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Ние не трябва да меним
си, но трябва да се придържаме 

нашите принципи на сътрудничество
и дружба с всички народи в

II Околийска конференция па Съюзи иа комунисЛише оШ Нишка околи.'политиката
Организациите на СК въйреки изве
стни слабости издържаха изпиша 

на Политическа зрялост и решимост
към

света — подчерта Редовен Папшович е доклада си по акшуалаийю иробле 
ма и задачи и ак&меноешйт па ор1анпзациите па СКЮ

че решенията на нашит рът 
водства ма народните отбор: 
и органите на самоуправле 

' ипето са също така по-реал
ни н по -добри, че при вещ 
ки обстоятелства укрепва д} 
хът на критичния реализъд 
и по-голямата политическа ( 
тговорност за хода и работа 
та на всички фактори, конт: 
работят и решават в разлпч 
нитс области на нашия об 
ществен и стопански живот 
Обаче, все сте можем да ка 
жем, че в отехраявапето н: 
слабостите-в тази област се 
намираме някъде иа полови, 
чата на пътя. Все още напр: 
мер има обширни и продъл^ 
жител ни разисквания и нетп 
жи споорве, което довежд| 
до дълпг събрания, а до гол! 
яма степен произтича от ед! 
но схващание, че е най-вал 
но да се изнесе собственои 
мнение, без оглед на това к! 
кво е то и допринася ли неЩ| 
за разрешаването на проблл 
ма, по който се разисква. М, 

I кар че борбата и разминат, 
иа мнения са винаги необхо] 
дими, ние трябва да имам 
предвид, че нашите органи 
зации и ръководства не с: 
дебати и клубове, .но- идещи 
-политически организации \ 
техните събрания и разискЕ 
ния имат преди всичко з. 
цел да определят насоките 1 
съчетаят гледищата на чле 
новете на СКЮ във връзк 
с някои обществени, полип 
чески или икономически въ 
проси в предприятието, гра 
да или селото. Събраният: 

(Следва на стр. 3)

Иа 20 и 21 декември в залата на тютюневата фаб
рика в Ниш в присъствието на 322 делегата и 58 члена 
на Околийския комитет се преведе 11 конференция на 
комунистите от Нишка околия. Като гости па конферен
цията присътезугаха и организационният секретар па 
ЦК СКС Рнота Антунсвич и членът на ЦК па СКС дру
гарят Десимир Йовсеич, представители на околийските 
комитети от ЗаечаР и Леековац и други. По време на 
двудневната работа на конференцията, след доклада за

е: - *-

актуалпите задачи па кемупистит.е, изнесен ст секрета- 
гШа- Околийския комитет г,а ОКС Радсваи .Паптспид, 
са, разисквали 16 делегата.

От името иа ЦК СК иа Сърбия говори организаци
онният секретар другарят Риста Аитунович.

На края Е&Вовференцията бе избран нов Околийс 
ки кемктет и РеЩ&кокла комисия. Ръководейки се ст 
принципа на ротай(*';'.1й и реизбириостта на функции
те, в повия ОксликиЦш комитет влязеха 26 нови члена, 
предимно млади кадръ;. За отбелязване е, че кандндаД*1- 
с.нната листа на новия Околийски комитет е била пред
варително обсъждане от страна па партийните оргаиизаци 
от цялата околия така че в течение на работата иа кои 
ференцията Избирателната комисия вземайки под вни
мание оправданите забележки и предложения внесе ня-
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кси депълнния и измнения.лV
В началото на доклада Ра 

дован Пантович изтъкна, че 
последните три години пре
минаха в пълна и всестрана 
активност на организациите 
на СКЮ да се осъществят ре 
шенията и насоките утвърде 
ни от УП конгрес на СКЮ и 

. ‘ ••де. :,-.г в дело изводите и 
препоръките 15а VI Конгрес 
ма СКС, пленума на ЦК на 
СКЮ и ЦК на СКС. След ка 
то констатира, че през това 
време станаха крупни съби
тия и промени, което изиск
ваше от организациите и ръ
ководствата на ЦК висока 
бойна и акционна готовост, 
издърживост и умение в ра
ботата, Радован Пантович из 
тъкна, че организациите на 
СК, въпреки съществуващи
те слабости и известно изос
таване, са издържали изпита 
на политическа зрялост и ре 
шимост по много крупни въ
проси.

Околийският комитет,, об
щинските и Фабрични коми
тети, първичните организа
ции и активи на Съюза на ко 
мунистите съсредоточиха вн 
иманието си върху три осно
вни групи проблеми и зада
чи, които се поставяха в та
зи област, а във връзка със 
застоя в производството, раз 
пределението на чистия при
ход и личните доходи, рабо
тата на организациите на са 
моуправлението, проблемите 
от излишъка на работна си
ла, реконструкцията итн. Вт 
оро, добра част от сили и 
ме бе посветена на борбата 
против отрицателните явле
ния и слабости в стопански
те организации, учреждения 
и работата на обществено-по 
литическите организации. О- 
ще на първите събрания и в 
по-нататъшната активност се 
предприемаха мерки против 
субективните носители на та 
кива явления и слабости. Тре 
то, проблемите на вътрешно
то идейно-политическо изгра 
ждане и задачите за качест
веното укрепване на органи
зациите на СК, заемаха вид 
но място в разискванията, 
плановете на работа и теку
щата активност на всички на 
ши ръководства и болшинст 
вото от основните организа
ции и активи.

НАЙ ВАЖНО Е ВСИЧКИ 
АТИВИСТЙ ДА БЪДАТ ДО
СТАТЪЧНО ПОЛИТИЧЕС
КИ И ОБЩЕСТВЕНО ОТГО 

В ОРНИ
Дсегашната активност в 

провеждането на заключени
ята даде дебри резултати по 

■ посока ,ва укрепване отговор 
ностТ2!, ‘единството -на възгле 
дите и акциите, което в зна 
чителна степен издигна каче 
ството на политическата зря 
лост и акционната способн
ост'на много организации и 
ръководства на СКЮ. Лесно 
може да се забележи, че вси 
чки разисквания от първич
ните организации до комите
та са по-качествени и зрели,

щ ч \ 2

М. Бсгданович: ОТ ВСЕ СЪРЦЕДругарят Тито говори зг впечатленията си ст СССР

I
След двадесетдневна почивка в Съветския съюз, къ- ямо любопитство искахме да 

дето същевременно води разговори с най-висскнте видим. Аз видях Волгоград 
партийни и държавни ръководители на СССР, президеп- още през 1956 година, но то

на Републиката Йосип Броз Тито еъс супругата си гава беше още в развалини, 
и съпровождащите го държавни дейци пристигна на 22 сше пълен със следи от вое- 
декември в Белград. За. посрещането на Белградската ината разруха. А сега ние до 
гара бяха дошли много изтъкнати дърлдвни и партийни йдохме в един хубав, моде- 
ръководители. . ! рен, голям град с различни у

Отговаряйки на приветствието на Щедседателя на чреждения и големи фабри- 
Народния отбор на Белград Милиян Нефичич и на де- , ки в които работят десетки 
сетните хиляди граждани, събрали се »а Белградската хиляди ^ора, с модерни къ-

I щи и огромна водоцентрдла,

!Радвам се на тази нощ между последпия и първия 
ден — последният от годината, която умира и първият 
от оная, която се ражда!

Не се радвам затова, защбто има подаръци. Тази 
радост оставям на децата, защото моето време За така
ва рдост отдавна отлетя. Нито се радвам затова, че ще 
има хубава вечеря, която отдавна не ми прави удоволст
вие, а още по-малко ме възбужда. Нито затова, че е при
ятелите си ще прекарам моменти на веселие, опиянени 
от новата зора, ‘ която бт нощта ще продължи до ражда
нето на новия ден.

Да се веселиш така свободно и с открито сърце, а 
да пе мислиш за онова, което е минало, нито за онова, 
което ще дойде.

Радостите и горчевините неизбежно се промфмт. 
Именно в това се и състои величието и красотата на та- , 
зи последна и първа нощ, между последния и първия 
ден. В това е символичното величие, и красота на тази 
раздяла с онова, което е изминало и срещата с онова кое 
то дехажда. Именно за това човекът е превърнал този 
момент в символ. Над него могат да надвисват облаци, 
но тей може да бъде огрян и от нова, дълбоко човешка 
светилпа.

Никога не може да се повярва, че след буря 
да просияе слънце.

Аз помня, и не само аз, тмурни времена, когато на
истина се мислеше ,че мракът ще трае дълго. Но не и 
завинаги. Човекът не е създаден да се отчайва и да не 
вярва в по-хубавото бъдеще. Доброто и лошото се проме 
ият, доброто и злото се ненавиждат помежду 
това човекът е измислил символа на Нова/га година и го 
превърнал в своя вечна надежда.

И когато човекът каже „ще бъде по-хубаво”, той 
не престава да вярва, макар че казва, че това ще бъде 
„от Новата година”.

Новата година е символ на преломи и на моменти 
на по-ухубаво щастие, за което човекът непрекъснато 
мечтае. И затова на себе си и на своите приятели искре- 
но и убедително го честити.

„Честита Нова година” — не е празна дума. Това 
извира от дълбокото убеждение, че ще бъде по-хубаво 
от онова, което е досега.

тът

I

I

гара, другарят Тито каза:
на чиито строители още по 
време на своето първо посе
щение дадох обещание да до 
йда, когато я пускат в дейс
твие. Наистина, аз малко за- 
к.ънях и не дойдох по време 
на нейното пускане, но аз им 
се извиних. Всичко това наи 
стина ни направи голямо впе 
чатление и бяхме, приятно 
изненадани, когато видяхме, 
че трудовит хора на Съветс 
кия съюз могат днес да съз
дават такива грандиозни де
ла. Във Волгоград ние бяхме 
приети така, както само мо
же да ни приеме народът на 
един град и един край, който 
по време на хитлеровото на 
падение срещу Съветския съ 
юз претърпя огромни стра
дания.

,■&
Реч на ирезиденша Тишо

разговарахм] 
те ръководи! 
въпроси, за \ 
че трябва Д1 
Затова мож^

със съветски- 
:ли по всички 
:оито считахме, 
ги разгледаме, 
да кажем, че 

добре използвахме това вре 
ме и че по всички въпроси: 
по! международните/' проблеми
и по нашите двустранни от
ношения, разговаряхме с мно 
го взаимно разбирателство и 

схващане на

Другари и другарки, граж
дани и гражданки на Белг
рад,

Благодаря ви - за топлото 
посрещане, което ни устрои
хте по време на нашето за- 
върщане от почивка в СССР

Ние посетихме СССР по по 
кана на съветското правител 
ство и лично на другаря Хру 

,’шчов. Трябва веднага да ка
жа, че гостоприемството, кое 
го ни беше оказано надмина 
ва всички наши очаквания. 
Ние бяхме обкръжени с най- 
голяма топлота и между съ
ветските хора се чувствува
хме като у дома, между на
шите хора. Навсякъде, къде- 
го бяхме ни посрещаха сър
дечно и с радост, че пак ни 
виждат като свои гости. Раз 
5ира се ние използвахме по
чивката си и за разговори у.

няма

с реалист! 
необходим 
жното укрепване на нашите 

ошения, как-

а от по-натагь си. И за-

приятелски
и трябЕа да бъдат 

ду социалистически страни.

