитие. Усилия
та трябва да се координират и 
обединяват за тези общи це-

окват обемните и сложни зада 
на обществено-политичес

кия и стопанския живот в ко
муната.

на, по чимагазини.
кона. В случая ако се съмнява в работата на някои мага- 
зионер може във всяко време да му се направи проверка- 
чрез инвентаризация.

Има се впечатление обаче, че се касае за толераиция. 
Защото търговските спекули не са неизвестни иа управите

По-специално се изтъкна ро 
ССРН, когато предложе- лята на ССРН в съвкупния жи

Както и на миналите избо ли.ри в
името на общинското коорди- вот на селата. Съществуват се 
национно тяло не бе прието, ла 
и този път кандидатурата на

Само едно такова творческо 
включване на ССРН ще допри 
несе за пълна афир.мация на 
тази наша най- маоова общет 
ствено-политическа организа
ция, се каза накрая на засе
данието.

на предприятията в комуната.
В. В. каза се по-нататък, къ- 

дето не се чувствува присъст
вието на общесгвено-политиче 
ските организации. ССРН, ка-- 
то най-масова между тях има 
широки възможности да изме 
ни и поправи това положение.

БЕЛЕЖКА

Директори - таласъми в, в.

Обсъждане програмата 

на ОК на СК
Директорите, за които се от тив мене — ще излетиш от ника в овоето предприятие, че

добре общувал е хората.
— Когато дойдат в твоята

измислили този прякор. Сами ник добре е ои помисли къде канцелария — има да стоят 
казват, че са таласъми. Но за ще му излезе края ако отново мирно. А не да им даваш сто

лици да седят. А после — за- 
Така е един, така с друг — що не викаш по тях. Ама дай 

ония, които не ги знаят — а и после работата е свършена, им да разберат, че няма ла- Димитровград обсъдиха
на Директорът е въвел пълно е- баво!... А ти какво — гово- екта на програмата на Общин 

тях добре им е извесно какви дганомиолие в колектива. А че риш тихо с тях, с всекиго на- оката конференция на СК.
колектива е „ущавен“ — това дълго и нашироко... Покрай набелязаните в' про

екта теми бяха посочени и ре 
дица въпроси, които трябва 
да се намерят в центъра на 
вниманието на Съюза на кому 
ниските през следващите две 
години. Така например, бе из- 

И естествено — директорът тъ'киат°, че Щс бъде необхщ
Димо по-исестранно и щателно 
-нн-он ее езойнчя инЛеи зз 
татъшното развитие на селско

наоя тази бележка не трябва гнездото!...“
И, разбира се, този работ-да се обидят. Те сами са си

Председателите на комисии
те на Общинския комитет

това пък няма да ги именува- отвори уста... животновъдството, в настоя
щия момент то е в известна 
стагнация поради намаляване 
на населението на село. От 
друга пък страна, земеделска
та кооперация все още нере
шително се заема с по-широко 
сътрудничество със земедел
ските производители.

ме този път. Нека ги познаят в
про-онмя, които ги знаят —

са тези таласъми ...
никой не смее да постави наТа, така. Единият от тези — Другарю директор — та 

ако някой е виновен за нещо 
Другият директор пък — е ~~ т°й ще ои отговаря. Как

мога да викам на тях. И за
що?

дневен ред ... защото — диредвама таласъми (дано са само кто.рът става таласъм!двама!) когато някой от работ
ниците в предприятието го
критикува — го повиква в че- още по-голям таласъм. Макар 
тири очи и му съобщава: „Слу че той се отнася бюрократи- 
шай, ти знаеш ли, че пак ще

Изтъкна се, също така, че 
занапред ще трябва да се въд 
вори по-голяма дисциплина и 
да се води борба за още по- 
оилно укрепване на редовете 
на Съюза на комунистите.

чески с хората — учи и тезиставам на таласъм? Ти добре около него да стават таласъ- е недоволен от правника.
„Предишният правник беше 
човек: когато влезне някой на 
разпит при него, а той като то стопанство в Димитровград 
му тегли една.. па като поч- С1С0- И покрай традицията в
не да му вика и кряока ... та- ------- -------- —________________
ка, че друг път когато трябва 
Да влезе в канцеларията 
трепери

знаеш как преди две години 
остана на косъм... Само ако ми- Така например той напра
гъкнеш още някъде нещо про вил остра забележка на прав-

М. А.

- БОРБА 

ПРОТИВ 

СНЯГА

И двамата директори, а и 
технияония, които приемат 

метод, забравят, че по наша- 
та конституция — човекът 
нашето основно и най-голямо 
богатство.

е

Тогава бива ли така да 
отнасят с хората.

се

,д Половин месец Висок бе пт-и ясно е тогава защо само л
управлението в такива колек- к'ьонат от света. Поради заве-
тиви трудно си пробива път. лните пътища автобусите от
таласъми^>Я'^Ва Да &°'РИ С П‘ирот и Димитровград

ваха. Хората положиха
не ид- 

голе-
А че тези 

на са таласъми — не трябва 
Да се доказва: и двамата 
ликвидирали по 
приятия досега.

директори напети -м'и Уоилия да разчистят пътя.

На снимката: Камепичах.уг 
акцид против сняга

Сн. Б. Марков

са в
няколко пред

- Борови гори иМ. А.
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Изборно събрание на МО Босилеградв Г. ЛИСИНА

ЗА ИДЕИНО И Акиионно шм т и*™ «я1 * ^ Изборното събрание на мс- чина по който кооперацията
ят **|Я| в ш Я т я Ш _ стната организация на СК в изкупува произведениятаот зеЕДИНСТВО НА КОМУНИСТИТЕ Ш=Ш ШШШ

задачите, които стоят пред та земеделските ' Щ
зи организация.

В отчетния период много по 
-задоволяващи резултати са 
показали клоновете на

про-,

производители.
За секретар на тази органи

зация е избран Петър Васи
лев, завеждащ местна канцела 
рия. В секретариата са избра
ни: Зайко Гогов, земеделец; 
Борис Зардев, служещ,- Борио 
Генов, учител; Любомир Ива
нов, преподавател; Миленко 
Александров, земеделец и И- 
ван Иванов, земеделец.

(Продължение от 1 стр.) активност и при другите об
ществено-политически органи
зации.

Монополирането на общест
вени функции също ражда по 
следици. Саимо девет на сто от 
комунистите на тази организа 0|РганизаЦия, специално парти

йната организация в Долна Ли 
сина.

В отчета на секретаря на ор 
гамизацията бяха посочени су 
бективни слабости, които

На събранието се избра 
во ръководство но организаци
ята и 26 члена за общинската в разискванията от няколко 
конференция на СК. часа се изтъкнаха редица опу ЦИя имат 8 ръце всички ФУ11'

За секретар е избран Си- тения в работата на тази ор- и постове, а останалите са
лтеон Захариев, досегашен сек гамизация, както и предстоя- °е3 каквото И да бшю задъл- 
кретар на общинския коми- щите задачи, които трябва да 
тет на ОК. В секретариата на бъдат обхванати в програмата 
организацията са избрани: Ла за работа. Обаче някои рази- 
зар Стойнев, преподавател; вр очевадния бяха лишени 
яче Велинов, журналист; Си- кретност. Те бя-ха обобщени и 
меон Глипо-ров, гимназиален само по начало засягаха проб 
учител; Стана Димитрова, слу лемите. О.ановно при тях се 
жегца; Раде Стойков, .младеж чувствуваше страх-улане от кон 
и Любинка Стаменова, 'Ти.чна- кретай констатации. Занимава 
зиа-лна учителка. ме се повече със сами себе,

отколкото със съвкупната 
сложена проблематика — из
тъкна един в своето разисква-

но- тази

жение. Това е така, защото не 
се зачитат принципите на пре 
избирането и демократическо- пР°ч‘И-ш в дейността на кому-!

нистите от тоя район и несъ
гласието

са
В. В.то отнасяне и решаване. Тък

мо и поради това болшинство 
то комунисти са активни само 
по време на изборите.

от кои- между ръководство
то на земеделската коопера7 аш^т 
ция от Горна Лиоина и някои
прооветни работници от цен- ^

Освен това не се търси д-о- траялото основно училище в I Г I " Ц П*_1 ф! 
статъчна отговорност от оне- това село. Обаче те не бяха • А I I И НкТЗ т^м 
зи, които създават разделс- по-конкретно казани, 

и лост между комунистите и ко- ' Челно място в разисквания- 
мто решават в името на дру- та заеха разговорите за реша 
г.ите. Те са редовно известни и нането на комунални въпроси, 
имат овое име, обаче непосле- На първо място това е елек- 
до1вателността довежда до там, трификацията на тоя район,

злочната още преди няколко 
родили, изграждането и попра . 
вка на пътища и д-р. Тук се 
касае за поправка на пътя от 
Горна Лиоина до „Две реки“ и Ш 
от Горна Лисина до Долна и 
Горна Ръжана.

Обсъдена бе и работата на 
земеделската кооперация. За-, 
бележките се отнасят до на-

Отчет за двегодишната ра
бота изнесе Раде Константи
нов дооегашен секретар на ор 
ганизацията.

Доволни ли сте от 

активността на 

отборниците?
не.

В отчетния период се е сти
лови Нужно е да се мени ме

тода на работата че се толерират.гнало до опресяване с 
членове, които са внесли ди-, ' 
намика в изграждането на са- 
моуправителните и демократи 
чески отношения. Такива новц 
членове, предимно из редове
те на младите, са приети над 
40. Обаче в организацията и- 
ма членове, които по 
неактиЕност и идейните сх-ва-

В разискванията взе участие 
Няколко разисквания се от- и Ружица Цвеич. 