Братски чувства към социа
листическа Югославия

межвито

Съветският съюз упорито се 
стреми за запазването на 

мира

Изпращайки ни от своя 
град, трудещите се от фабри 

(Следва на стр. 2)

Ние посетехме няколко ме 
ста. След Москва посетихме 
Волгоград, градът герой, ко
йто аз и моите другари с гол
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1 под председателя
ЕДВАРД ^АРДЕЛ ПРИСТИ д ГНА * ДЖАЛГАОН

ноНие не шрябва да меним Политиката си, 

шрябва да се Придържаме към нашите ирин- 

цийи на сътрудничество и дружба 

с всички народи в света

:

завърш» и*ееи**"**Мо наюЮелавскаШа 
У^йацпя в Индия

^рд Кар 
сътру- 
които 

^ьтя по 
салак от 
град ко-

I
С това

' Саш^ш и други високи мо 
личности от той край. .
онПодпредседателя ЕД 

дел със съпругата с» 
личности1'.

Югославия стои 
пози-

социализъм,
сходни ИЛИ СЪЩИ

Съветският съюз
така, че миролюбивият свят 
може да разбере.

рои за такава политика на 
Съветския съюз. Както ви е 
известно, ние бяхме покане
ни във Върховния съвет, а 
другарите Ранкович, Весели
нов и аз бяхме в почетния 
президиум на Върховния съ 
вет. Там аз имах възможно
ст да говоря. Мисля, че това 
е там първи такъв случай и 
това е още един знак, че съ
ветските хора, съветското 
правителство, иай-висшите 
съветски ръководители жела 
ят искрени отношения с на
шата страна. Приемът ни ог 
страна па най висшите ръко 
водители, от хората на всич 
ки кранта па просторни» 
Съветски съюз беше топъл, 
какъвто рядко се среща. Нно 
говорихме за политиката на 
пашата страна, на нашето 
правителство, за политиката 
каквато желаят нашите наро 
ди и съветските хора, и съвет 
ските ръководители ни поз
дравиха.

Когато се касае за външна 
та политика на нас сега са 
пи по-ясни много акции на 

правителство. 
Ние се разбрахме добре. И 
трябва да кавга, другари и 
другарки, че ние се връщаме 
от Съветския съюз след тези 
разговори с много повече оп 
тимизъм, защото имаме впе
чатление не абстрактно, но 
истинско, че Съветският съ
юз упорито ще настоява и у 
порнто ще работи да се запа
зи мирът. Защото съветски
те хора, които строят социа
лизъм и които полагат таки
ва огромни усилия за изгра
ждането на своята голяма 
страна, не могат да желаят 
нищо друго освен да се запа 
зи мирът. Разбира се, не по 
всяка цена, не във вреда на 
социалистическото изгражда 
не, но всичко да се направи

(Продължение ст 1 стр.) 
:ата, в която бяхме, ни помо 
сиха да пренесем на нашите 
рудовн хора-гражданите на 
оциалистичиска Югославия, 
(ай-топли поздрави и изра- 
и на сърдечни братски чув- 
тва към нашите народи. В 
Лосква също посетихде пл
юй фабрики и няколко раз
пиши културни и други уч- 
ежденил. Някои другари мо 
чаха да направят повече та- 
<ива посещения, отколкото 
!ие, конто водихме разгово- 
;и по различни проблеми ме 
Чду нашите две страни. 
Нашите разговори, макар то 
а наше посещение да беше 
вързано с почивка, имаха 
ериозен характер. В тече
ние на тези разговори бяха 
азглеждани различни проб
леми. Ние твърде леко се съ 
ласихме по всички главни 
ъпроси, отнасящи се до ме
ждународната политика и за 
-азването на мира. Във връз 
а с това, трябва да кажа, 
е нас, които видяхме огром- 
1ия един и ентузиязъм на съ 
етските хора, ни най-малко 
е ни учудва, че те така ст- 
астно желаят да се запази 
;:ирът и че съветското прави 
елство, съветските ръково
дители • на международната 
•рена така упорито стоят на 
юзициите на запазването на 
ира. Ние това го казахме о 
хровено. В речта си пред В ь 
,-ховния съвет аз откровено 
■азах колко дълбоко ценим 
'зва , че съветското правите 
:ство начело с другаря Ники 
а Сергеевич Хрушчов постъ 
|и така смело, когато ее ка 
|аеше за кризата в Караибско | 
р море, поради което във вс | 
чки страни на света, у всич I 
и миролюбиви народи се сти 
на до едно отдъхване. Особе 
о нашият народ е благода-

дниците и 
го придружават на 
Индия пристигна 
Бомбай'в Джалгаон,

В Джалгаон гоститена посе
ди и както

всички най-важни между 
въпроси. В същност 

и признава 
кои

тиха будистическите 
ве в Абжаяти. Те

храмо- 
ее намират 

в стените и затова ги нарич. 
ат популярно „пещери”. С пр 
ограмата е предвидено и по 
сещение на подобни „пеще
ри” в Елори, който е отдало 
чен около 170 км. от Абжан- 
та. На това пространство се

СССР направи огромен скок 
в стопанското изграждане

кажа

по
народни
има, ние това го

още някои работи, по 
можем да се съгласим.

Сега другари, да ви 
няколко думи за общите и и 
впечатления от изграждане
то в Съветския съюз. Някои 
може да каже, че сме видя- 
ли малко, че сме били само 
в Москва, Волгоград и Киев. 
Но ние, които, така да се ка 
же, живеем непрекъснато в 

на изграждането,

ме,
то не
Но тези неща ще отклони пр 

без особено усилие. ШШактиката 
Иквестии спекулативни рази 

които се водят в ия 
това

еквания,
кои страни па Запад за 
чс Югославия сега ще проме 

политиката си, представ
ляват просто излишна и сме- 

работа. Ние не трябва

» намират и други „пещери” ц 
> паметници, които говорят за 
| индийското минало от преди 
1 две хиляди годин.

ши и
усилията 
можем твърде лесно да раз
берем и онова, което видях
ме само на 
От това ние твърде леко мо-

шиа
да меним политиката си, но 
трябва да се придържаме 
към нашите принципи на съ 
трудиичеството и 
със всички народи в света,

няколко места. 1
Гостите от Югославия се 

задържаха най-много при ра 
ъСу зглеждане на фреските, кои 

то на тях оставиха незабра- 
вимо впечатление. След това 
гостите разгледаха Елора и 
.пещерите” които се намират 
в околността- Пещерата но- 

Ц мер шеснадесет остваи най- 
голямо впечатление. Без съм 
нение това е най-голяма кон 
струкция в света. Централ
ния храм на два етажа и стр 
аничните храмове са дело на 
неизвесните архитекти и ску 
лптори.

щ■3жем да заключим, че видяно 
то в краищата, които посети 
хме, се развива и в другите 
краища на страната, а в ня
кои области на далечния Си 
бир може би още много 
интензивно. Това наистина са 
грандиозни похвати, които Да 
доха възможност за послед
ните няколко години в Съвет 
ския съюз да се направи ог 
ромеи скок напред. За мене 
това беше особено приятна 
изненада, защото, спомняйки 
си видяното през 1956 годи
на, можах още по-истински 
да видя огромния напредък, 
който са постигнали съветс-

дружба

към принципите на миролю
бивото,
сътрудничество с всички стр 
ами, без оглед на обществе
ните системи, мо и към при 
нципите иа най-тясно сътру
дничество със социалистиче- 
ките страни, което е разбира 
емо от само себе си, защото 
и нашата страна е социалис
тическа. А защо с тях да и- 
маме по-лоши отношения, от 
колкото ги имаме с някои за 
падни страни?

Ето толкова исках да ви ка 
жа, другари и другарки, 
да подчертая оше един път, 
че сме много, доволни от на
шето посещение в Съвтския 
съюз.

Да живее дружбата меж
ду народите иа Югославия 
и Съветския съюз!

тШтактивно съвместно

по-

т;т

съветското
Едвард Кардел

йто се намира на ЗЙ киломе 
11 тра от Бомбай. На делезопът 

ната гара в Джалгаж на ви 
сокия гост от Югорзия, бе у 
строено тържествено посре
щане на което пргсъствува 

р градоначалника на Джалга-

ките хора.
И когато днес се говори за 

изграждането иа комунизма, 
аз мисля, че те имат право 
да говорят за това. Когато 
Съветският съюз би могъл 
да отдели една част от оггия 
огромни средства, кегито е 
принуден да дава за отбрана 
та на страната и армията, 
жизненото равнище на съвет 
ските хора би било още по- 
високо. Ние считаме, трябва 
да разберем, че това жизне
но равнище още не е такова, 
каквото някои мислят, че сл 
ед толкова години би трябва 
ло да бъде. Съветските, хора 
нищо друго и не искат,-по те 
зи огромни средства, които 
дава за отбраната да могат 
да се употребят за жизнено
то равнище, за по-щастлив 
живот на хората. Съветският 
човек разбира онова, което 
днес е нужно, но от друга 
страна той е заслужил да 
живее още по-добре, отколко 
то живее днес. Съветските 
хора имат огромно доверие в 
своето бъдеще и ние можем 
в това отношение да им по
желаем само най-хубавото.

Ирак гоШеа тържес
твено Посрещане на 

Подпредседателя 
Едвард Кар делПървият секретар на ЦК КПСС 

и председател на Министерския 

съвет на СССР Н. С. Хрушчов 

ще посети Югославия

В столицата на Ирак са за 
вършени приготовления за 
лредстоящето посещение на 
подпредседателя на Съюзно
то изпълнително вече Едвард 
Кардел. На това посещение 
се придава голямо значение 
защото това е среща на най- 
високо равнище в досегаш
ните отношения между И- 
рак и Югославия.

I
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По време на пноиваване- 
то си в Съветскич съсз, гсие 
редният сек-ч та на СКЮ 

президент 
Федеративна 
публика Югославия Йоеип 
Броз Тито е иокаил първия 
секретар на ЦК -а КПСС и 
председател 
кия съвет на Съкза на съвет 
ските социалистически 
пуолики Н. С. Хрушчов 
съпругата му да проведе по 
чивката си в Юг.славия. Дру 
гарят Никита Сергеевич Хру 
шчов с удоволегзне .е приел 
поканата. Времео на идване 
то на Н. С.Хрусчов в Югос
лавия ще бъде втвърдено до 
пълненително.

и на
нродна ре-

Подпредседателя Кардел 
ще пребивава в Багдад като 
гост на президента Касем, 
Както се узнава, в програма 
та на пребиваването са пред 
видени разговори на Кардел 
с президента Касем и минис 
търа на външните работи Дж 
авад.

на Иинпстарс-

ре-
със

Няма да меним политиката 
си па сътрудничество със в 

сичкп страни
Що се отнася до тяхното ста 
иовище към нашата страна, 
вие това вече сте го чули от 
речта на Никита Сергеевич 
Хрушчов: Югославия строи

През време на посещението 
си в Ирак подпредседателя 
Кардел ще посети историче
ския град Вавилон.(ТАНЮГ)

Ж 'Ж. ж лш / ж.
ЖАЖж ж

От първите дни, та до с едната на декември 1972 го
ряла нашата преса всекндпевно излизаше със статии за 
шлечпата, по приятелска страна на югославските пари
ли — Индонезия.

Широко бе публиковапо посещението па подпредсе
дателя на СИВ, другаря Едвард Кардел в тази страна. 
Дадени бяха информации и за въоръженото възстапие 
за населепието от оная част па о-в Борнео, известна под 
званието Бруней, а която все ош.е е политически зависи
ла от Англия.

Във връзка с горното, ще бъдат дадепи тук, в кра/г- 
|ш черти, някои сведения за тази красива и много ип- 
|гереспа страна в Азия.

ИНДОНЕЗИЯ 

страна на вечното лято
го слънчев /дар. Работата се завършва и всеки търся 
защитно мяоо — упътва се за своя дом. След пладне въз 
духът е про!ИТ със страшна задуха. Атмосферата се на- 
гопеш° ттЛа14 Денят се превръща в парних — влажен я 
слабо * *1аС1?пва пълно затишие. Не потрепват ни най- 
рп1^!лГга пРикРепените листенца по клоните на ви-
часа пастпт!!: Н® Се Поклаща «аже тревица. Към 14—15 
вижпеи вГ НОСТТа изгаря сред този сгорещен и непод- 
кагт ся аД'х' Отдавна над върховете на близките вул- 

•бразували облаци. Те пропълзяват по небе- 
небосво1П°Вече и повече потъмняват и покриват це- 

мотевини п. СлънЧето изчезва. Чуват се далечни гръ- 
деен вехъп вдухва вятър, защумоляват листата. - Нена- 
по половин 1646 К^са ЛИСТата на хлебното дърво, дълг» 
напопа нп '1етъР- Здрави клони се огъват и чупят поЯ 
гьват и чугЛИаТа буря- Кокосовите палми също се пр«‘ 
капки. Ппо) ?.а две' Г1адат няколко едри дъждовя» 
мълнии в °глушитещна гръмотевица. Блясва»
не може да И пп.!г!!ЪКЮ такъв дъжд, ка1съвто нико« 
ра. При най ~ „! Д1ави> 1Дом като не е бил на екватт
не са само калко^п^к” У Нас1> най-поРойните дъждт 
жите на стрият подобие н атропичекия дъжд. Кънт* 
почти без 1пекъсняч?Ъ1г'ОТеВИЦа следват един след дР5»’ 
дат с трясък птп е' ^РамаДН1» палмови вършени V? 
Улиците и г*тицтХтеН^ под тежестта на небесни пото^ 
Тежко н ато и ХХйтХ СЕ пРевРЪ1Чат на истински ре^ 
свод! 1 ’ ° попаДне под придънения небес^

лято. През цялата година температуратачно е висока
Средната температура на нй-топлия месец и 28°. Коле
банията са незначителни. През деня температурата се 
повишава толкова много, че става нетърпимо горещо и 
задушно.

то, като все 
лияИндонезия спада в пояса на затишието. Но тя е в 

обсега ма мусонните ветрове. Откъдето и да подухме вя
тър, в която и да е част на островите, той все ще дой
де откъм море, като носи влага и дъжд. Само с прибли
жаването ни към континента Австралия, засушаването 
се увеличава. Островите попадат под влиянието на пуст- 
тинните зимни австралийски ветрове

ндопезия обхваща цялото онова пространство, ко
ето за намира между Азия и Австралия, а което 
е изпълнено с около 2.000 острова.

| Географски островите са събрани в три групи: Голе
ми Зундски острови, Малки Зундски острови и Молукски 
ртсрови. Към първата група, освен множеството малки 
островчета, спадат и четирите най-големи острови: Бор- 
лео, Суматра, Ява и Целебес.

Общото пространство на островите е около 1,900.000 
св. км. Едни от тях надминават по големина най-големи- 
ге европейски държави. Така, остров Борнео заема 
736.000 кв. км. и е третият по големина остров на света 
(след Гренландия и Нова Гвинея). Половината от о-в 
Гвинея също така принадлежи на Индонезия. Суматра е 
вторият по-големина остров в Индонезия и заема 672,000 
кв. км. Този остров е близо толкоез голям колкото Юго
славия, България п Гърция, взети заедно.

Островите на Индонезия са отделени от друг с раз
лични по ширина потоци или вътрешни морета. По тази 
причина, цялото това пространство представлява най-сло 
жния на земята лабирант от водни и сушни ивици.

През средата на огромния архипелаг минава еквато- 
рът, така че тази страна лежи и в двете ’ земни полукълба. 
Индонезия е разположена изцяло в екваториалния кли
матичен пояс. Тя има горещ влажен климат.

Оше от изгрев, слънцето' се издига право нагоре 
зенит. Взето средно, точно в 6 часа слънцето из-

хората там, а в

Индийският северо-западен мусон и постоянно духа
щият юго-източен пасат донасят от нагретия океан гра
мадно количество водни пари, които се превръщат в изо 
билни дъждове. Най-дъждовното време е от месец де
кември до месец март. Валежите достигат до 6.829 мм 
средно годишне. Когато завалят дъждовете, 
рата се изливат потоци вода и шумът е толкова

I

от атмосфе- 
силен,

че в стаята е невъзможно да се поведе разговор Тога
ва реките прииждат, обръщат се в буйни порои 
ват обширни околности. и зали-

ЕтЬ как пътешественикът 
ден в Индонезия:

описва един тропически I

луета на Ратенията ™ ” еФекти по неподвижните от
преди живот се ппоплажнели 0,г дъжда. Стихнал^ 
ва опасност >т затъвХЗХДа 0Ти0Во- Не съществува ника? 
ки, сега са лак уЛИ111, я кал' Там Където са текли р-' 
ттат неоттделата “ерЕенозсмнитс почти бързо П* 
същото.” Да-.. На следващия ден се повта^

„В 6 часа. слънцето изгрява и се издига право
зенита. Небето е безоблачно и има нежно-гълъбов 
Очертават се силуетите на заляната

към!
цвят.

с пурпурни багри
екзотична растителност — нежната, двойно переста 
ленина на кокосовите палми и други екваториални 
вета. Лек ветрец поклаща клоните, а

зе- 
дър-

перят под неговото дихание. Между това, слънцето^се 
изкачва все по-високо по небосвода. Топлината
личава. Нежните големи листа се отпущат __ -
По небето се появяват неясни облаци. Към пладни 
ва истински зной — слънцето сипе жар чрез

листата

се уве- 
повяхват.

наста- 
огненпте

към

лято, набл1щавХнаас^ДОНез>,Я ~ 
само през

своя
раява, п 12 часа то е над главите на страната на вечно»1

един ден.



6РАТСТВО

НАШИТЕ НАСТОЯВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯ
ВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ 

ДАДОХА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

***"*«
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1

характер, уредени са и откло 
нени много Работи във връз
ка с разликата във възнагра 
ждаванетс. До голяма степен 
бе предотвратено безаконно 
то и нецелесъобразно израз
ходване на средства, внесе 
се по-голяма отговорност за 
спазване на законнопредпи- 
санията, в значителна степен 
бяха отклонени аномалиите 
в областта на заплащането 
по хонорари, подобрена бе и 
работата на обществените сл 
ужби и тяхното отношение 
към публиката. Поведе се по 
решителна борба против сво 
еволните постъпки и задуша 
ването на здравата и оправ
дана критика, против крити- 
карството цтп”.

изграждането на много ста
новища и препоръки в рабо
тата на наш:::е ръководства.

тоеич подчерта, че сега е о- 
съществена по-голяма колек 
тивност и демократичност в

трябва най-често да бъдат 
кратък договор и контрол на

идейно-политическо 
единство и помощ на комуни 
стите щото в обществената 
си активност по-бързо и по- 
добре да се ориентират.

Спирайки се на въпроса г 
борбата против отрицателни
те явления, особено в стопа
нския живот, другарят Радо- 
ван Пантович каза;

„Нашите настоявания

I

!
нашето

Идеедогичвссо-пелктическн задача а някои 
въпроса на просветата и културата

I
)
I

за ■
Един от централните въп

роси, който заслужава наше 
то сериозно внимание, каза 
Радован Пантович, е идейно . 
политическото изграждане 
на нашите организации и из 
дигането на идейното равни 
ще на членовете на СКЮ. 
Нашата организация, която 
наброява 32 хиляди члена 
на СКЮ е твърде разнообра 
зна по отношение на социал 
ния състав, политическото и 
образователно-културното ра 
внище, е разпоредена в раз
лични обществени условия, 
което налага по-интензивна 
идейно-политическа работа; 
по-еластични форми и по- 
конкретно съдържание. Ос
вен вечерните политически 
училища, които съществуват 
в Ниш, Прокупие, Пирот, Бе 
ла Паланка и Алексинац, не 
обходимо е по-масово да се 
използуват формите на кур
сове, семинари, консултатив
ни центрове, беседи, дебатни 
клубове. В селските общини,

каквито са Долевац, Меропш 
на и др„ понеже там услови 
ята са ограничени, трябва 
предимно да се използуват бе 
седи със разисквания и семп 
нари.

I
!

за о
тстраняване на отрицателни
те явления дадоха доста до
бри резултати. В много обла 
сти (в стопанството, здравна 
та служба, просветата, кому 
налните служби) е спряна 
старата практика на партику 
ларистичен и локалистичен

!
! Говорейки за идеологиче

ско-политическата работа наI

село, Пантович подчерта, че
селакомунистите в нашите 

не са до оная степен мобилни
и активни, както това по и- 
зискват задачите на деня.

Радован Пантович след то 
ва се спря върху проблеми
те ка културата като подчер 
та, че през последните годи
ни областта на културата е 
била пренебрегната. „Ние съ 
знаваме, каза той, че не мо 
гат да се осигурят . еднакви 
условия за развитие на кул- 
турно-прреветния живот в 
цялата околия, но все пак е 
необходимо в съгласие с въз 
можностите да се развиват 
разнобразни облици на кул
турния живот”.

Прилагане иа принципа на ротацията 
и реизборяостта

По-нататък в доклада се 
изтъкват задачите във връз 
ка с принципите на ротаци
ята и реизборновстта на фун 
кциите. Във връзка с това е 
подчертано мнението, че в 

организациите на СК, стано
вищата във връзка с ротаци 

' ята са схванати като голяма 
необходимост и важно усло
вие за по-нататъшното разви 
тие и укрепване на Съюза ан 
комунистити, Социалистичес
кия съзз и нашето обществе 
но развитие като цяло. Ня
кои по-сериозни проблеми 
във връзка с това не е има 
ло. Но с оглед, че се намира 
ме непосредствено пред при
лагането на такава система 
на нас и най-малки недора
зумения могат да нанесат 

голяма вреда. Поради то- 
■ ва е необходимо във връзка 

с тези мероприятия да се из

бегне всякакво бързо разре
шение, да се .предоврати вся 
какво ненужно усложение на 
някои проблеми, които ще и 
маме, да се отстраният всич 
ки погрешни тълкувания (ма 
кар че за сега ги има твър
де малко), каквито са онези, 
че е настъпило лошо време 
за старите военни кадри, че 
за недостатъчно образовани
те, но заслужили кадри . не 
ще се държи сметка и т. н.

Във връзка с това другар
ят Пантович подчерта, че ма 
кар и да е ясно с какви кад 
ри разполагаме, колко и коя 
община
перспективни обществено-по 
литически работници-комуни 
сти, все пак ние се намира 
ме в началото на по-добре 
организирана и сериозна ра 
бота в тая област.