насяха до метода на работата, 
който трябва да мени и кори
гира тази партийна организа
ция. За разлика от досега съще демократическите 
ствените въпроси трябва да са и самоуправителното договар- 
централна задача. Ангажира- яне- Са№Ю така СК ще бъде 
ността на комунистите към пе ®°Деша сила в нашето обще- 
риферни и почти изклгочитсл изтъкна тя. Но дем-о-
но организационни въпроси мратизацията признава само 
създава пасивизация, 'РВД, дисциплина и зачитане

на вече взетите решения. За- 
От голямо значение е и то- това на чело на самоуп-равйте 

Всички клонове на тази ор- ва ш комунистите работят в лните органи трябва да дой- 
ганизация не са се изцяло ан- останалите обществено - поли- дат идейно най-изградените и 
гажирали в решаването на
проблемите. Присъствието на Раиюгелни органи. Важно е и 
недисцшшина и недоразбира- това как се отнасят в тези ор

гани. Редовните анализи по
тоя въпрос ще се окажат ре- на комунистите и идеологиче

ското образование, което не 
признава определени табло- 

Важни са и въпросите, кои- ни. .По-специално тя изтъкна,

Янко Дончев,
земеделац от с. 
Милевци:

Между другото тя говори за 
по-нататъшното развитие на 

отношения Не само
аз, но и цяло
то население 

от селото н-и е 
доволно от ак-

своята

. щания не заслужават да бъ
дат това. Такива са отстранени 
само осем. От тях организаци
ята ще се освобождава и зана 
пред.

Д. Тлъмино тивността и ра
ботата на на-, 
шия общински 
отборник.Да се повищи 

жизненото 

равнище

Благодарение на неговото 
ангажиране вече привърших
ме с електрификацията на се
лото. Също така за много кра 
тък период успяхме да пост
роим нова училищна сграда.

Нашият отборник 
се е ангажирал в решаването

тичеоки организации и сам-оуп способни хора.
Цвеич отделно изтъкна зна 

чонието на идейното единствония е имало свои последици. 
Такъв е случайът с партийна
та организация в Брестшща. 
Незадоволяваща е била дей
ността и на организацията в 
Гложие. И комунистите от Ра 
йчиловци не са били достатъч 
но активни.

изцяло
зултати.

Изболото събрание на ме
стната партийна организация на комуналните и други въ

проси в селото. Затова редов-
то се отнасят до стопанския че на младите комуниста тря, в Долно Тлъмино беше дого- но устройва и събрания на из 
живот на комуната. Интегра- бва по-толямо внимание, защо -варяне за проблемите на тоя бирателите.

то те внасят нови качества в беден бооилеградски район.
Изтъкнаха се няколко сермозцията с императив не само на 

Тази неактивност е имала стопанските организации, но 
за последица създаване на не и на всички комунисти.

редовете па СК. Стамен Анали въпроси, отнасящи се до 
развитието на селското стопан 
ство и повишаването на жиз-, 
нелото равнище на население-

стасов, земеде 
лец от с. Цър- ■В. в.
нощица:

Работата
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ то. на нашия отбо 

рник, който е 
земеделски про 
изводител задо 
волява. Той по 
лага грижи и 
усилия за сшо- . 

ва, за което има възможности 
и условия да се разреши. Оба-

Бдин от тях са пътищата и 
слабите съобщителни връзки. 
Тоя район има слаби пътища 
и съобщения с центъра на ко 
мулата. Освен това до сч Ка- 
рамагаица не отива автобус, ма 
кар че пътя е добър, а насе
лението ежедневно се оплак
ва от транспортното предпри-

СТРАСТЕН ЛОВЕН,
остане напразно пътуването до Изатовци.

Първото, което мс изненадва в 
среща беше, когато дядо Борис ми каза, 
че има 82 години. В неговата стая видях 
много ловджийски трофеи и снимки ...

А когато раисийката беше на стола, за
почна непринуден разговор с този

тая
че често пъти, ние, неговите 

ятие, избиратели, не проявяваме е-
Д.руг въпрос е електрифмкп динство и желание за работа, 

цйята. С оглед на материално 
то положение на общината в дето отборникът активно уча 
тази акция найчмного трябва

Чрез местната общност, къ-стар
ловец. ству.ва, организирахме да по- 

от правим пътя от Църнощица 
към „Две реки". В това части 
чмо успяхме.

Инак местното самооблага-

— Да, много години сс натрупаха, но 
_ аз сс чувствувам много добре, когато съм 
но Бодлич и Стара планина. Тогава съм 
и ай-'радостен. Разбира сс по-рано ловните 
годили бяха по-богати. Кожите с кол ка
рах и) Пирот. През живота си съм убил 
много животни. Имал съм и такива дни, 
това нс с ловджийска, когато съм убивал

да участвува населението 
целия район. Такава възмож
ност сега с налице.

По-сериозни забележки бя
ха отправени до работата на 
местната земеделска коопера
ция, която изкупва добитък и 
други произведения от земе
делските производители, 
нередовно ги плаща.

Изтъкнаха сс и трудностите, 
които имат младите в органи 
опраното и развитието на кул
турно-забавния живот. За то
ва с необходимо да им сс обе 
зп-очат помещения. Такива и; 
ма достатъчно, в кооператив-! 
лите домове, но те трябва да 
им сс позволят.

ис редовно разпределяме и 
ползваме.

Симеон Йо- 
‘‘^Р'4 вапчов, зсмсдс-

лец от Горна

ТЛ^'Тпи,„„
отборник вече 

. дълго време е
1 болен. При по-

ложение, кога 
Ъ то и останали, 

местни об.

ч'
И НЮ ЦЖ Л1ИС1И'Ц1И ла дои ...

След ,това дядо Борис ни показа ни
кои ловджийски трофеи, спомени от мла
дите годили.

Ловджийските разкази нямат край.
— Ето още една — продължава дядо 

Борис. — Излизам в Стара планина. Цял 
ден скитах и гга едно време излезе пред 
мел едно сърне. Вдишах пушката, но ни
що. Сърнето избяга.

Младенов е почетен член на Ловджий
ското дружество „Вмдлич“ от 1964 годила. 
Той с участник в Първата световна война. 
Раняван. Шест куршума му минали през 
лявата ръка, когато искал да спаси свой

I но

ществено - по-
За секретар на организация литичеоки организации безде- 

та е избран Ранко Каранфи- йствуват в селото нс се орга- 
лов, преподавател, а за члено- тгштират никакви трудови ак- 
вс на секретариата Любомир ции.
Димитров, учител,- Стана Ста- Местното самооблагане нс 
поова, работничка; Пстьр Да-) се .въвежда, макар че от него 
виткош, шофьор и Доне Дими- има голяма нужда за решава- 
тров, земеделац.

За членове на общинската ш. Например за изграждане- 
организация на СК са избра-; то на пътища до махалите,

залесяване и др.

лого хора от Горното Полишаоис го 
озлават именно зарад страстта му 
ъм ловджилъка. Това е БОРИС 

МЛАДЕНОВ — Дядо Борис от село Иза- 
токци. Той е почетен член на Ловното дру 
жсство „Видлич“ в Димитровград.

Много разкази за дядо Борис, за кои
то считах, че са ловджийски, ме накараха 
да го посетя. Заварих го в къщи когато 
се готвише да тръгне на лов, Замалко да

м
другар.

— А кога мислите да оставите ловджи
лъка?

— Това ле иока-м да чувам. Пушката 
няма да оставя никога. До края на живо
та ще бъда ловец.

лсто на няколко селски въщю

Б. Марков ли осем лица.
11. В.В. В.
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Д. ЛЮБАТА

БЕЗ ПРОМЯНА В 

СТРУКТУРАТА
Ма оборното събрание на пак не съществува на струи- 

мостпата партийна организа- аурата на членството. В р ько 
дслча Любата, в която ©одството и избраните члено- 

члозуват комунистите от Ду-- ®е на общинската конферен- 
кат Църнощица и Долна Лю- ция на СК не са достатъчно 

' .гло1,,м и™ застъпени младежите и земе-
бата се взеха по-сср • Р деламите производители 1 С то-

ос иедише ролята и ак ва и,ещо се стига до повтаря- 
тази оргализа мето на функциите при отдел-, 

ни лица.

ки да 
т.тхюстта па
ция.

За секретар на организация
та е избран Кирил Иванов, у- 
чятел, а за членове на секре- 
тарията Димитър Ивков, Зо
ра;! Трайков, Иван Якимов и 
Герасим Трайков.

За членове на общинската 
организация на СК са избра
ни седем души.

Това' нещо ще изисква заси 
лена дейност, с оглед че кому 
омегите от тези пасивни села 
почти през цяла година отсъ- 
стт.уват поради отиването 
на сезонна строителна работа.

Именно затова на събрание
то се водиха дълги разговори, 
кои лица да бъдат в ръковод
ството. Направеният избор все

им

В. В.

Годишно отчетно-изборно събрание на

МОТАНЕТО - ДРЕВЕН ОБИЧАЙпрофсъюзите

ШБИАИЗИРШЕ ЙА СТОПШСГВОЮ- осни зцш В наше време народните 
обичал са стигнали до прело
мен момент в своето разви
тие — те са на границата на 
две епохи. Преустройството на 
икономиката и култура, широ 
кото разпространение на на
учните знания сложи край на 
традиционното им развитие. 
Те не се възприемат безкритп 
чно, не се възпроизвеждат по 
инак.

много други случаи, църквата ство за създаване на връзки, 
се приспособяла към народ- за влизане в „доброто“ обще
ния бит и светоглед. От свои ство. 
страна народният обичай, при,
емайки „кръщението“, запаз- ни този обичай загуби много 
ва ое кръстника ролята и зна- от оиоите отрицателни 
пението, което представителят както при наименованието на 
на майчиния род е имал. Име 
нно затова
става наследствен. Тук е и ос-

: 1
В последните двадесет годи-

Профсъюзите в Сурдулиш- 
ка община в предстоящия пе
риод ще ое борят за задравя- 
ване на демократическите' и 
|Самоупра1вителнм отношения в 
разрешаването на всички въ
проси, за стабилизиране на 
стопанството главно чрез насъ 
•рчаване на интеграционните 
процеси в комуната, се подчер 
та на годишното отчетно-избо 
рно събрание на профсъюзи
те състояло се на 24 януари 
тя", в Сурдулица. Като втора 
важна задача годишното съб-

.рание изтъкна доизграждане
то на нормативните актове в 
трудещите колективи и тяхно
то съгласуване с Конституци
ята.

черти.

дете, така и при сватба. Но 
кръстникът-кум заедно с тоза кръстникът-кум 

се превърна в пасивно лице,Въз основа на докладите и 
разискванията новият Общин 
ски профсъюзен съвет ще из
готви програма за бъдещата 
си работа.