РАДОВАН ПАНТОВИЧ ЧЕТ Е ДОКЛАДА

работа зависи исползуването 
на механизацията и финансо 
вото положение на коопера
циите. От друга страна тряб 
ва да се прекъсне със само
доволството т. е. със схваща 
нето, че съществуващото рав 
нище на агротехниката и. до
ходите е достатъчен успех.

Глдано като цяло, каза на 
края Радован Пантович, што 
се отнася до нашето стопаи-

Стопанското развитие и задачите 
на комуннетнте

ско положение и новите
роприятия изискват и по- 
яма организираност, а ос< 
мо към всяка мероприятп 
акция да се пристъпва от 
новището 
Сърбия, от становището 
свързане на нашите дви:

чиха от 5,5 на 7,5 милиарди 
динара (само бюджетът, ин
вестиционният
фонд), а участието на кому
ните в масата от средства на 
околията и общините достиг 
на 81%.

Тези различни показатели 
говорят, че слабостите от по- 
раншния период са се натру

“Г,фФРГч““ Новият състав на ОК на СК
я обем на производството в 
промишлеността и зависимо 
от това снижението произво 
дителността на труда.

Една от линиите по-която 
трябва да. се търси и може 
да намери разрешение е по-на 
татъшното стабилизиране на 
нашето стопанство е елеци а 
лизацията, разспределението 
на производството, коопераци 
ята, те. интегралното включ
ване в рамките на федераци 
ята па и на световното сто
панство”.

Спирайки се на въпроса за 
селското стопанство Радован 
Пантович каза:

^Материя лно-технически- 
ят напредък в селското сто
панство на нашата околия е 
твърде сериозен. Броят 
тракторите се увеличи от 563 
на 625. По този начин реали 
зирането на механизацията и 
съвкупния приход се увели
чи от 587 на 742 милиона. На 
шата основна задача би мог 
ла да с)е формулира така: 
ние трябва да обхванем да
леч по-големи площи в ко
операция а не само 16%, кол 
кото е сега. Това е първото 
и най-важно мероприятие в 
нашата политика, защото от 
размерите на извършваната

„Стопанското развитие през на Югославияможе да ангажира изтеклия период, продължи 
Пантович, характеризират от 
една страна крупни резулта 
ти в началото а от друга 

изостряне на проблемите и 
трудности натрупани в по- 
раншия период, което се про 
явява особено през тая го
дина. Всички наши полити
чески сили, органите на упра 
влението, комунистите, профе 
сионалните кадри са раздви
жени за преотдоляване на 
стопанското и обществено 

Изтъквайки, че проблемите след Писмото на ИК и IV пле развитие, за отстраняване на
нум е имало явления на съб 
ранията на комитета и пър 
вичните организации да се

и жилищен

ния със съответните дви 
ния на Федерацията и Ре 
бликата, с принципите, и 
то тя поставя”. Д- й<

Методите на работа ва Околийския н об
щинските комитети ■ организации Апджелкович Драгомир, Апостолошгч ипж. Миодр 

Бошкович Радомир, Вацич Йован, Величкович Миодр 
В^тичкович Сава, Видойкович Димитрие, Видапов 
Петар, Вуйчич Мнодраг, Вучкович Радомир, Златков 
Любомир, Ивансвич Зоран, Илич Вукое, Илич Пета 
Илич Радойко, Йович Десимир, Кнежевич Дапило, Кс 
тич Велимир, Кръстич Миодраг, Кръстим Радко, Лаз 
ревич Драгослав, Лазарсвич Илия, Лукович Радомир, М 
пич Божидар, Маркович Трифун, Матич Велимир, М 
лич Мирошоб, Миленкович Любиша, Милованович Мо 
чз1ло, Милованович Радомир, Милунович Милорад, М 
тич Катарипа, Михайлович Кръста, Николич ипж. Дан 
ло, Николич Драгослав, Обрадович Миряна,
Радован, Павлович Браиислав, Пайкич Петар, Пеович Р 
доваи, Петрович Илия, Радичевич Жарко, Ралджешов: 
Славко, Радивоевич Милош, Радивоевич Йован, Савов: 
Петроние, Симич др. Младен, Симич Славолюб, Слави 
ски Тодор, Стойкович Миливое, Стоянович Драгомг 
Стоякович Нада, Станоевич Стоядин, Стамепкович Ст 
на, Трифунович Борисав, Цвеич Живорад, Шелмич Бр 
тимирка.

за методите на работа на О 
колийския комитет, общинс
ките и фабрични комитети 
са били през последно време 
предмет на разисквания, Ра 
дован Пантович продължи:

разстройството в производст
вото, разспределението и по
треблението. Наред с постоян 
ния ръст на производтевото, 
въпреки неблагоприятните го 
дини за селското стопанство, 
бе сериозно засилена матери 
алната основа на комунално 
то и работническо самоуправ 
ление. Средствата на комуни 
те през този период се увели

поставят на дневен ред из
вестни въпроси и проблеми, 
чието разрешение трябва да 
се търси на друго място, в 
други 
ции”.

Спирайки се на въпроса за 
колективността, Радован Пан

„Необходимо е да изтък
нем, че в нашата практика 
още се промъкват елементи 
от стария начин на работа. 
Известно е явлението, че и

форуми и организа-

Паптов

ЗАСЕДАНИЕ на съюзния изпъл
нителен СЪВЕТ на

СЕКРЕТАРИАТ НА СК НА СКС

Пантович Радован, Михайлович Кръста, Бошков) 
Радомир, Иванович Зоран, Матич Велимир, Величков! 
Миодраг, и Кръстич Миодраг.

телността на труда трябва да 
увеличи общо с 5,5% а са 

мо в индустрията с 
6%. Това увеличение 
стимулира и със съответното

дина трябва да се увеличи с 
10 до 11% в сравнение с 1962 се 
година. Счита се, че в сРеДни 
климатически условия особе 
ни резултати ще се постиг
нат в производството в обще, усъвърществуване на систе- 
ствения сектор на селското 
стопанство, където според пл 
ана това производство ще бъ 
де по-голямо с 20%. Планът 
предвцижда общото произво 
дство на пшеница да достиг 
не 4,2 милиона тона, на царе 
вицата 6 милиона тона, заха 
рно цвекло 3 милиона тона 
и месо към 750 хиляди тона.
Важно място в плана заемат 
и производството на птици, 
яйца, свинско м.есо и зелен
чуци. Една от най-важните 
задачи в тази област е запа 
зването на фонда на добитъ 
ка и обезпечаване условия

На последното си заседа
ние, Съюзният изпълнителен 
съвет е разгледал и приел 
проекта за Съюзния общест
вен план през 1963 година и 
някои други постановления 
във връзка, с утвърждаване 
то на основните цели и насо 
ки на икономическата поли
тика през 1963 година.

Проектът на плана пред
вижда разгръщане на по-ши 
рока активност в областта 
на стопанството и в резултат 
на това увеличение с 10% на 
обществения продукт в на
шата страна, сравнено с 1972 
година. Според плана се пре 
движда индустриалното про
изводство да се увеличи с 
10%, а селскостопанското с 
10 до 11%. Още по-високи у- 
величения се предвиждат в 
областта на строителството, 
"търговията и съобщенията.

Насочените в проекто-пла 
на цифри за нарастване на 
продукцията изхождат от до 
стиженията в производство
то през тази година и от ус
ловията и предпоставките от 
икономическо-политическо е 
стество. Тези основни елеме

около 
ще се

мата на вътрешното разпре-
РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Богданович Бошко, Джорджевич Живоип, Йованов! 
Катарипа, Китанович Живоин, 1У1ървош Дмитар 
Вукосава, Ташков Кирил, У1}ре|Е10вич Живко, 
Джордже.

деление и възнаграждаване- 
то според труда.

Успшният износ през 1962 
година и съществуващата те 
нденция да се увеличава и 
занапред, дават основание 
през 1963 година да се у вели 
чи с около 13%, при увели
чението на вноса с 7 %. Едно

РИСТ! 
Милетг

такова благоприятно разви
тие на размяната на стоки с 
чужбина ще повлияе върху 
подобряването на 
на плащанията.

баланса
ЖАиишшщ-УСГ'

за увеличено производство 
на животински продукти, о- 
собено на месо и мляко.

Капиталовложения и помощ 
за слабо развитите район!! •1№ гч Ш

И през 1963 година се пред 
вижда с продължаването на 
вече утвърдената 
на помагане развоя на слабо 
развитите райони, къдтео пр 
ез 1963 година само от сред- 

федерацията ще

Сто и двадесет хиляди • 
новозаети лица политика

Заетостта на работна ръка 
и служещи в общественото 
стопанство и обществените 

нти са създали условия за служби- също така ще се уве 
по-наттаъшно засилване на личи с постъпването на око- 
производителността на труда ло 120 хиляди нови лица в 
увеличение на производство 
то, националния доход и жи 
зненото и културно-битово 
равнище на нашето общест- стойчивостта по-добре да бъ

дат използувани съществува 
щата работна ръка и приема 
нето на такива нови работни 
ци и служещи, които ще обе 
зпечат по-нататъшно нарас

ствата на 
бъдат вложени з1% повече о

1962 година.тколкото през 
От тези средства ще се изра 
зходват към 360 милиярда ди 
нара за финансиране на ос
новни оборотни средства

индутрията, селското стопан
ство и службите. Все пак ва 
жно място в плана заема на

во.
в

Важни и обемни задачи в се 
лекото стопанство

Важно място в плана се от 
деля на селскостопанското 
производство което в 1963 го

индустрията, селското стопа
нство, съобщенията и транс
порта и за стопанското изди
гане на слаборазвитите райо-тване на производството и о- 

собено на производителнос
тта- Според плана производи ДЕЛЕГАТИТЕ СЛЕДЯТ РАБОТАТА НА КОИФЕРК1ни.

X —-Д
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БУРЯ 0*0 1ЮСЮВИГЕ ЗШШ М
щЙ!®в!Я!
' Боси чилшце, освен това в Босиле

град, не разполага с парични 
средства за изпълнение па 
тази обвръзка.
Направената уравниловка а 

определянето на постовите 
заплати от страна на учили
щните съвети е в противовес 
на нашите принципи, опреде 
лени в законопредписанието 
за увеличението на личните 
доходи до 15"/о. Главното ус
ловие при определяне поето 
вата заплата на един проеве 
тен работник е неговото за
лагане в работата, подготве
ността му за обучение, извъ
нучилищната му дейност. Те 
зи елемнти не могат да се 
пренебрегват. Управителите 
на основ. училища не са о- 
бърнали внимание на учили
щните съвети да държат сме 
тка за споменатите елемен-

Заседанше п« Общввския комитет па СЮК в Босилеград
Е

политическа дейност и по-съдържателна 

работа на органите на общественото 

управление в комуната

>силена
последни дни в 

комуна
около постови 

на учителите. Па
°бВ№ГеоГовни?еУунили-

на управи 
изразява

През
леградската

и олелия
насрана

буря
те заплати' /
даха
ленито наред, а много по-рядко пред

седателите на съветите. е 
сто пъти референтите се дър 
жат жлъчно за известни ою

ж- с изключение

УЧШшитроси <за* възнагразкда
просветните рабо 
общината създаде

и тук работата не се отлича 
ва с положително съдържа
ние. Върху някои членовете 
пъти се върши натиск от 

на училищните съвети често 
страна на отделни препода
ватели да не бъдат принци- 
пиалии на заседанията на съ 
вета, а да се заемат за лич
ните им интереси. В това от 
ношение особено маркантеи 
е случаят в Горна Лисина,

I където един от учителите по 
викал членовете на 
щпия съвет на пиене, за да 
може по този начин да 
привлече на своя страна, да 
работят в негова полза при 
вземане на решения.

В много села съществуват 
сериозни несъгласия 
училищните съвети и учите 
лнте в избора па ресилни, 
което отрицателно се отразя 
ва върху работата на учили
щните съвети.

За разлика от останалите 
органи на общественото уп
равление, местните отбори,

състоялото сс заседание на общинския 
югославските комунисти в Боси ле- 

за идеологическото изграждане ;

наНа неотдавна 
митет на Съюза на 
ад бе обсъден планът 

комунистите и работата на комунистите в органите па 
щественото управление. Планът предвижда през зим
и-е месеци и пролетта систематическа работа в нървич- 
те организации на СЮК, за да могат да бъдат доста- 
,чно подготвени за предстоящите политически задачи 
развитието на комуната.

методи в решава !
което $рократични 

пето на въпросите, е 
не позволяват на

ват
насъветите ването

те‘Гп^иденИ-аГ|=

ложеиие, за чисто 9^ ^

„е„„-„оли™;..«ИшС»ли,ьДа

избегнат от- 
за-

да пристъпват към по-задъл 
бочеио обсъждане на пробле 

искат изчерпателен
. Слу- . 

рефе

ни
мите, да
анализ от референтите 
чва се и това, че някои 
ренти казват, че председате
лят на отбора определил по 
кой начин да се реши някой 

съветът бива при- 
вземе формално ре 

Другата причина е, 
съветите

комисията за идейно-поли е устроил дори мито едно за 
седаиие, защото 
му не са били осведомени, 
че са избрани за членове на 
този съвет. Именно затова 
много проблеми от култур
ния живот в комуната не Са 
разрешени, а културният жи 
вот се намира почти па мър 
тва точка. Библиотеките и 
читалищата, киното, самодей 
ната активност са изоставе
ни, а единичните опити да 
се създаде нещо полезно ос
тават безуспешни, защото та 
зи обществена дейност е под 
ценена. Докато положението

учили-.членоветееска работа предложи на 
итета от януари до юни 
оъдат изнесени сказки на 
геми, да се устрои семи- 
със секретарите на пър- 

организации и да се

! се държат

„о=л«дГ«. о а

решения на просветните ра
ботници за увеличение 
стовите заплати.
" Цялата завръзка започва 
от едно решение на общин
ския народен отбор за поста 
вите заплати на просвети 
те работници, прието преди 

месеца. Според не-

въпрос и 
нуден да

ги

шение.
че при избора на

държи сметка за накло 
способностите на

ти.ните
стъпи към системно инди 
уално идеологическо 
ждане. Обаче

сериозни забележки 
план, защо

не се Обаче главната причина за 
настъпилото положение е е 
разпоредбите на решециетона 
общинския народен отбор. В 
него никъде не се казва, че 
увеличението 
трябва да се движи до 10»/. 
или
друго ограничение, по-точно 
условие- което би било съгла 
сувано с материалните въз
можности на общината и ус
ловено от личното залагане 
на всеки просветен работни* 
Значи самото решение на об 
щингския народен отбор да
ва пълна възможност на у- 
чилихцните съвети да вземат 
определения максимум, без 
да държат сметка за какао
то и да било условие.

между постите и 
членовете — дали един граж 

повече
на поиз-

комитетът данни щс допринесе 
в един или друг съвет. Често 
пъти някои хора са претоваре 
ни с много длъжности, пора 
ди което не са в състояние 
на нито едно място да бъдат 
от полза.

рави
предложения
гой се отличава с абстрак 

теми. Меж
на заплатите

-теоретически 
тях 15°/о или пък някаквоза коиима и такива,

може да се намери 
чието из-

грудно
зчнк; теми, за

нужна обширна ли 
която не може така 

намери, докато те 
действител- 

нашата практика не 
Именно затова

го'лостовите заплати на про- 
могат даяне е светните работници 

се движат в следните грани
ци: на учители без държа
вен изпит лостовата заплата 

възлезе до 7.500 ди 
с държавен изпит до

атура, 
о да се 
за нашата

:т, за
застъпени, 
пчерпателните разйсква- 
I на
дойде до израз идеята, че 
.рганизирането на идеоло- 

работа трябва да 
начини, с

може да
нара,
13.000, на преподаватели по 

предмети без държавен из 
до 8.000 дин., с държавен

членовете на комите-

пит
изпит до 14.000, на гимназиа- 

преподаватили без дър- 
до 16.000 дина-

еската
лнинамерят нови 

ките и разискванията да 
по-интересни и по-съд 

■кателнм, отколокото досе- 
Преди всичко методът и 

мът на идеологическата ра 
градските организаци 

шма да бъде същ с 
първичните организации 
село. В града

темите с по-дълбо-

Според становището на кв 
мпетентните в общината сга 

решение трябва е

жавен изпит
ра. Валидността на това ре
шение е от

1ат 1 януари 1962 го- 
макар че е прието ня-

менатото 
най-скоро време да се, проме
ни и да се анулират досега да 
дените решения за максимал 
ните постови заплати на учи 

Обаче всяка прибър-

дина,
къде през август месец. Спо
ред разпоредбите на решени 
ето училищните съвети са ко 
мпетентни да определят по
стовите заплати на просветни 
те работници, заети в основ
ните училища на комуната.

а в
този

телите.
заност в решаването на тази 

създадена олелия
обемът е

излишно 
може да доведе до сериозни 
последици в учебното дело в 
комуната. Преди всичко об
щинският отбор т. е. компете 
нтниге служби трябва да ви 
дят дали наистина увеличе
нието на постовите заплати 
в обшия си износ надминава 
15%>, дали това увеличение е 
внесено в бюджета на учили 
щата и във фонда за учебно 
то дело в общината. След 
всичко това настъпилите про 
блеми би трябвало да се обсъ 

на заседания на синди- 
товг

■ГОЛЯМ,
научност и теоретическо 

шащане. Първичните орга 
задни на село пък ще и- 
г по-малък брой сказки, в 

бъдат обхванати и

Решението минало през у- 
чилшцните съвети които опре! 
делили постовата заплата на 
всеки просветен работник, а 
след това им издали и реше 
ния. Но тук вече. започва бу 
рята, понеже училищните съ 
вети взели максимум лосто
ва заплата за всяка категория 
просветни работници, от ко
ето правят изключение само 
Босилеград, Млекоминци и 
Ярешник. С това се стигна
ло до увеличение на фонда 
за учебно дело с няколко ми 
лиона динара, който община 
та не е в състояние да обез
печи. По този начин се стяг-, 
нало до положението прос
ветните работници да полу- 

Председателят на общин- чат решения за увеличение 
ският народен отбор ще ус- | на постовите им заплати от дат по-незначителни, 
тройва по-често съвещания с първи януари, а нито едно у 
председателите на съветите 
при общинския народен от
бор, а един път годишно с 
всички членове на съветите, 
с което ще се.подобри тяхна 
та работа.

-по ще 
ли за действителността в 

За облекчение на БОСИЛЕГРАДлуната, 
юките първични организа 
и сказките ше бъдат устро 

седищата на райони-
Според решението на общиобщо взето, се отличават с 

по-добра активност. Въпреки 1 нския комитет есички досега 
честите им реорганизации, ] проявили се слабости в рабо 
които не винаги бяха оправ- тата на органите на общес- 
дани, през последно време твеното управление трябва 
се намери най-подходяща 
организационна форма—вся
ко по-голямо село да 
свой местен отбор, а малките 
и близки едно до друго села 
— да се групират по две в 
един местен отбор.

стои така основаният съвет 
за култура още през 1960 го
дина досега не е устроил ни 
то едно заседание.

И работата в Здравния 
дом в Босилеград не е много 
подобрена след внедряването 
на общественото управление 
в него. Постоянно възникват 
все нови и нови проблеми, 
което отрицателно се отразя
ва върху здравеопазването в 
комуната.

ани в
и то: Долно Тълмино, Бра 

Любата и Горна Ли-овцп,
По този начин идеолона.

ческата работа на селски- 
организации ще бъде осво 

цена 
ято е

неотложно на се отстранят. 
Комунистите—членове на те 
зи органи и първичните ор
ганизации упорито ще се бор 
ят против всички тенденции 
на намеса в работата на орга 
ните на общественото упра
вление.

дят
калните групи, а след 
да се пристъпи към анулира 
не на дадените решения. Кол 
ко по-еластично и по-откро- 
вено се пристъпи към разр« 
шаването на този проблем, 
толкова и последиците ще бт>

от абстрактност, с 
била досега обреме- 

Поради абстрактността 
идеологическа

има

на.
сегашната 
бота в селските първични 
ганизации е била безефек 
а, за членовете на органи
чните неразбираема и недо

Къде са причините за отри
цателните прояви?285 души в училищните съ

вети и 199 в местните 
отбори

ьпна. М. П.За слабата работа на съве 
тите при общинския народен 
отбор съществуват 
две причини: първо — рефе 
рентите от общината се 
ставили над съветите, вместо 
да бъде обратно. Референти
те свикват съветите на засе
дания, те определят дневния

комунистите вботата на- 
гашгге на общественото за главноУчилищните съвети и ме

стните отбори са онези орга
ни на общественото самоуп
равление в комуната, в кой
то най-много граждани са 
включени. Между тях има и 

брой комунисти. Обаче

явление е незадоволителна
по-

Общинският комитет посве 
особено внимание на рабо 

та на органите на общес- 
еното управлението в кому 
та и работата на комунис
те в тях. В изчерпателния 
хлад, изнесен пред комите 

от Владо Митов бе подчер 
но, че в досегашната прак 
;ка органите на обществено 
щавление в комуната са на 
завили първите крачки и че 
вече спечелен такъв опит 
,з основа, на който прояви 
гге се грешки могат да се

М. Присойскмголям

ДРУЖБА КРАЙ ГРАНИЦА ТА земеделската 
О, па те не питат родителите 
си. Те подписват сами... А 
старите ли? Отдавна те пре
пуснаха почти всичко на мла 
дежите. Отдавна съзнаха, че 
техния свят е мъртъв и те 
настояват, да се внедрят в но 
вия живот. Между тях няма 
родители които ще забранят 
на своето момиче вечер да хо 
ди на танцови, подготовки 
на пиесата... Отдавна разкръ 
стиха с 
щания.

кооперация. регистрират, защото смятат, 
че това е в реда на нещата, 
че това е съвсем естествено.

Последният им договор Са
ко мждувреемнно не са има 

още някой) бе за подготов 
ката на програма за 22 де-

и мла

сме като братя. Ние веднагз 
ги приемаме като дългооча* 
вани. Те се сменяват, 
всек ипът у " тях има нещо об 
що. Това е ДРУЖБАТА, то
ва е младостта... А може ля 
да няма успех сред младе
жи, които носят нещо от воя 
ността на птиците, то горди
те полети , от 
гърди...”

Заруменялият младеж пр* 
вършваше. Всички са съглз 
сни.