За председател отново е из
бран досегашният председа
тел Джока Стоянович.

Как стои въпросът с куму- 
ването? Според народните пре 
дстави кръсгаичеството (ку.м- 
ството) е необикновено 
14) поражда родство, права и 
задължения. На много места 
се предава по наследство. На 
кръстник не се отказва нищо
— неговата всля е закон. Те
зи традиционни представи съз 
дават много грижи на кумеца 
и семейството му при 
важни и тържествени момен
ти от живота на семейството
— при встъпването му в брак, 
при раждането на Децата му 
и пр.

В народната 
практика кумството 
себе си и

важно.

м. В.

<
ИЗВОР всички

АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА
Преди някой ден в село Из 

вор, Босилеградско, се случи 
злополука. Тежък товарен ка
мион на босилеградското тран 
спортното предприятие пад
нал в дълбока долина. Повре 
ден е шофьорът СИМЕОН 
ГЕОРГИЕВ и се намира в бол 
ница. Неговият спътник, селя 
шш от Извор, който също 
бил в кабината па камиона, ос 
танал неповреден.

Злополуката станала

изворчанин. Когато се маме- традициониа
рил на тесен и мек селски път, 
шофьорът вложил големи у- 
силия да мине, обаче п§. ус
пял. ,С тежкия си товар ками
она се превърнал (и попаднал 
в долината, дълбока осем ме
тра.

влече след 
известни задълже

ния на кръстника-кум към ку
меца. Кръстникът 
Да подпомага и покровите лст- 
®ува кумеца ои.

Защо и как кръстникът е 
заел централното място? Ко
рените на кумство трябва да новата за „духовното“ полство^ГоГе В Дре№остга' В между кръ^щш<а и кумеца 
родово-общиимия строй не ро С течение-на времето кръст 
дителите, не бащата и него- пикът все повече се отдалеча 
вият род, а родът на майката ва от овоя първообраз Пои се е грижила за децата. Буй- феодализма мазнят ™
нзи т!ойтпЪТ На маиката) е о- ГУ6»1 всякакви права. Те 

г, шито дава «име на дете- прехвърлят върху лругл п.мттг'
™'муИтой3уодишаВЪ^зТаИИе И предашат п° наследство 
™ му, той урежда брачните по бащина по мъжк,
щостХо1-Т°Ва ДреШО 03 Кръстюичеството

е задължен
.

Името на детето често избират родителитеПричината щета е значител 
на. От 3.000 керемиди 
250 останали здрави. Останали 
те се изпочупили. Значително 
е повреден и камиона.

Кои са причините за 
злополука, ще покаже следст
вието, което продължава.

само
чиито функции се изчерпват 
в самия обред с подписа 
като авидател. От десетина го 
дини насам заедно с опитите 
да се възроди и преосмисли 
народната оватба се възражда 
и кумството. Възраждат се и 

отрицателните му 
черти. Запазен е стремежът ку 
мътчкръстник да заема цен
трално Място 
измествайки младите, да полу 
чава окъпи подаръци и пр.

•Народната традиционна пра 
ктиката налага и изисква в тъ 
ржеството да има такова лшщ 
В това няма 
но. Но както 
на оватбата.

! му
неда

лече от центъра на Извор, на 
пътя за махала Сушица. Ка
мионът, бил пълен с кереми
ди, които превозвали за един

тази

:1 в. в.
(НЯКОИ от

Из окръжния съд — Пирот
ОСЪДЕНО ЖТП — БЕЛГРАД

I лж-гия. 

под

нито кръщаването с вода, кое- -кум е бил овързващото 
ски^лат°к\мР™1аВаВш™ Г неутра” ТРе™. който 
кръстшиса. К^то°уовотиза ЗЕ Щи^ЙГа ? 
^ристияЕтТ об™?В ЧЛШ В ществени и ДРУ™ спорове. О-

от „възгври-емник" Подаодяш извъникономичеежа

в тържеството.
■

ЖТП-Београд е виновно за 
злополуката край Градини в 
която изгубиш живота си Да
вид ГараюиМо®,

който Давид Герасимов 
бил живота ои.

В критичния ден Давид Ге
расимов пътувал със овоя 
„Фиат“ от- Димитровград за 
Градини и на прелеза не за
белязвал, че от НР България 
наближавал влак, който 
рил и бутал пред себе ои 
ло 500 метра. Следствие 
ките повреди, Герасимов почи 
нал на път за болницата. И 
покрай случилата

загу-
кръстнюкът 

зве- иигцо осъдител- 
организаторите; 

така и
преподавател 

с. Долна Невля. Предприя
тието ще трябва на

покойния Давид да’ 
ти 41 ооо динара.

в самият;
кръстник-кум трябва да пом
ни, • че основните лица в това 
тържеството са младоженците, 
а всички останали, в това чие 
ло и обредните лица (кум, ста 
ройкя, заложник, побащим), 
са дошли, за да споделят тях 
ната радост, да дадат израз 
на обществено признание на 
административно узаконения 
брак.

съпругата на пла
УДа-
око-
теж-

Наказателното вече при Ок
ръжния съд в Пирот, е уста
новило, че ЖТП-Београд, е вч 
новно за тежка злополука 
ято е станала на 22 септември 
1967 година н-а необезпечения 
ж. прелез в село Градини, на

ко- се злополу
ка. граничният прелез в Гра
дини все още не е обезпечен.

Ц. Бояшгч
Страница 6 в оред- Ст. Г.
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 

ДЕФОРМАЦИИТЕ

?ьу■??тъш
<■

Деформациите в Сурдул-иш общесгоеии сили Именно от- 
™ Щ парализираха ай- делни лица и групи ^Ъупотое 
цшнлата способност на обще бивайки непоаредстте^ате ш 
ствено-политичеаюите органи- циалистическа девера шя га 
зацкм и на самоупралителнитс ое борили да завоюват поо^

• органи и допринесоха за на , ции в общината швън плат 
дигането на антог-самоуправите формата на СКЖ Също така 
лните и анФиооциалистически- - що та,ка
сили. Те са резултат на отлъ- 
чашането на някои хо1ра от ръ 
-ковод-ствата в общ:ината и на

■е констатирано', 
срещу бюрократи чеоко - 
етическите сили не 
чрез включване на всички 
ли на СЮК и ССРН, 
Ръководствата на обществено-] 
политическите организации.

Това положение и

че борбата 
етати |Щ||

е водена ШЖШШси-техни съмишленици от 
формата на ОК и наСОРН. То 
ва е основната констатация на 
съвместното заседание на ръ
ководствата на обществено-по 
литическите организации, кое 
то се проведе на 23 януари 
т.г. В заседанието участвувахц 
и Виобран Станоешич, член на 
Изпълнителния съвет на Скуп 
щината на СРС и Воислав Ста 
ккович, секретар на Междуоб- 
щинската конференция на 
СКС във Враня.

Информацията и разисква
нията показаха, че Общинска-) 
та скупщина повече е действу 
вала като орган на власта, а 
не като орган на обществено
то самоуправление в комуната 
и че деформациите не са ре-] 
зултат на стълкновения на лич 
ности, но ое касае до стълкно 
вения межщу антиооциалисти- 
чеаките сили и прогресивните

плат- ша само в ШШЩШШ. ЦЦ •> !&■ш аа&ЖЗ^::-■т

стопан
ските трудности, на комуната 
доведоха до политическа демр 
билизация на 
на работниците в предприяти 
ята, културата и образование-

М. Нейков: Пейсаж от Долна Невля

РЕПЛИКА -__________________
ТОЙ ЛИ СЕ НАМЕРИ?

населеиието и

• • •
Малко чудно с, но факт. 

На събранието на актива 
на Съюза на комунистите 
на просветните работници в 
Димитровград за моралния 
образ говори преподавател, 
който, всички са съгласни с 
това, най-малко имкше пра 
во да говори по този въ
прос. По право 
птички да пеят, а той да 
си мълчи*. .. Защото, още 
никой в Димитровград не с 
забравил, чс през лятото ми 
палата година именно той, 
Томислав Гаков, се’занима
ваше с контрабанда и зато-» 
ва е и наказан. А именно

ТО. той се намери да „раздава 
уроци" по морал на други-

изказванията на множество 
дискутанти. И той изхожда 
ше от тесни лични интере
си като използваше 
ния случай да дойде до из
раз.

На заседанието бяха едино
душно приети всички матери
али. Бе взето решение с ма
териалите да се запознаят ор
ганизациите на ССРН и син
диката. До края на февруари 
ще се състои и общ събор на 
Общинската скупщина и об- 
щесгвенотполитическите орга 
низации, който ще предложи 
мероприятия з а заздравяване 
на положението и по-ползот, 
ворна работа в бъдеще.

те.
Но никой от членовете на 

Съюза на комунистите не 
стана
без да се зачерви направи 
най-остра критика на отдел
ни явления в колектива на 
основното училище. Истина, 
ако беше разисквал по ня
кои други въпроси — па и 
да отминем този случай —- 
но той се намери подбуден 
да говори за моралния об
раз на комуниста.. .

Освен това в изказването 
си — той не беше далеч от

удоб-

да го спре и той
Сега се поставя въпрос:

защо останалите членове на 
Съюза на комунистите мъл 
чешком отминаха изстъпле
нието на Гаков? Нима са 
забравили неговото 
ние?

всички

поведе-»

Изводът тук се 
сам: щом сс защищават лич 
ни интереси — от едно дър
во — не се вижда гората.

Така стана и този път.
М. Андонов

налага

М. Величков

ФОТОВИТРИНАНА ЗДРАВНИ ТЕМИ
А

Невралгии I о - "Ляя
Невралгията е сравнително често за

боляване. Названието й призхожда от две 
те гръцки думи: „неврон" — нерв и „ал- 
гос" — божа. Тя се характеризира с при
стъпяй, чести болки, разпространяващи се 
по хода на един или друг нерв или по не
говите разклонения. Наблюдава се по-че
сто в напредналата възраст, а в детската 
е извънредно рядка. Непосредствените 
причини, предизвикващи невралгии, са ин 
фекциозните заболявалия, като грип, си
филис, малария и някои други, а така съ
що и хронични отравяния с олово, арсен. 
Невралгии се явяват и при диабет, подаг
ра, артеросклероза па кръвоносните съдо
ве, които хранят нервите, анемии и др»' 
Травматичното увреждане на нервите и 
охлаждането им могат също да предизви
кат невралгия. Шиповете на прешлените; 
дисковата херния, добавъчните ребра и 
аномалии в развитието на гръбначтшя 
стълб причиняват невралгии поради раз
дразваното на нервите и техните коренче
та. В някои случаи невралгията -има не 
една, а няколко причини.