И не само за 22, но и за № 
ва година, за всеки ден.. ■ ^ 
подадени ръце под крак с вр* 
мето...

алзвинаги работят с усърдие и 
любов, с желание и привър
заност...

А проследим ли активност 
та им само от изборната кон 
ференция, ще видим, че там 
се живяло, създавало поето 
яино и стремително. ..

Пет-шест договора (в офи
циалните отчети тйва са кон 
ференции), акции подготовка 
няколко програми, подготове 
вена пиеса), настъпване -с; не|я 
пред други села, изпраща
не на младежи на автомобил 
ното шосе, свързване на дого 
вори за коопериране със зе
меделската кооперация... И о 
ще много и много би трябва 
ло да редим...

А'тези успехи са постигна 
ти само за това, че своите 
конференции наричат дого
вори, за това , че всички се 
като един, и че ненавиждат 
разделеността.

Да се позовем на някои 
факти: електричеството ли 
трябва да се доведе? Ето ги, 
до един на доброволен труд... 
Пътя ли трябва да се напра 
ви в дължина от 300 до 400 
метра? Ето ги пак. Без ни
чия помощ.. Договори за коо 
периране да се свържат със

Зимното слънце сякаш бър 
заше да си прибере разпиля 
ните скъ'перничави лъчи 
околните назъбени върхари, 
затулящи Бачево...

Ала за младежите от Баче 
во, за граничарите от близки 
те постове сега започваше де 

Те се стичаха към светна

от ли

кември. И граничарите 
дежите не за пръв път се сре 
щнаха..., Докато някой 
мнял

-странят.
Слабата или недостатъчна 
дбота на органите на обще- 
-веното управление е особе 
з чувствителна в съветите 
а Общинския народен от- 
зр. Това се вижда от мал- 
ия брой заседания на съве 
ате, слабите разисквания, 
юрмалното разрешаване на 
роблемите. Повечето от за- 
вданията на съветите се ус- 
ройват преди самото заседа 
ие на общинския 
гбор, поради което съвети- 
з взимат прибързани реше- 
ия, за да не закъснеят за за 
зданието на отбора. От осем 
з съвета при общинския на 
зден отбор в Босилеград са 
о Съветът за стопанство и 
1инансии, съветът за селско 

' стопанство и Съве- 
ьт за просвета са имали по 

които об- 
въ-

стоманенит*зару
младеж говореше 

нуждата от обща 
да се върнем в летните

занът.
лото в електричество учили 
ще, кацнало във впадината. 
Бързаха, защото дните си от 
минават бързу, а те още не 
са почнали с подготовка на 
програмата за 22 декември — 
Деня на

Ако се говори за 
жите от Бачево, за тяхната 
дейност, живот, 
за акции и подготовки, всич 
ко трябва да се приведе в 
думичката ДРУЖБА. Друж
бата, която винаги държи от 
ворено сърцата им, дружба, 
която ги свързва 
от братските чувства, от 
бовта. . .

програма 
дни.. 

се иг- 
поч-

патриархалните схва
.. .Долу при постта 

раеше валейбол. Тук са 
ти всички младежи от Баче 
во. Но вечерта 
синкавите воали 
наха. Не за много 
ла музика... и

Но нека не кажем, че мла 
дежите от Бачево нямат тру 
дноеги. Трудностите и проб
лемите, грешките и пропус
ките са вечни спътници 
усилената дейност. . .

идваше със 
и те прекъс 

екна весе
ЮНА.

младе- И дълго, дълго в зимнит* 
вечери ще кънтят гласове-г* 
им. Ще излетят навън и Ш* 

носят и към другите сел» 
Ще оплитат в здрави друг3- 
Реки връзки... А когато и3' 
никне трудност, тя ще бъД* 
преотдоляна от тяхната спло
теност

на
Дълго

време търсиха пиеса за под
готовка. Няколко другари ня 
маха нужната

момичетата 
пристигнаха. Започна танцо
ва. Но колко би се излъгали, 
когато би си представили 
танцова, каквато знаем 
Тук не се играят само „мо
дерни” игри... От тихото тан 
го до бързата словенска пол 
ка, от Черна гора до Хърват 
ско, от шопите 
ските

активност,народен
се

дисциплина, 
не зачитаха колективната ду 
ма. Къщите са разпиляни и 
отдалечени— работа в 
лето, дома...

ние.

по-по-силно
по-силна от всичко 

дори и от любовта... И тря* 
ва да им се вярва, защото * 
момента (макар без предсеД* 
тел) постигат такива успех*4 
каквито единствено може Д* 
постига 
широко разтворил сърдат5 
си за всичко, които искат Д* 
работят...

лю Ала волята, 
че са увереността, 

на правния път-победи 
ха. И за тях

до мюсулман 
севдалинхи, един пъс

тър и весел живот, една раз 
пята и развихрена младост 
Една ДРУЖБА обгърнала 
страната във вихрени нозе, в 
леки, младежки стъпки.

И спомням 
дин младеж

В момента когато говори- 
младежите от Бачево 

те наброяват само 22 члена. 
Мнозина от тях работят в 
Димитровград, и макар че не 
са членове на младежкия ак 
тпв в
ват негова съставна

е нищо, че са 
- договори, че

горско
ме за провели толкова

са се срещнали много 
го вечери около подготовка 
та на пиесата, тържествени 

за Деня на репуб 
ликата, Деня на ЮНА, за Но 
ва година. Тези срещи

гче заседания, на
належащите

и мно-
сгототен колективьждали 

роси, докато останалите съ 
имат само едно или две 

юедания през изтеклата го- 
сч.а^тът за култура не

програмивш Бачево те се чувству 
част, и

си думите на е 
от Бачево: „Сте не ОПЙигтгт г.п,



БРАТСТВО
ч

I В течение на 1962. годана в Звонскв район През 1963 година

ПОДГОТОВКИ ЗА ЕЛЕКТРИФИ
КАЦИЯ НА БУРЕЛАОживена политическа активност във връзка 

с обсъждането на Проектоконституцията1
комуна — Власи, Държпна 

■ Сръбска Планиница.

ПРИГОТОВЛЕНИЯТА 
ЗАПОЧНАХА. . .

края па изтеклатаКъ.м
1962 година в Бурела единст
вена тема е елктрификация 
на селата. Нотдавна в Пога- 
нсхо пребиваваха представите 

предприятието за Ди 
на електрическа

-
Ф ® обсъждането па Проекта на новата конституция взеха участие над 2.000 души ф Чле
новете на Социалистическия съюз от този район дадоха доброволна трудова работа за над

975.000 динара.

:

ли от1 Тези дни в Поганово е 
бран централен стбср за 
лектрификация от девет ,т 
ши, а в останалите села са 
брани подствори. Още вед 

започнаха с работа.
население

стрибуцпя 
енергия ст Ниш и представи 
тели на Общинския народен 
стбср б Димитровград.

първото из-

к ха над 300 трудодни добро
волна работа.

организация на Социалисти 
ческия съюз в Збонци Васил 
Величков заяви, че обсъжда 
нето на Проекта на новата ю 
гославска 
конституции са взели учас
тие над 2.000 души от 
район.

Подружниците на Ссциалп 
етическия съюз не са доста
тъчно работили върху идео
логическо-политическото из
дигане на членството и зато
ва през настоящата година на 
този въпрос ще се обърде нуж 
ното внимание. Методите на 
работа в подружниците на Со 
циалистическия съюз 
коренно ще се променят, за- 
щото новите условия нала
гат това.

Те
Жива политическа 
активност

са извършили 
следвано на терена и прецен 
ка на материали и работа, ко 

ще бъдат необходими за

и републиканска
га те
Обясняват на 
ползата от електрифпкащ; 
та на селото.

- ' тозиПодружниците на Социали 
етическия съюз от звонежи 
район през 
на показаха жива политиче
ската активност. Освен ре
довните политически 15-днев 
ни информации и сказки из 
областта на селскостопанст- 
ксто производство, здравеопа 
зваието те проявиха изклю
чително жива активност по 

обсъждането

иго
осъществяването на една та-

изтеклата годи- каЕа замисъл. Централният отбор за
в Поганово

ел
Ч ;

Според изявление на тази 
електрификация 

една част от Бурела

трификация 
провел анкета резултатите 

охрабряваи.
4ч.; ч:*! комисия

която са 
Всички положително сс И 

за електрифициран 
то на селата от Бурела...

та на
(Псгансво, ДрагоЕита, Банс- 

Дол и Планиница) ще казватки
струва около 8 милиона дина 
ра. Напоследък, съществува 
и едно предложение — 
села искат да се приключат 

Пиротска

Затова от началото на 
жителивеченавреме на 

Проекта на новата югослав
ска и проекта на републи
канската конституция. Раз
работката на материалите от 
Прсекта на новата консти 

туция беше твърде организи
рана и системна. След обна
родването на Проектоконсти 
туцията на ФСРЮ във вест 
пик „Братство”, Общински
ят отбор на Социалистичес-

вата 1963 година
Бурела очакЕа твърде с 

риозна работа, която те пр 
ставлява оше една победа 
социалистическото преустр 

село. И

тези! на
■ I

с някои села отМ. А.

ство на нашето 
край продължителната с 
ша, жителите от този рай 
ще вложат всички усплпя 
изпълнението на това вели

Комуната иоема сериозни гри
жи за населението ош Звонци

начинание.
В новия статут на Бабуш- | дсбавъчш1 за работа при за

труднени услопия.
В песия Статут на Бабуш 

ничка комуна отделно място 
е дадено на публичността на 
органите на самоуправнтелно

Вече е взето решение п 
ричните давания, които I 
бъдат необходими за изпъ 
нението на едно такова на- 
напие ще се определят сп 
ред данъчното облагане.

До 1965 година — в Бу 
ла ще грейнат електричес] 
слънца-

кия съюз достави на местна 
та организация в Звонци 200 
екземпляра, които веднага 
бяха разделени на подружни 
ците на терена. Всяка подру 
жница е организирала обсъ 
ждането на Прсекта на нова 
та конституция според усло
вията. В повечето подружни 
ци това обсъждане е станало 
по групи от по няколко маха 
ли. Във всяка група е рабо
тил по един активист от ръ
ководството на подружница- 
та на Социалистическия съ
юз. След няколко обстойни 
разисквания — устройвани са 
общи събрания на които ви 
наги са идвали и’ активности 
от местната организация в 
Звонци, които са подпомага
ли и давали обяснения на не 
ясни въпроси.

На общите събрания са би 
ли изгласувани и някои въп
роси и предложения във 

връзка с новата конституци- 
я. които по-късно са доставе 
ни на главната комисия за 
конституционни въпроси в 
Белград. Жителите на село 
Нашушковица са се изказа
ли за въвеждане на пълно 
социално осигуряване и на 
селскостопанските произведи

:ничка комуна, който е изго
твен неотдавна, между пър- I 
вите в Нишка околия, особе 
но място се отделя на поло
жението и 
грижи за 
предъка на българското на 
ционалко малцинство в рам 
ките па наша-та социалисти
ческа общност.

Iпо - нататъш ните
развитието и на- I

ч.

м.ЖСпоред разпоредбите »ча 
Статута в района на Звонци 
и по-ката.тък още по-голЯмо 
внимание и средства ще се 
отделят на учебното дело, из 
следването на рудните зале
жи.

ка
Изложба за хигиене!

Преди няколко дни Зав 
дът за хигиена и здравеог 
ване в Пирот организира т] 
дневна изложба в Димитр 
град. Изложбата беше пом 
стена в помещенията на Д 
ма на културата и имаше 
учно-пропаганден характе;

Миогобройни снимки 
кратки текстове даваха по 
нение за различните ле; 
пренасящи се заразителни 
лести, напъствуваха за м> 
ките за запазване на осно 
ните хигиенически услови 
за правилна прехрана и щ 

Изложбата беше посетез 
от голямо число граждаз 
а също и от учениците на 
чилищата в Димитровград 

Ст.

:Л о
!Г

През. настоящата година
ще се направи опит за разви 
тието на туризма, защото Зв 
онци има твърде благоприя
тни условия за това — Звои 
ска баня, която Ще трябва да 
се превърне в бапско-клима 
тическа лечебница.

2ЖЖ
- <»«! ига
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От друга страна с развити 
ето на химическата промиш 
леност в Бабушница ще се 
създадът условия за заемане 
на излишека от работна ръ 
ка в комуната.

За просветните работници, 
работещи в райопа на Звон
ци, комуната изплаща спецн 
ални добавъчни за работа в 
малцинствени училища, а ос 
вен това — работа във вси
чки училища ее изплащат

Бабуштщг. — паметникът 
на загиналите бойци

то на, което в предишния не 
беше посветено нужното вни 
мание.

С цел да обезпечи кадър 
за работата в малцинствени
те училища на територията 
на Звопски район, комуната 
Ще стипендира 5 студенти в 
педагогическите училища.

Из долината на река Ерма

извършената работа възлиза тели, докато ракитчани пред 
лагат ли»гаване от наслед
ство на служители, които 
притежават повече земя от 
позволения максимум и пр.

Председателят на местната

на изтеклата
1962 година местната органи на над 1,475.000 динара 
зация на Социалистическия 
съюз в Звонци отчита богата 
активност. Още от началото 
на годината подружниците 
на тази организация пристъ
пиха към изпълнеие на до
несените програми за кому
нална, обществено-политиче
ска и друга активност.

Малко са организациите на 
Социалистическия съюз в ба напълно 
бушнички район, които мо- то 
гат да се похвалят с такава 
плодотворна активност. Са
мо на полето на комунална
та йденост жителите на този нара за довършването му. 
район са дали работа, възли
заща на над 5.303,000 дина
ра, от които — 4,328.000 са на 
базата на местното самообла
гане и 975.000 — доброволна 
работа

Най-важно място в кому
налната дейност почти във 
всички села от този район 
заемат изграждането на сел 
ски и междуселски пътъща, 
построяването или поправка 
та на училищни и обществе 
ни сгради и др. В тази ак

тивност членовете на по- 
дружницата на Социалисти- 
я съюз в Берин Извор са по 
правили много локални пъти 
Ща и дали доброволна рабо
та на пътя Звонци — Бабуш 
ница от 192 трудодни. На ба 
зата на местното самооблага 
не Жителите от Берин Извор 
през изтеклата година дадо
ха 1,098 трудодни! Голяма 
част от тези трудодни бе из
ползвана в залесяването на 
ерозивните терени.

И жителите на село Нашуш 
ковица не остават назад. В 
течение на 1962 година те за Ра- 
вършиха пътя за Звонци, а 
също така 
от е :
През тази година нашушков 
нани дадоха 338 доброволни 
трудодни и 3,380 — на ба
зата на местното самообла
гане.

Целокупната стойност на

Членовете на подружница 
та на ССРНЮ в село Ракита 
през тази година имаха ед- 

—сторежна голяма задача 
на нова училищна сграда. До 
сега са извършени на добро 
волна база работи, чиято сто 
йност възлиза на 1,200.000 ди 
нара. До края на 1963 година 
училището в Ракита ще бъде 

защо- 
фонд

Другарят Драги Милоше- 
вич е един от онези скромни 
шофьори на босилеградското 
Транспортно предприятие, ко 
йто умело върти волана на 
кормилото през Округлица от 
Босилеград до Ниш и обрат 
но, или от Босилеград до 
Скопие. Той работи в босиле 
градското предприятие от я- 
нуари месец миналата годи-

РабоЯвициЩе за себе и своешо Предприятие

Нашият колектив е млад, 

но енергичен и трудолюбив

творихме новата рейсова л! 
ния Босилеград — Ниш, п; 
нахме дневна Босилеград 
Скопие и обратно, редов) 
работи линията Босилегр: 
— Долно Тлъмино. Сега Б 
силеград има добри съобш. 
телни връзки навсякъде.

— От известно време се 
вори за интеграция на тра: 
спортните предприятия. К 
кво е становището на ваш 
то предприятие и дали 
предприема нещо в това с 
ношение?

— Нашето предприятие 
ма условия да се развива 
само да напредва. По мое . 
чно мнение, макар че аз ■ 
съм от този край, специфи 
ността на Босилеградско и 
еква Транспортното предо] 
ятие да укрепва. Ако дой 
до обединение на транспор 
ните предприятия от наша 
околия, то клонът в Босил 
град трябва да се развива, 
град трябва да се разви! 
а не да ослабва. Неговото 
слабване може да доведе п 
въпрос редовните съобщит 
ни връзки, което би значи 
връщане назад. А аз мис. 
че всяка акция и всяко в 
чинание трябва да предстг 
ляват крачка напред. Зап 
то с разрешаването на проб 
ма за съобщенията след ос 
бождението в Босилегра 
ско се реши най-трудния 
прос и се подобри живс 
на цялото население от то 
край.

След този разговор друг 
ят Драги Милошевич пое 
лана. Сбогувахме се с тяхв 
то пожелание:

На добър път!

готово, 
Общинският 

за учебно дело в Бабушница 
тези дни е взел решение да 
отпусне помощ от 400.00 ди- вления. Струва ми се, че при 

чината за това е дето в пред 
приятието не се организират 
синдикални събрания. През 
тази година само един път и

налата година вашето пред
приятие купи нови 
автобуси.

— Да, купихме два камио
на и три автобуса и с това у-

коли и

Освен това ракитчани не 
са забравили и другите ак
ции. Те са дали 920 трудодни 
от местното самооблагане и 
около 12.000 динара са да 
ли служещите и пенсионери 
те от това рударско село.

Жителите на Ясенов дел 
проявиха голяма активност в 
залесяването. Голяма част 
от местното самооблагане те 
посветиха на залесяването 
на голиите. Освен това през 
тази година изкопаха кладе
нец в училищния двор и по 
този начин разрешиха въпро 
са на водоснабдяването му. 
Те дадоха около 132 добро- 
еолни и 1,500 трудодни от ме 
стното самооблагане.

на
— Имам прилично добър 

опит в работата на самоупра 
вителните органи, защото 
бях член на работнически съ 
вет още през 1950 година, ко 
гато у нас се внедри работни 
ческото самоуправление. За
това много работи от нашия 
млад колектив сравнявам с 
работата на самоуправител- 
ните органи в други предпри 
ятия. Нашият колектив е
млад, но енергичен и трудо
любив. Шофьорите безуслов
но тръгват на път, ако се о- 
каже нужда, па макар и да Драгж
^ГРГ. Г*- Милошевич
постигат завидни успехи. Са 
мо в нашето предприятие не 
се з&читат достатъчно реше
нията на управителния от
бор и работническия съвет.
Някои остават на хартия, а 
други се променят. Има опи
ти управата на предприятие
то да налага вето нд решения 
та взети от работническия 
съвет.

И село Пресека но остана 
в комуналната дейност. Жи 
телите му взеха дейно учас
тие в изграждането на' пътя 
Бабушница—Звонци и други 
локални акции, чиято стой
ност надминава 400.000 дина-

Драги прави критически 
забележки и върху отношея 
та между служащите и рабо 
тниците в Предприятието. 
Проявяват се опити админи
страцията да се постави над 
работниците, сякаш е на ня 
какво по-високо стъпало. 
Ние се борим против тези я-

Членовете на подружница 
та на Социалистическия съ
юз в Звонци също така про 
явиха примерна активност'.Те 
взеха дейно участие в изгра 
ждането на пътя за Звонс- 
ка баня, Бабушница — Звон 
ци и други локални акции. 
В тези акции звончани дадо

залесиха повече 
хектара ерозивна площ. махме синдикално събрание. 

А в отношенията между ра
ботниците и служащите 
чуват и груби думи, 
не смее да се позволи.

— През течение на

Ееличихме капацитета на 12 
автобуса и 8 камиона. Ние и 
по-нататък ще купуваме но
ви коли, защото вече някои 
са дотраяли. Тая година из
пращаме с добри успехи: о-

I ■ —т г • 1ИННН

се
което

М. Пизми
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ЮВОГОДИШЕН СЕКРЕТ
ЗАПИС ОТ СЪДАМиле Присойски

КАПРИЗИ НА „ДРЕВНИТЕ“ ХОРА I

IИ виждаш, че все още (ма 
кар и при отделни лица) в 
характера на нашия човечец 
се промъкват ниски страсти, 
обгърнат от желанието да , до 
казва”, /убеждава”... И о- 
бикновено такива и по стоти 
път
виняват, биват

той го
нищо с него...

И кой сега има право’
И двамата се срещат 

съдията. Преди срсшл-г'Д 
свидетели, .доказателства” ": 
пр. (губене на време) 
най-убедителното локат:,,, 

било когато Цв. 
бурето в съда. (А не искал 
го внесе само до г

Естествено летните гопс.Ш[., 
, ни разнизали бурето. Но ' 

Съдията поставя въпрос 
що Цв. М. не е искал да вие 
се бурето, а го оставил ца I 
лятната жега. Отговорът I 
състои в това, че той иска, 
да докаже ,,своето право”,
(С наши думи преведено: н6 
искал да си даде ината).

Епилог: Цв. М. губи 
то, което възлиза

Намериш ли се в коридора 
на димитровградския съд из 
питателио ще те посрещнат 
десетки очи... Ще те опипат 
и в очите им ше изплува спи 
схожднеие: „Тоя за .пръв
път идва.”

А тук, между десетината 
селяни ще намериш и таки-

докарал и няма вече
Ще си позволя да ви кажа 
Ин босилеградски секрет, 
и започва някъде от зим- 

|я сън в царството на зем- 
те обитатели. Само внима 
йте, работата не е така 
.оста, защото и най-високи 
| специалисти за провинци 
пия сън не могат да дадат 
чна

си бъбрят от голяма загри
женост:

— Толкова години има...
— Мари не са толкоз, но 

още толкова ...
Та иди сега и им доказвай, 

че тая мома е млада, когато 
те кажат един път, че е ста
ра. Нямат милост.

Но да не си забравя дума
та. И така босилеградчани за 
пиали, па по пускат' старата 
година да си върви, защото 
никой ие си спомииал да за
почне подготовка за посре
щане иа Новата. Казват, че 
имало
общност в града, която на 
времето била се засилила с 
критиката на старото ръково 
дство, тако чс хората поми
слили културният и забавен 
живот навсякъде ще блесне 
па има синдикални групи, 
отбори, пототбори, комисии, 
подкомисии... цяла верига 
от избрани, умни другари. А 
ма ото, захласнати □ кафено 
тата от санс, префераис, та 
бланет и други „фини висо- 
кокултурнозабавни” дейнос
ти, че не стигнали нито да 
помислят за новото лято бо 
жие.