Обикновено единствен симптом па нсв 
ралгията е болката, разпространяваща се 
по хода на увредения нерв, което я разли
чава от болките с друг произход, каквито 
са ставните, мускулните болки и мигрена
та. Характерът и може да бъде пай-разли 
чен. Твърде често тя е остра, стрелкаща, 
режеща и може да бъде придружепа от 
чувството на парене. Характерно е, чс се 
явява па пристъпи, без какъвто и да е 
пряк повод, или при движепие и промя
на на положението на тялото, при допир 
иа кожата, шум, силна светлина, даже при 
нервиране.

Често пристьппите болки идват в опре 
делено време, в определен час, а не рядко " 
и нрез нощта. Продължителността им е 
различна — от няколко минути до пякол- 
ко часа и дни. В интервалите между при
стъпите болки или пе се усещат, или са 
само леки, тъпи, сравнително поносими.

Една от най-мъчителните невралгии е 
невралгията на тромгчния нерв. Неговите

клончета достигат до кожата 
очите, зъбите, околиоспите

на лицето, 
кухини, лига

вицата на устата и част от мозъчните об
вивки. Болковите пристъпи при невралгия
та на троичния нерв често са придружени 
от зачервяване или побледняване на лице 
то, изпотяване, сълзотечение, слюноотде- 

и болезнени гърчове на мускулите 
лицето. В някои случаи, неправилно при
емайки, че болката произхожда от зъбнтц 
могат да бъдат извадени един по един 
всички зъби, без да има каквото и да е 
облекчение. Най-силни са болките в изход 
ните места па клоновете на троизпшя нерв 
— в областта на веждите, под очите 
двете страни на брадата. Попякога се на
блюдава и псвралгия на тилния перв. За 
пея е характерно, че болката обхваща пре 
димно тилната област от едната или от 
двете страни на главата, а в някои случаи 
и шията. Тази болка също има пристъпсн 
характер. Невралгията на междуребрените 
нерви се характеризира с това, че болката 
со разпространява в междуребрилта 
гръдния кош и понякога неправилно сс 
приема за сърдечно заболяване от типа 
ангина пскторис (гръдна жаба) или за сър 
дечен ипфаркт. Тя може неправилно да сс 
приеме дори като започващ плеприт по
ради мястото и характера на болката. ] 

За отбелязване е и невралгията па се
далищния нерв (ишиас), която сравнител
но често се среща. Характерпо за пея с, 
че се изостря при опит за раздвижване па 
тялото и сковава движенията на болните. 
То са принудени да заемат определено по
ложение в леглото, пай-често със свити 
крака, за да облекчат болките.

Лекуването на невралгиите се опреде

ляие на

и от
В село Изатовци отдавна заглъхна училищният 

лсц. И кой знае дали в скоро време училищната сграда ще 
служи за -тая цел. Никой не я -подържа, нито има средства.

звъ-

на

... В същото село кооперацията „Сточар“ строи нови 
помещения за тракторите, вършачкитс, и останалите зсме- 
делогси машини. Не може ли кооперацията да използва и 
оградата ма бившото училище. От тона сигурно ще има полза 
и -кооперацията и училището. Хем оградата ще со подър-1 
жа, а училището ще получи някой динар от наом... {

Така всички губят... (

ля преди всичко от причината, която ги 
предизвика. Преди да е открита причина
та, необходимо о да бъдат прилагани бол- 
коуспокояващи сродства, като аналгин, се 
далг-ин .аспирин, пирамидон и други мето
ди па лечение които да притъпят или пре
махнат непоносимата болка. Си. Б. Марков
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Моша Пияде«Полугодишна равносметка в оон. училище »

Всеки трети ученик има слаби бележки}
:

1 Най-добър успеха по физическо образование, а най; 

слаб по истори я, география и музикално образование
!:и
!
Щ пипали са продавали под-По математика чрадучилището.

най-добър успех в долните брани програми, 
класове с помазал III — 4,05, 
а най-слаб — IV! — 3,20. В 
горните класове най-добър ус 
пех по математика има УГИ 
— 3,30, а най-слаб — VIII1 —
2,28.

Успехът- през първото полу
годие в основното образцово 
училище „Моша Подяде“ в Ди 
митровград не радва 
От 972 ученика — 324 имат по 
една, две и повече слаби бсле 
жкм. Или — воокм трети уче
ник има слаби Отличници са 
184, с много добър успех — 
224, с добър 192 и 48 са пока
зали задоволителен успех.

В долните клаоо.ве най-до- 
• бър успех са показали учени

ците от П1 кла с— 4,10, а най- 
слаб — П2 клас — 3,38. Във 
висшите пък класове положе
нието изглежда така: най-до
бър успех има УШ5 клас — 
3,39, а най-слаб — VIII1 —.
2,43. Общият успех на учили
щето е добър — 3,27, долните 
класове — 3,75 и горните — 
2,84). Ето как изглежда и ус
пеха на някои предмети: бъл 
гараки език — най-добър е ус 
пех-а във П1 клас, а най-добър
— в Ш1 клас Г 3,56. В горни
те класове: най-добър успех 
по български език са показа
ли учениците от VII — 3,00, а 
най-слаб — УШ2 — 2,40. По 
сърбохърватски език, най-до
бър успех в долните класове е 
показал ПЗ — 4,04, а най-слар 
12 — 3,00, докато горните кла 
сове положението е следното: 
най-добър успех е показал 
У14 — 3,20 ,а най-сшаб — VIII!
— 2,30. По химия най-добър 
успех е показал УШ4 — 3,10, 
а най-слаб — УП1 — 2,10, по 
биология — най-добър успех 
е показал УШ4 — 3,60, а най- 
слаб — УШ1 — 2,08, което ве 
дно е и най-слаба бележка в

Първи в Чаитавирмного.-
■Сладни да отбележим, че ос

новното училище „Моша Подя
де“ оериозно работи върху за 

Що се .касае да персонал- дъдбомваметр ода братството и 
шия състав — по всички пред единството е децата от ЛРУ 
мети е горните класове препо те народи и народности у нас. 
дават подготвени преподавате Редовно участвува на прегле
ди с изключение на общотех- дитс на ученическия народпо- 
мичеоко образование, а в дол- стоп фолклор в Гантапир, - 
иите класове също работят миналата година димитровгра- 
преподаватели със съответно домит е деца заеха първо мяс- 
образоваш-ге, дори.и една мре то между 15 състави от разни 
подавателта с Виеше ггедагоги краища, в Републиката, 
чеоко училище. Във горните Димитровградското основно 
класове работят и двама гим- училище отбеляза още един

забележителен успех в Югос
лавските пионерски: игри. На 
състезанието в Ниш Димитров 
градежите пионери се класира 
ха на второ място между 15 

Извънучилищната дейност в ■ училищата в Републиката.
В основното училище „Мо: 

ша Пияде“ с внимание се че-

!
„Моша Пияде"Основно училище

■ната успехът да бъде много 
по-добър.

А условия за това има.

М. Андонов

Предприемат ое мерки през 
второто полугодие да се отст
ранят някои пропуски в рабо 
тата, така че в края па годи-

1
4
I?г:У

* \ф

Успехът в гимназията■

1.1 назиални учители. Първото полугодие в димитровградската гимназия 
„Йосин Броз Тито“ завърши. За отбелязване е, както изтък
на директора на гимназията Методи ГЕОРГИЕВ, че успехът 
от година на година е все по-добър. Така през първото по
лугодие миналата година успехът е бил с 3 на сто по-слаб.

Освен това през първото полугодие на настоящата у- 
чебна година има много ученици с 3 и повече слаби бележ
ки — 95, докато с една са 36 а с две слаби — 48 ученика.

За разлика от предишните години през първото полу
годие на настоящата година учениците в първите класове 
нямат много слаби. Напротив — те Са между най-добрите 
паралелки в гимназията, докато учениците от горните кла
сове са „наредили“ повече единици. С това все повече 
се намлязва разликата между качеството на обучението в 
селоките осмогодитпни училища и димитровградското основ
но училище „Моша Пияде“. Но т тази година, постъпилите 
от основното училище в Димитровград в гимназията учени
ци са показали много по-добър успех.

Средната бележка на училището в първото полугодие. 
сега е 2,81, докато миналата година е била 2,70.

:
Богата извънучилищна 
дейност:

■5; основното училище „Моша 
Пияде“ е наистина богата и 
разнообразна. Формирани са тс и детския вестник „Другар- 
и работят секции и кръжоци че“ а много деца и сътрудни
це езиците и др. предмети, ак чат в списаването му, четат сс 
тивно работят литературната още „Мале ноаине“, „Змай“, 
дружина, рещитатораката сек- „Весела овеска“ и др. вестници 
ция, спортното дружество, ко и списания в общ тираж от 
ето с и най-числено и про- 1 400 екземпляра месечно.

!-)
м чее.

Оовеи това по биология, хи Какви са изгледите за ус
пех в края на годината?мия и някои други предмети 

обучението е кабинетно. Акти 
вно работи и ученическата би Успехът в първото полуго- 
блиотека, която разполага _с дие, макар че има добри усло 
около 6 000 книги на българ- вия за работа е могъл да бъ- 
оки и сърбохърватски език. Директорът на гимназията Георгиев изрази надежда, 

че в края на годината успехът ще бъде много но-добър, за- 
щото има условия за успешна просветно-педагогическа дей
ност, а колективът на димитровградската гимназия съчиня
ват млади и енергични хора.

де и по-добър. В първото по- 
В -навечерието на държавни лутодие е имало много отсъ

ствия (72 работни дни), главно 
училище в Димитров- поради болест и др. причини.

празници учениците от основ
нотоа М. А.

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

стол той искаше да си похапне порядъчно, да 
му се услади. Това тя можеше да разбере. Но 
винаги, всяка неделя, да бъде от рано в кухня
та, да готви, да пече, да пържи, да задушава, да 
опитва яденето; вече й бе дошло до гуша, вър
шеше го неохотно. А после, след обеда, той сър
баше с наслада кафето си, изтегнал се удобно с 
разхлабен колан — та нали си беше в къщи.

Що за неделя е то, щом като жената тряб
ва да измие чиниите, да подреди, да почисти 
кухнята. Чак тогава започва дейният неделен 
ден.

!■ !

■

АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКАУ

I У. ФЬОЛКЕР
Днес мъжът й е мил. Разказва нещо. Много 

си мислеха: „Откъде ли е роклята й»" Тя беше 6 весел' Изобретението му напредва, яденето е 
жената на инженера, който я спастряше с тихия пРевъзх°Дно. Той разказва за колегите си.

ажте=~ —--
раноНкактоИвТсекиНпеиМтРш“Шя ставаше сУтРИнта м Това са най-хубавите следобеди, макар 
оитъм чятттп-го ДС Х* Тои ^еше свикнал с тази тои съвсем не се интересува за нея. 

аащото ие зиаеше какво друго да прави ,
°Ди°то а! време, освен да работи. След Ио. щом колата пристигне, ще пътуваме, ще

сяДаше на бюрото си и се захващаше преживяваме,- деият ще има смисъл, все едно 
нрг. то 113обретение, което трябваше да до- какъв. Още отсега колата замества със светещи 
несе на предприятието близо милион печалба. Реклами букви изгубения й живот.
Но Мариане ненавиждаше това негово изобое- 
теяие, защото вярваше - или искаше да вярва 

че заради него този мъж й е станалчужд.

Марша вече беше приготвила закуската и 
я поднесе, докато той още си връзваше връзка
та. Часът беше седем и десет. Мартин си свери 
часовника и загаси радиото. След пет минути 
трябваше-да тръгва.

Мариане седна на масата като неканен гост 
ТЯ ядеше с неохота и чакаше. Чакаше своя час!

Той тръгна и каза: „Хайде!" Тя 
„Хайде!" Това беше поздравът 
ше на разположение още един

Всеки ден в този час, единствено останал от 
живота и, тя не мислеше пито за дете — той не
“®Ше Д.а ,шат' — Ш1Т0 за здравите нрави, на 
които тои държеше - не мислеше за пищо ко
ето би имало връзка е него,- тя мислеше за себе

II
4

I-

! ' •
г отвърна: 

им. Сега тя има- че
час.

:
си.

!■

Силен вятър сграбчи морския мирис и го 
понесе към града. Този зов достигна до Мариа
не. Тя лежеше унесена на балкона. Фините й ноз 
дри се издуваха о.т удоволствие. Ела при мен, 
ела при мен, щастливо момиче. Това чувство, 
подобно на опиянение, я накара да изтръпне за 
ияколхко секунди. Но след това тя се почувству
ва освободена, пълна с енергия, способна да от
хвърли от себе си всичко, и успя да накара Мар
тин да я прцдружи до вълнолома, макар че той 
се опита да се измъкне, казвайки, че в неделя 
се разхождат само еснафите. Тя наблюдаваше с 
подигравателна усмивка как той неохотно се об
лича. Сега Мариана имаше цел. Искаше да оти
де на вълнолома. Тя беше призована и вървеше 
към морето.

Откъм морето 
мирис. Те бяха

Изпъваше удобно 
ше си маникюр, хапваше 
лакомства и беше самата 

Понякога

крака на масата, правс- 
си до насита различни 
тя: момичето Мариане. 

не всеки ден — изваждаше от 
Ш еДН° °Т шсмата' к°ито знаеше 

шт тЛТ свикнала да чете само обръще- 
6Ше: "Мое Щастливо момиче". 

„ И Ш1Сани До нея. Тя добре си ги 
спомняше и съвестта й не беше чиста защото
за ^ омъжена жена да мисли

е трябвало да бъде обичан. Или 
този с йпрг така' че тя то пренебрегна заради -С все пшТХ16 Маниери? кРий «а писмата.

к“ °ЩС Ц време ДИ бъдат изгорени 
УлинаГ ^30 СЛ6Д Него тя излезе от КЪщ, На 
я^?™ Мариане не беше вече същата ■ хооата 

дравяваха: „Добро утро, госпожа Нау." И

така

Тя съществуваше покрай 
всичко. Нямаше нищо друго, 
за нещо. Затова единствената й 
ката кола.

Когато пристигне
няколко седмици, _ ще може да се раз 

хожда в неделя сутрин с определена цел или съвсем безцелно, ей тъй да пътува да бъдеща 
път, извън къщи, да стигне до някой чужд трал 
да подиша чист въздух,- всичко ще бъдГвъзмо- 
жно, щом пристигне веднъж колата 

Неделните дни. Докато той работеше 
зобретението, тя приготвяше обеда ,

Наистина Мариане го разбираше 
нообразшгге манджи

мъжа си и това бе 
а искаше да живее 

мисъл беше ле-■■

Н
колата — дотогава остава-

I

над и- 
по негов 

: след ед- 
заводския все още полъхваше същият 

слезли по стълбите и се нами-
в кухнята на
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Тук, край нас

НА УЧИТЕЛЯ АНДОН
'всеГлТ^Г'“;™,™ кайг
Ж- = —= ь-~

КЛйГЬ*ГЛ!ра-оотл. Не е неоцастирто. в то ле*катр.
че той пътува, макар чс Всеки може да разбере труд 

а малцина такиша, които би ното положение на тоя заслу- 
можали да понасят такива на жен просветен работник Такм

ОЙ ПО ге'б1::таегна « жаркви .не се понасят леко. 
р/«уда пътува. Но; щом като е така, защо не
Вече дълги години жена му се помогне на тоя човек? Той 

е тежко болна и неподвижна, е заслужил това.
За да бъде по-близко до ле- Това е второто нещо, пора-
кар и болница Аидон се оре- да което пишем за 
селил със семейството си в Бо случай, 
оилопрад. С години 
пари, повечето от които израз здрава никога нямаше да по
ходвал за лекуването на жена чувствувам, че ми е трудно — 
си, той построил скромна къ: казва той с тежка въздишка, 
щичка на едно осамотено мя- Без съмнение, това е така. 
сто край добродолската доли- Заицото той

ра

на.

Надежда Петровия: „Поречани"

негОЕИр, километра от нея винаги ще Босилеград,
съвестта казва

под чисто ведом- 
такиваме измъчва 

ми да е той. ство работи той, има 
възможности. И другите тряб 
ва да се застъпят. Това щс о 
хуманен жест, който ще пока 
же че грижите за човека са на 
първо място.

— Само. съпругатапестен итд
Дали наистина няма възмож

ност да му се помогне? Вяр
ваме, че не е така. Колекти
вът на основното училище в В. Велинов

всяка сутрин ста- 
. ва в три часа. И работи всич- 

Ето' така той е бил лрипу- кю онова, за което казваме, 
ден да направи това, въпреки че е женска работа. А после 
опасностите за собственото си тръгва на часове в отдалече- 
здравс от ежоднев.ното пътува ното село. Тогава с все още 
не. Но това е постъпка, която мрлк. Той другарува със само 
отличава всеки хуманен съ- тията и острия студ през ого 
пруг. Той не иска двете му дт, лелите дерета, 
щери да останат сирачета. А

Двадесет и четири години 
АНДОН НИКОЛОВ 
ствува по Бооил епрад скит е се
ла. Напоследък е в с. Брест- 
ница.

Нищо за това, че толкова го 
дини е учител. Такива в Боси: 
леградско има още. Нищо и 
за това, че е селски учител. 
Такива са болшинството прос
ветни работници

на.

За ъаОата ъшиотекАучител-

Издателството 
ство" Ниш има 
гер книгата „ИСКРИ И 
СТРЕМЕЖИ" от Стефан 
Николов и Стойне Яи- 
ксв.

„Врат
на ла-

— Бих искал и куриер да 
те. Надежда и Елка, са отл-ич- бъда в Бооилепрад. Поне та- 
кички в Босилеградската гим
назия.

в комуната. 
Има две други неща, които 

са достатъчен повод да пи
шем за него.

ка щс съм по-близко до же
ната. Инак ако й се случи не
що, а аз съм на дванадесет Стихотворенада са пол | 

редакция на Марин 
Младенов и художестве
но оформление от Ме
тоди Петров.

В книгата са отпеча
тани 20 стихотворения 
на наши поети. Купете 
си книжката. Тя струва 
само 1,5 динар.

Сумите се внасят 
Тек. сметка 625-3-70 при 
Народната банка в Ниш

Но и с това тоя нещастен

ПърЕото.е трудния живот 
на Тоя скромен и тих учител 
— ветеран в Босиле градско. 
Наистина, той никога не изтъ 
ква своите успехи макар, че 
редовно е между най-добрите 
учители в комуната. Но от не 
говото почерняло от студове 
лице проблясва усмивка като 
му припомните, че мнозина не

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА 

НА ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ
Учениците от димитровградската гимназия „Йосип 

Броз Тито“ са на трудово обучение. Групи ученици ще пре
карат по три работни дни в комбинат „Димитровград1', „Ци- 
ле“, „Свобода“, „Братство“ и др. димитровградски предприя
тия с цел да се запознаят с производствения процес в про
мишлеността.

По време на трудовото обучение група преподаватели 
при гимназията ще върши обиколка на предприятията, за 
да упражнява контрол над учениците.

гови ученици сега са лекари, 
инженери... И че не са забра
вили своя скромен, и добър 
учител, който км е дал първи- М.

раха на пристанитцето. Следобедът беше прия
тен. Хората от малкия град отиваха на вълно
лома.

шата на човека. Кой си ти и какво е станало с 
мен. Всъщност аз го знаех от самото 
Моя ли е вината?".

После всичко беше като в края на някой 
филм. В петък пристигна колата, гъльбовосиза, 
любимият ми цвят. Мартин ме слуша внимател 
но. После плановете. Спомням си, писмата са 
изгорени. Обясняваш лот изобретението си. То е 
знамението. И много целувки, съвсем неочаква
но. Излетът. Сега шосето. Завоят е много остър, 
Мартин!

Тя видя само, че той изведнъж прибледня. 
Дървото се приближи към нея с чудовищна бър 
зина. Писмата са изгорени. Но не са забравени. 
Ако можех да се върна още веднъж назад, щях 
да имам смелост да тръгна по вълните при чет
въртата стража през нощта. Само това си поми
сли тя и вагчко свърши.

помогна и на него,- защого сам не върви. Той 
ми е мъж. Той трябва да ме разбере. Сега съм 
така силна, че бих могла да вървя по въдните 
при четвъртата стража през нощта.

начало.
— Ела с мен — помоли го тя.
— Не искам. Там ще бъде много хладно.
— Ела все пак. Искам да потичам до края 

на вълнолома и после да продължа по вълните* 
Знаеш ли, като бях малка, баща ми разказваше 
как Христос вървял по вълните. „И при четвър
тата стража през нощта той дойде при тях и 
тръгна по вълните." Това изречение съм запом
нила като някакво вълшебно заклинание. Ех, да 
можех да вървя по вълните... — промълви тя 
замечтано.

На вълнолома беше чудесно. Мариане про
дължи, без да се обърне назад. Той не дойде с 
нея, Сега тя се движеше, без да повдига крака. 
Краят на вълнолома. Тя се плъзна леко напред 
и ето можеше да върви по вълните. Беше чет
въртата стража през нощта. Ела, щастливо мо
миче, зовяха я вълните, ела! Това беше живо
тът. Пое дълбоко дъх. Изведнъж един студен, 
гърлел глас каза: „Ти, Исус." Тя извиква упла
шено и се събуди.

Седмицата премина като всички останали. 
Така поне му се струваше па него. Тон не виж
даше какво става в нея. А тя събираше сили. 
Вече можеше да бъде силна, защото продава
чът й беше казал: „В нетък можете да си полу
чите кола." След това всичко трябваше да започ
не отначало. Струваше й сс, че сега сс радва дру
гояче на колата: тн не беше целта на нейните 
надежди, а началото. Не боиш пътепоказателят 
към рая, а неговото сътворение. Тя знаеше, че 
това е повече, много повече.

Така дойде ногък. Човекът докара колата. 
Гълъбовоскво, нейният любим цвят. Мартин из 
глеждаше така, както тя отдавна не бе го виж
дала. Смееше сс, целуваше я, гледаше я, като че 
ли я вижда за пръв път.

А когато тц му говореше, даваше й прало за 
всичко. Ще видиш, щс сс променя. Сега всичко 
що бъде другояче. Ние имаме воче кола. Ти на
истина що имаш разнообразие, малката ми. И 
нари ще потекат, щом приемат изобретението 
ми. Сега сме щастливи.

В неделя излязоха с колата за пръв път. 
Хората, които' никога не бяха разбрали нищо, 
ги гледаха прехласнати и говореха за тях. Из
лязоха извън града. Тя го погледна. „Прекрас
но, нали", казваха очите му. Тя внезапно си по
мисли: „Ще продължи ли това дълго? Няма. 
Щастието е създадено другояче. То идва от ду-

— Човек не може да върви по повърхно
стта на водата. Нали в края на краищата зато
ва съм корабостроителен инженер, детето ми.

— Да, но ако можеше... Ела с мен на въл
нолома, Мартин — помоли го отново Мариане.

ПОМИСЛИ:Той поклати глава. Внезапно си *
„Къде ли изчезна преди малко малката, прода
вачка от книжарницата с безсрамния поглед". А 
на Мариане каза с раздразнение:

— Върви сама, ти, Исус.

И Мариане тръгна. После се обърна, но той 
не я последва. Тя отиде чак до края на вълно
лома, където вече беше твърде неприятно да сс 
разхожда човек. Градът се намираше далеч зад 
нея.

Погребнаха я в сряда, три дни след злопо
луката. Подир ковчега вървяха хора от малкия 
град. Сред тях беше и мъжът, облечен в спрет
нат, черен костюм — млад човек, когото никой 
по познаваше. Той плачеше ... защото й беше 
писал писма. Само писма.

Как ли се чувствуват останалите хора, поми 
сли си тя. Кой е щастлив? И какво ли е това да 
бъдеш щастлив човек; щастливо момиче? Да 
бях сега като водата, да се издигам и падам рит 
мично заедно с другите. Или да бях риба, или 
лодка, или вятърът, който се носи над морето.

Но нали и другите живеят. Да, но те са ща
стливи. Те са разбрали какво е щастие. Защо аз 
не познавам това чувство. Дали защото не зная 
какво е щастие? Дали щях да съм щастлива с 
него, да бъда неговото щастливо момиче?

Някъде съм грешила. Сега трябва да попра 
вя тази грешка, за да бъда като другите. Тряб
ва да бъда силна, толкова силна, че да мога да

ш
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стари? Откъде потичат? тшт.X: Колко са ьтшштт,7
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това не е зарад хранителните 
свойства са1МО, гго-вероятяр 

консумиран зарад изве 
стно предпазващо от заболява
ПИ,Я

Чесънът също е употребя- 
старите времена. И РВ нашите краища днес има 

ме разни видове зеленчук, ре
дом с друпите кутурм — царе 
вица, пшеница, овес.
Откога са известни и къде им 
е родината?

Естествено, нс всички расте
ния са се явили на едно мя
сто. Но където и да са се я.ви 
ли, човекът ги е пренасял при 
своите преселения и ги е от
глеждал. Така много от расте
нията, които познаваме 
са се распространили по всич 
ки кътища на земята.

муван още ,в 
той идва от азиатските стра
ни към блиакомсточиите стари 
държави, откъдето е могъл да 
стигне и в Европа. Известно е, 
че чесновият лук е бил едва 

съставка

ше, чс с КШ, , Ш
" ‘ ■х-:'

чт.ечемик. . действие. ПО тази причи, 
на вероятно е бил даван в го
лямо количество .и ма робите 
гребци на римските и египетч 
с.ки кораби в миналото.

Америка също е родина 
видове зеленчук. Карто

на Шкли нс е главна 
прехраната в стария 
Робите, които строили потрами 
дитс на фараоните, най-често 
са хранени със супи от 
сън или кромид. Ев.рсите, кои 
то били роби в Египет, също 
са го консумирали много. Но

шшц иЕгипет. МХпна г ^
доста
фът, доматът и други растс- 

оттам, шче-|
са пристипналивия

след откриването па този 
тинент през 15 столетие.

ЩШ 1днес кон ашт
*

Неотдавна през Белград минаха сигурно най-чудните 
пътешественици. Инженерът Дейвит Ланг и журналистът 
Майкъл Листбърн са тръгнали от Лондон да обиколят све- 

парен двигател, изработен още 1926 година. 
Със скорост 30 километра в час те са минали Белгия, Хо
ландия, Люксембург, Германия и Италия. До сега нямат 

аварии, обаче трудно се снабдяват с гориво, защото 
няма въглестанции за техния парен котел на

Любопитни фактиЛещата, някои видове лук, 
краставците, дни ята и любели
ца.та потичат 
страни. Лещата има за роди
на недрата на най-високата 
планина в света Хималаите. От 
там още в 
времена и достигнала до дър
жавите на Близкия иетеж и е 
била употребявана за храна, 
Лещата като храна се споме
нава е Стария завет.

Краставицата е известна ка
то градинско растение още 
преди три хиляди години. О- 
ще тогава е била отглеждана 
в Индия. Също така в Азия и 
Мексико (Американски конти 
нент) е родината на бостана; 
В Европа бостанът първо се 
е отглеждал в Италия, а от
там се е распространил в-дру
гите краища на Европа.

Родината на тиквата не е из 
вестна още. Обаче лукът съ
що идва от Азия. Кромидият 
лук, когато е достигнал до Е- 
пипет, бил зачитан като свеще 
нно растение. Когато човек и- 
мал чир, знахарите му слага
ли на ръката венец от кромид. 
(Кромидът и днес се употре
бява като цяр при чир на тя
лото, защото имал извличащо 
действие). От лука се бил за
силвал и. гласът. Затова рим
ският император Нерон пре, 
ди произнасяне на речите сц 
ял дребно насечен кромид.

от азиатските та на камион с

никакви 
гю пътищата 
камиона.

На снимката; Парният камион „Британия в Белград

да подозират, чс то същсству 
ва. Иай-после ан-глмйаките хи 
дрографи установили, че гос
подарите на океана не понасят 
високочестотни колебания от 
порядъка на 15 000 —■ 60 000 
херца. И сто та изненада; та 
нали корабните ехолоти рабр 
тят обикновено в тези чсего-

предисторически Вероятно на мнозина 
от вас е известно, че стълкно
венията на океанските съдове 
с китове не са редки. Една та 
кава „среща" може да мине и 
без произшествие, ако кора
бът е с голям тонаж. Но ако 
е обратното ,.. воичко се слу 
чва! Защото някои от тези ог
ромни морски бозайници по
стъпват като истински карСа
ри — атакуват съдовете.

Учените неведнъж са' прали 
ли опити да открият средство, 
което да плаши китовете, без

ти!
Значи, за да сс обърне в бя 

гастк) морският исполин, кой 
то се готви да атакува кораба, 
е достатъчно да поработи из
вестно -време ехолотът.

Изчезващи видове
В продължение на две хиля 

ди години от лицето на Земя
та са изчезнали 110 вида бо
зайници. Тридесет от тях са 
представени сега от близки ви 
дове, другите 80 не са остави
ли след себе си никакви род

ственици. Само за последните 
100 години са изчезнали 75 
вида. Понастоящем са запла
шени от пълно изтребване 
600 вида животни.

На белградски панаир миналата седдпща бе открита 
изложба иа .спортни автомобили, с голяма скорост. Между 
автомобилите особено интересен е автомобилът „зеленото 
чудовище" на конструктора Арт Артфонс, с които коли е 
постигнал скорост от 940 км в час.
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„Наука и жизнь" — СССР

ни дава любопитни примери за тяхното открива 
не и разпространение.

Така например напразно бихме търсили в 
Рим по времето на Юлий Цезар праскови, кай
сии, ягоди, портокали и мандарини. Черешата 
току-що е пренесена от Мала Азия благодарение 
на Лукул, чието име 
забрава не толкова

момичета са вплитали в косите си вейки от ко
пър, чиято миризма се е харесвала не по-малко 
от аромата на розите. На свой ред зелените ли
ста на мгаданоза са използувани при погребения . 
тъй като са символизирали скръбта.

Установяването на арабите в Северна Афри
ка, Сицилия и част от Испания в края на пър
вото хилядолетие довежда до засаждането на 
първите портокалови дървета и на захарната 
тръстика. Арабите въвеждат и обичая Да се пие 
кафе. Легендата твърди, че ободряващото дей
ствие на кафето било открито чрез козите, кои- 
то, пасейки тези зелени храсти; ставали особено 
пъргави. От Етиопия, където е родното място 
на кафето, то бива пренесено чрез арабите в 
Испания, а след откриването на Америка, в на
чалото на ХУШ век, кафето се разсажда в Бра
зилия, Сега там се произвеждат годишно над 2 

тона кафе и огромната страна дължи мдого 
на този етиопски храст.

Пак чрез арабите в Европа пристига друго 
едно африканско растение — динята. Нейният 
произход е от пустинята Калахари в Южна Аф
рика. Там подир дъждове земята се покрива с 
дини. След като узреят, плодовете биват търка
ляни на далечни разстояния от ветровете. Голе
ми любители на зрели дини са стоновете. Семе
ната на дините преминават през смилаемите им 
канали, без да се повредят, и попадат отново в 
почвата, пренесени на много големи растояния.

Откриването на Америка запознава европей 
ците с много полезни растения като картофи, 
домати, чушки, боб, тикви, слънчоглед; градин
ска ягода, царевица, тютюн, какао. Съвсем пог
решно е обаче да се мисли, че всички те ведна- 

са получили широко разпространение. Така 
доматите ,които 
1554 година от 
повече от 300

вековете ще предпазят от 
като име на пълководец и 

държавник, колкото като най-видния 
гастроном. Той толкова харесал този плод, че 
около засадените в градината му черешови дър
вета поставил цяла армия от роби, които да ги 
пазят от пеперуди, гъсеници и други насекоми. 
Лимонът дшречен от Теофраст „персийска ябъл 
ка , също е голяма рядкост и този, който би 
го вкусил, ще трябва да си подслажда с мед, 
защото захарта е още непозната. И наистина 
захарната тръстика ще се появи в Сицилия 
в XV век, а захарното цвекло

античен
Г

РАСТЕНИЯ 

ПРЕСЕЛНИЦИ
едва

ще започне да се 
използува чак по време на налолеоновите войни 
когато Европа не може да се снабдява п0 друг 
начин със захар.

Ябълката е един от малкото широко пазпро 
странени плодове и този факт обяснява странно 
то на пръв поглед предпочитание, което проя
вяват към нея старите митове и легенди. Тя V- 
частвува както в библейската легенда за Адам 
така и при избора на Парис, водещ до Троян
ската воина. От нея носи името от и римската 
богиня на плодовете — Помона. По-късно в на
родното творчество много приказки за неродени 
моми или страшни лами ще вмъкнат в действие
то си обикновени или златни ябълки Дори 
по-нови времена този култ към ябълката прози- 

Н3 някои Растения — картофите и сега на френски са „земни ябълки" а дома
тите доскоро са наричани „помидори", което на 
италиански значи „златни ябълки". ■ ^

Някои зеленчуци са използуваш! 
костта за твърде неочаквани 
целината са обкичвали 
победили в Н ем ей ските

млн
)

планини Ям^0ШТ Бразилия кафеени
или нашенгкя ЛИЯ 663 поРтокалови горички,
чупши“, бой еЯе-1ЧУК0Ва градю,а без Д0Ма™' 
на този ппглтт/ Т°И изпаДне в положението 
лов който Л‘Т6Л ^ ИЗве^тната басня на Кри-
зва отонГ ДбяГЛ0ГИЧеСКата градш1а не забеля- 
женийтп !?баче в недалечното миналото поло-
от познатитГЛО <Л>ВСеМ друго- По голямата 
к я 3”ати1е Ш1 културни растения дълги 
кове не са били известни на хората и историята

' и в

се описват за пръв път през 
италианския ботаник Матиоли, 

години са отглеждаш! 
като декоративно растение, 
отровно. Нещо повече, когато 
Европа биват

в антич- 
цели. Листата на

част предимно 
считано при това за 

в 1798 година от 
пренесени обратно в Америка, там

ве- главите на спортистите, 
игри, а младите гръцки'
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Из дейността
Босилеградви

Повишава се непълноле
тната деликвенция

Съюза на
младежта

До преди адиа година пре- писирирани при нас има 
стъшганията ма непълнолетни деоет. Те са ое обединили 
лица бяха редки случаи в Бо- три групи, които самостоятел 
сииеградоката община. Сега но плануват и превеждан кра- 
обане н>е е таиа. През послед- жби. 1
но време делиювенцияна на не Стоянов изтъкна, че това са 
пълнолетни постоянно се пови преди всичко деца на разоедс- 
нгаша. ни или починали родители И-

ГОва ни заяви Винко Стоя- ма и такива, които са от ое- 
ноз, завеждащ службата на лата, но в града живеят и ра- 
държашната шгургаост в Боси богят без достатъчен юон- 
леград. турол. Обаче във всички тези

В езлучая каза той ое ка- случаи прич1ините за кражби- 
сае за дребни кражби. Но и те трябва да се търсят в нере 
като такива те внасят неоигур шопите материални, социални 
ност и недоволство сред насе_- и семейни обстоятелства 
деянието. Най-често стават джо Всички тези кражби — каза 
бни кражби и то в пазарните по-нататък Стоянов компетен
ции, както и кражби на месо тните органи навременно 
по сушилни. Напоследък е ог криват, а виновниците преда- 
ра.бен и един търговски мага- ваме на държавния проку]х>р 
зин на гоотшшичарското пред Обаче, понеже ое каоае за нс- 
Приятие „Кин стан“ в Бооиле 
град.

През последно време започ
наха .кражби и по селата. Та,м 
те влизат по домовете и откра 
дв ат всичко каквого им попад 
не под ръка.

Актьорите на тези кражби 
оа ученици от 13—15-годишна ва. 
възраст. Такива заловени и .ре

над
в

Младежите наскоро^ ще имат

свои дом от-

пълнслетни лица същите 
се предават на съда. 
много повече очакваме от учи 
лилцата и от социалните об
щински органи. Впрочем нито 
едните, нито другите предлри 
емат нещо по-сериозно за ре
шаването на тази лоша проя-

неДимитровградската младеж
развива все по-широка актив
ност. Съединяват се силите на 
студентската и средношколска 
та с работническата младеж. 
Вършат се трескави подготов
ки зимната ваканция на сту
дентите и др. учащи се да се 
използва за

През април — младежки 
Дом!

ЗатоваМладите на село нямат 
помещения

Председателят на ОК на Съ 
юза на младежта Симеон Ко,- 
стов ежедневно пътува от се
ло до село с цел да се запоз
нае по-отблизо

Едновременно се вършат и
подгтовки за адаптиране 
няколко помещения в сутере
на на културния дом за мла-

на

с проблемите 
на младите там. Както той ни 
уведоми, основният проблем 
на младите на село са помеще 
н-ията. Нямат къде да се съ
бират. Освен това, 
села като Куса врана, напри
мер, има известно неразбира
телство между младежката ор 
гатаизация останалите общест
вено-политически организа

ции.

съживяване на 
културно-забавния живот в се 
лото и града. На последното

В. в.
дежки дом. Те трябва да бъ
дат преуредени и нагодени за 
приятно прекарване на часове 
на отдих и развлечение, както 
и за организиране на събра
ния и съвещания.

заседание на председателство
то на Съюза на младежта е 
решено студентите да се при
текат на помощ на активите 
по селата и да им помогнат в 
организирането на по-интере
сен и по-съдържателен култур 
но-забавен живот. Освен това 
— вече са се явили и студен
ти, които да обикалят по се
лата и изнасят сказки на те-

ЗДГЬРШЕНИ СП0РМ1Е 

МНОШ ПРЕЗ Ш Е01.
® някои

Общинската скупщина и об 
ществено-политическите 
низации в Димитровград са го 
тави да помогнат тази младеж 
ка инициатива.

орга По случай завършването на 
спортните активности през 
1969 год., тези дни се състоя 
тържествено заседание на об
щинската организация за фи- низанията на работническите 
зичеока култура в Сурдулица. спортни игри в кръга на сдру- 
Оцемеиа е едногодишната ра- женото предприятие на елек- 
бота на отделните спортни ак тро-стопакоките . трудови орга- 
тиви, секции, дружества и спо 
ртисти в рамките на община
та, дадено е признание на най 
-добрите и са връчени писме- рът по малък футбол на Ме

дицинския център от Сурдули 
ца, който е заел второ място 
в съревнованието в разпейте 
на Сърбия в Прибой на Лим. 
Спортният актив на профсъюз 
ната подружница при Медици 
нокия център е провъзгласен 
за най-добър в областта на 
физическата култура през 

1969 год. на работническите 
спортни ицри и като такъв по 
вторно получи преходна купа.

Спортното училищно дру
жество при основното учили
ще „Йован Йсшановнч Змай“ 
в Сурдулица е п-ровъзглаоено 
за най-доброто през 1969 год. 
в кръга на основните учили
ща в рамките на общината.

Младежкото спортно друже 
ство „Ерозия“ при селско-сто
панското училище в Сурдули
ца е провъзгласено за най-до
бро през 1969 в кръга на сред 
нитс училища. И то получи 
преходна купа.

За спортист на 1969 год. е 
провъзгласен Часлаав Трайко
вци, член на хазенния клуб от 
Сурдулица, а за най-добра спо 
ртистка Снежана Стойкович, 
ученичка — членка на спорт
ното дружество „Ерозия“ при 
селско-стопанското училище.

Одадеш) е отделно призна
ние на гарнизона на ЮНА от 
Оурдулица за традиционно
то многогодишно сътруднице 
ство по развитието на маоова 
та физическа култура.
Явна похвала са получили и 
спортните училищни дружест
ва пра! основните училища в 
с. Клисура, Божица, Власииа 
Рид, Влагата Округаица.

Профсъюзната подружница 
при ВЦ „Власина“ получи за- 
олужено признание поради 
туй че успешно проведе орга

*

Ако се използва зимната ва
канция наистина така както 
се предвижда, ако младежта в 
Димитровград, а и по селата 
получи помещения и органи
зира по-интересен културно- 
забавен живот — няма да се 
събират по заведенията.

А младите са пълни с елан 
за работа.

А до април — остава да се 
направят необходимите подго
товки, да се определи

ми, които интересуват хората.
Тази дейност на младите 

Димитровградско ще е от по-
в точно низации от Сърбия, в които 

са участвували около 300 спор 
тисти.

предназначението на всяко по 
лза. Много села още не са е- мещение и да се даде идейно- 
лектрифицирали и тази акти- Явна похвала получи отбо-художествено решение, така 
зност на младите ще наруши че младежкия дом да бъде 
зимната монотхжия. ни грамоти и спортни рекви

зити.приятен кът за младите. М. А.
11Ш1111111111111111М111111МШ111111111111Ш!11П1Ш1ММ1111111111111111111111111||1ШШ111111Ш111||||||

също ги посрещат с недоверие. Както пише в 
годишния си доклад за 1832 година секретарят 
на агрономическия съвет нащата Кънектикът, 
„те не се използуват за храна, макар че по ня
кои сведения французите ги ядат".

Подобна е съдбата на картофите. Внесени 
г» Европа още в 1565 година, те дълго време ос
тават ботаническа рядкост и дори кралица Ма
рия Антоанета въвежда модата да се носят в 
косите цветовете им. Пак във Франция, в кни- 
гава „Икономическата флора на растенията око
ло Париж", издадена през 1797 година, карто
фите са посочени като „вредни за човешкото 
здраве растения". В Русия и Германия обаче те 
се разпространяват по-рано благодарение енерги 
чните усилия на Петър Велики и Фридрих П, 
които прибягават до наказания, за да заставят 
селяните да ги отглеждат.

Съвсем друго е положението при тютюна. 
Изглежда, че понякога народите постъпват като 
малките деца: лошите навици се учат по-лсспо 
от добрите. Докато доматите, картофите, слън
чогледът и много още полезни растения биват 
посрещани с недоверие, тютюнът веднага спе
челва известност. Пръв Колумб в едно писмо, 
само три дни след достигането до Америка, спо
менава за навика на индианците да пушат сви
тъци от сухи листа, наричани „табако". Поня
кога тези свитъци били толкова дълги, че човек 
трябвало да ги подпира с нещо като вилка. Се
мената на тютюна биват пренесени в Европа 
още в 1519 година, обаче главна заслуга за раз- 
пространанението му има френският посланик в 
Лисабон Жан Нико, на чието име наричат по- 
късно никотина. След завръщането си във Фран
ция през 1560 година той започва да лекува с 
помощта на тютюна разни болести. През ХУП 
век някои считат тютюна като универсално ле
карство, предпазващо дори от върлуващата то
гава чума.

Пред портрета 

на Ленин
Не мога да говоря с тебе, 
по когато те погледна в очи 
виждам се десетгодишен — 
тогаз разбрах за първи път 
червеното ти като пламък име! 
Десетгодишни бяха моите желания, 
моята усмивка и погледа в очите, 
десетгодишни бяха разговорите 
за нашето човешко бъдеще, 
за загиналите герои, 
за филмите със подвизи 
и книгите за великаните ...
С какво да те сравня?
Един работшш те нарече — партия! 
Друг — революция!
Трети — настояще!
Страхувам се да търся имена за теб, 
но търся пламъка в очите ти — 
за да го нося до сърцето си 
по трудните си земни пътища, 
които си нарекъл бъдеще.§

I Цена ДИМИТРОВI

М. Величков—— СЛЕДВА
Сцмншца 11БРАТСТВО * 30. ЯНУАРИ 1970
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Злободневна

?А

Съседът ми Теофил, признат рационализатор, си напра 
робот задвижван от електроенергия. И щом 

целунави домашен
проходи, веднага му върза кухненска престилка, 
го по лявата буза., измайсторена от капачка на чайник 11 
качество, и му предостави кухнята, пералнята, прахосму 

книга. След това прегърна жена сикачката и готварската
и тръгнаха по гаша и театри.

Авторитета на Теофил порасна още повече. За него се 
говореше в семеен и обществен кръг. Жените въздишаха и 
пустосваха тайно и явно мъжете си. Едни споменаваха не
що от порядъка, че ако на времето си били взели за съпру
зи мъже с технически знания и наклонности нямало да се

собствения си дом.превръщат в нещатни хигиенисти в 
Други заминаха при майките си, оставяйки бележки, в кои- 

бяло бе упоменато, че само един робот рюжето черно на
да опази от разпадане основната клетка, на обществото 
семейството. И всичко може би щеше да стане така, както 
бе тръгнало, ако изведнъж по квартала не се пръсна мълва 
та, че Теофил е ликвидирал робота. Видя ни се необикио-

— ЩЕ НАМАЛИМ ЛАМПИТЕ ЗА 50 НА СТО ДО 1975 Г.
— ЗАЩО?
— ЗАЩОТО ДОМАКИНСТВАТА НАМАЛЯВАТ . ..

вено, дори и неприемливо.
Няколко дни след това, със Славчо, дето живее на по

следния етаж, купихме една половинка полске водка „Орс- 
ховка" и посетихме Теофил у дома му.

— Извинявай — казахме, — но ни интересува робот- 
чето ти. — Дори някой от нас може да го купи на изпла- Хуморщане, щото ...

— Нямате сметка, братчета! — отвърна той и ни на
ля от ореховката. — Никаква сметка, защото един робот 
знаете ли какво значи, а?

— Не! — отвърнахме ние. — Ама вярно ли си го лик-

Стоян ГРОЗДГ.В

*
)видпрал? — Пак си испочуплла чини-« 

ите !
— Да, но този път имах къ

смет.
— Какъв късмет?
— Счупих ги преди да ги 

измия!

— Абсолютно вярно! Този робот ми се отрази много 
зле на джоба. А след като едно нещо може да се отрази 
така, защо ти е това нещо да се движи из къщи? Завчера 
дойде инкасаторката за тока. И ми представи една сметка, 
от която видях виолетови петна в движение. От друга стра
на, не можах да насмигна на жената. Калго се отвори — ки
на, театри, ресторанти, фризьори — все полузабравени ра
боти от преди тринайсет години, — от предбрачния ни пе
риод. Та, след като ми излезе солен роботът, си рекох: „Що 
ще се пръскат толкоз пари месечно, когато Гена ги върше
ше тези неща почти безплатно ... И го разглобих! Щото 
има ли полза при жива и здрава съпруга, да седнеш да си 
механизираш домакинството ..

*
— Как можете да искате то

лкова много пари за това ка
нарче — то изобщо- ие пее!

— Вярно е, но затова 
то може да композира!

пък
Рече го това Теофил и го прегърнахме и разцелувах- 

ме. Практичен мъж излезе! А не практичен ли си дома, та
къв ще си и в обществото и ще поставяш всичко под един 
и същ знаменател, от което найвече в квартала не се получи 
полза и се оказа, че основната клетка на обществото — се
мейството, може да мине и без роботи, ама без съпруги... 
не, поради някои положения при които все още е немис
лима дори и частична автоматизация!

*
— Днес сипах па мъжа си

прах за пране в чая вместо за
хар! — УРА! ОТЪРВАХ СЕ НАЙ-ПОСЛЕ ОТ ТЕЗИ МИСЛИ 

ЗА ТОПЛИВОТО .. .
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— И той какво направи?
— Ншцо. Разлени се ...

ИЗПРАВКА от службите на предприятието 
и компетентните държавни ор 
гани. Даже същите са му от
дали пълно признание за ус- 
пешност.

не става въпрос 
изнудване от страна на Тодор 
Михайлов, нито за някакви на

за никакво Секретар на органите на 
управлението в „Свобо
да“рушения на съответните пра

вилници. Приемането е оста
нало въз основа на 
становище от страна на орга
на управлението. Всички кан
дидати са имали еднакво об
разование, а социалният

е бил в полза на приетия 
стажант. Тенденцио-зно е позо 
ваването на образователния 
ценз, а то защото мнозина със 
свидетелства показаха, че св^ 
детелствата не могат да рабо
тят, но се .изисква уоилен труд 
В конкретния случай 
щият, чиято дъщеря е прие! 
та, уол-ешно върши своята ра
бота и неведнаж е -имало 
можност това да се

(По-тписът нечетлив)Във вестник „Братство“ бр.
426/427 от 29 декември
година са публикувани в руб- ни. Заемането на работна ръ- 
риката „Осилчета“ няколко 
реда, отнасящи се за нашето

че на всеки гражданин можем 
1969 да дад-ем оведения за работата

заетото

ка е най-открито. На заседа ТЕКСТЪТ НА КОЙТО СЕ ОТГОВАРЯм-о-нията на колгисията за прие
мане на работници може да 
присуствува всеки гражданин.

писане във вестник въз 
основа на приказни е само

тив
предприятие.

Във дръзка с това умолява
ме Редакцията да публикува Всяко

Преди известно време един „специалист", инак шеф в 
конфекцията „Свобода", казал: „Или ще приемете тук моя
та дъщеря, или отивам ..." Епилогът: дъщерята му е прие
та, а той останал.

Трябвало е обаче да 
отиде само с основно образование...

Или: ако имаше виеше образование нямаше 
търси за дъщерята си и апартамент?

нашия отговор на АВТОРА. мо
„Неприемливо е, авторе, да 

пишете за работата на
го пуснат, за да видим къде щерална слабост на автора. Коц 

пред- кретно за приемането на Ма- 
приятието, без да сте провери рица Михайлова, 
ли фактите при компетентни-

сяуже-
ли да по-дъщерята

на Тодор Михайлов завеждащ 
те органи, защото е известно, счетоводството на „Свобода“ въз 

провери
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