Старата година направила 
цяла олелия. Иска да си вър 
ви. Хопа-хлопа, тук-там, но 
светът сякаш станал глух — 
никой не я чува, нито пък я 
разбира.

По всичко личи, че учени 
ците от икономическото учи 
лигце и гимназията чули ней 
ните мъки, подскокнали по 
младежки, па макар и да са 
ги налегнали уроци по кни
говодство, химия... стягнали 
се да отворят път на старата 
година.

Нушич сякаш подушил вс 
сичко това от оня свят и се 
придружил към . младежите 
да избави света от ггепредви 
дена злополука и забравяне. 
„Покойникът” му решил да 
възкърсне на сцената в кино 
—залата и да развесели жад 
ните за култура и забав бо 
силегрдчани. Несъмнено ще 
се насъбере свят и от околни 
те села. Разбира се, когато 
започне продаването на биле 
тите, тогава ще се сепнат вси 
чки задремали духове — все 
ки ще иска да се намести в

рателите против страта го
дина:

Водопровод!,т в кино-зала 
та от много приказки ще се 
превърне в чаровен гейзер.

Мостът, който се извива ка 
то трепетлика когато през пе 
го минават тежко натоваре
ни камиони.

Кърнеещите предприпт ил 
от солидна организация и 
трудова дисциплина.

И кой би можал да нареди 
всичко онова, което в усло
вията на нашата социалисти 
ческа демокрация всеки мо 
же свободно да се опълчи и 
фешу председателя, ща му 
каже, че това и това не е на 
правено. След това пак да 
повтаря същата приказка, а 
протоколистът да записва ед 
на и съща работа бог знае 
колко пъти — това не е важ 
но. Важното е, чо все пак, 
макар и чрез протоколите, 
предложенията стигат до об
щината, събират се, узряват, 
вкиснат се помалко като все 
ки зимен запас.

А пък нима може да се жи 
вее без година?! Помислете 
си — време без година! Вси
чко спряло и стои. И със ско 
рсстта на охлюва ще сс осъ
ществят и най-трудните, пла 
нове и задачи.

Живот без година!
Община без година.
Хора без години.
Но тук да ви шепна нещо 

на ухо: момите се радват на 
живота без години. То, вре
мето си върви. Явяват се бр 
ъчки, увехват лица, ама на
ли няма години. Съседките 
жени няма да тюхкат и да

излизат при съдията, об 
обвинявани,

Да!
зи&тика)..диагноза на това явле

|е.
На старата година дотегна 
: от скука на земното къл 
: и рошила да събере бага- 
{> си, като мислила да се 
: щружп с някои от онези 
рчути американски косми- 
ски кораби, дето вече кръ 
осЕат из Вселената, създа 
йкн сигурност за вечност 
I Западното полукълбо. Но 
рди да полети из широко- 
пространство и да се ус- 

•хне надменно над този бе 
I свят, цялата работа се 
зркала. За голямо чудо то 
| път американската раке- 
; но отказала послушността 
! Вярвали или не, ама боси 
градчани не давали позво 
•гелно на старата година 
| си върви. Спрели я на мо 
' задръстили пътя и няма

I

култури о -п росвет! га

Дело-: 
иа около 5 

хил. динара (Цв. м. търсил 
материално обезщетение в из \ 
нос от 3,500 динТ). Да приба 
сим към сова трикратно до 
хаждане в съда, 
доказателства. (А да изклю
чим:

свидетели,

„подоготовките” в къ- 
жалбата до Окръжния 

съд в Пирот, изчакването и
пр.).

щи,

И малък коментар: ако бя
ха намерили решение при ча 
шка ракия, 
приятелски думи — сигурно 
епилогът нямаше да бъде та 
къв.

.*»
! крачка напред — ще см 

мисли някой. Не, работата 
■ е там. Забравили да 
.дготвят за посрещане 
;5ата година, а щом

или с няколкосе
на

като
се готвите за новата, зна

, не давате паспорт на ста 
га. И ЕДИН ВИР — НАД 20 

ХИЛЯДИ ДИНАРА
старата година сена 

Ьи в чудо. Какво да пра- 
! сега? Отвсякъде я пускат, 
Рук не. Държат я. А да е 
йа, не им е много мила- 
Зсеки има по нещо да из- 
{ки на събранията на изби

.=■ »-Гу

Горе, по веригите на Гре
бен се проснало с. Драгови- 
та. Селото е отдалечено ня
колко ' десетки километра от 
града. И едва ли някой ще 
се реши да тръгне на път... 
Но хора, като хора: за инат, 
от твърдоглавост и „доказа
телство”, че .правото” е на 
тяхната страна минават и по 
вече десетки километара- ■ • 

Б. Ст. съди снаха си С. Ст. 
за един вир (от който летно 
време гребе вода за градина 
та си) и вода, която поради

: л:
:
тттт накъде

ТОЛКОВА УЧЕБНИЦИ?
{-'Ч-

те 1___
ва които постоянно са в съди 
лището... Такива има и от 
града. Просто не могат, ако 
не вдъхнат от „съдския” въз 
дух...

Макар и малко число, това 
са хора, които все още пла
щат данък на страстите, на 
честолюбието, завистта, зло
бата. .. (В това число не са 
взети онези, които по силата 
на обстоятелствата са се на
мерили тук.).

А когато ги попитате защо 
се съдят, веднага ще започ
нат припряно да ви обясня
ват, че те са прави, че съсе 
да му „откраднал” тръните 
от пролуката, изорал синора, 
отвърнал водата в своята гра 
дина, минал с кравите през 
нивата му и пр. и пр. Все 
дребни, незначителни, съвсем 
неважни неща... Но те „оп
равдано” търсят „своето пра, 
во”...

свидетелствуват...
За илюстрация ще наведем 

два примера.
Само след петндесетина деня ще дойде полугоди

ето. И с това като чели прблемът за учебници е раз- 
!ешен...

Обаче в книжарницата на търговското предприятие 
:7 юли” в Димитровград се намират многобройни и раз- 
ични ученици, които тази одина няма да имат щастие 

■ а се озоват в ръцете на учениците....
Причината за това положение е тази, че мнозина 

преподаватели при посочване кои книги книжарницата 
,а набавя, не са извършили най-сполучлив избор (може 

от недостатъчно познаване на учебния план " 
кък постоянно промяна на учебниците). Ето защо 
Учебници лежат неразпродадени, а от някои са взети са-

преместване на вировете потъ 
вала в земята. Той търси от 
снаха си да му заплати 
хил. динара материално обез 
щетение

ИСТОРИЯТА НА ЕДНО 
БУРЕ...

5
Ц. М. от Димитровград дал 

на услуга буре за джибра на
A. Н. от Било. След услугата 
бурето минало в ръцете на
B. Д. от Верзар. И В. Д. след 
като се услужил, закарал бу 
рето в Димитровград. Поне-

Цв. М. не бил в къщи,

толкова намали 
ла градината с годишния си 
принос(?). А и другите сел
яни пренасяли /^да от общия 
вер, пък ндто един не се по 
жалил или подал заявление 
срещу С. Ст. Та нали и тя 
носила водата...

първите редици, да заеме . 
по-дстойно място и с високо 
мерна духовна светлост да
се представи пред своите съ 
граждани. Така е винаги, от 
дълги години, така ще бъде 
и сега.

Но както и да е. Старата 
година вече се усмихнала, 
дето ще получи позволител
но да напусне нашето земно 
кълбо. И нека си върви, че 
да не ни е потрябвала,

Тази 1962 година е най-зла 
та от последните години: по-

ло две-три книги.
Традиционна практика е книжарницата в Димитро 

■■град още през лятото да достави на гимназията каталог 
'га учебниците за настоящата учебна година. Преподавате^ 

кои книги ще са им нужни, а книжарница-

же
той го стоварил пред вратата 
и си заминал. Вечерта Цв. М. 
видял бурето, ала не искал 
да го внесе (от вратата до 
зимника) като смятал, че В. 
Д- е длъжен да го внесе вът 
ре. И така го оставил на го
рещите летни дни. Два пъти 
срещал В. Д. на петък, каз
вал: му да дойде да внесе бу 
рето, но В. Д. отговорял, че

;
Въпрос на съдията: Защо 

се съдите, нима не сте мог
ли да намерите мирно реше
ние на спора?

Обвинителят: Искам да до
кажа, че съм прав и че тя е 
виновна. . ..

И пак свидетели, специали 
сти, дневници. ...

‘гите посочват
*а търси доставки от различни издателства.

И отвинаги (сякаш по неписан закон) числото ^ 
забавените учебници никога не е изчерпвано докрай т.

никога не са стопроцентно разпродавани. Обаче тази 
'одина проблемът за некупуване на учебници се изос- 

до крайна степен (и не официално: съществуват из- 
конфликт). Различни учебници ле- 
(например: Логаритмични таблици

4 екз.

на
{

доил
>леди да прерастне в 
>кат в книжарницата 
18 екз. по 260 динара;
' 400- История на човешкото общество —
мия за п клас — 53 по 240 и т.н.) Би било съвсем изли- 

наброяваме, защото числото им Еъзлиза на над

летата изгоряха, че по лива
дите нито сламка сено не се 
роди, овцете ни изкла, воло- 
вет измършави, донесе ни о- 
ще и~рана студена зима.

Пък и току-що война не из 
бухна — всичко в прах и пе 
пел да се претвори.

Ама най-лошо е, че донесе 
тази проклята ротация: кол
ко меки стола ще се изпраз 
нят, колко директора високо 
достойни, 
ще почнат да се учат да ход 
ят и да привикват помалко 
да работят.

Май че за това последното, 
онези

Накрая равносметката: ця
лото дело струва около 20 
хиляди — обвинателът е тър 
сил само 5. хил. динара. Ко 
гато вземем, че делото още 
не е „завършено”, тогава по
ложението още по-ясно! Да 
прибавим, че най-сетне ще се 
разбрат като свои, като род
нини. Че спорът ще окончае 
с протегнати ръце.. . Ели пъв 
(ако и занапред продължат 
да гонят „правото” износът 
ще се увиличи на още пове
че)....

Би трябвало веднъж да 
схванат, че ползата от подоб 
ните дела е няколкократно 
по-вредна. ..

И още много и много дреб 
ни работи, незначителни спо 
рове... А хора като — не да 
ват инат, плащат данък на 
дребнави страсти, на отжив 
яното ...

И продължават да пълни
ят коридора на съда, пък та 
мо всекиму според заслуЖ0 
ното. Все ще се намери по ня 
кое членче от кодекса и за 
техните дребнички дела...

А историята им е винаги 
съща; отначало смях, подИг 
равки от другите, обидата нз 
Раства, засилавана от шеги
те, докато сетне — сериозна, 
пред съд, където се разправ”, 
протака със седмици, месе
ци. ..

А дните вървят усилено, 
припряно. Само дребнавите 
хора не съзнават че ползата 
от такива дела се превърЩ3 
в най-голяма щета...

Органическа еволуция —
78 по 400- Хиго Нов изкуивашелен склад 

в Димитровград
;цно да
10. пресъждаме кой в конкретния случай 
К виновникът. Ние искаме само да напомним и да поста
вим въпроса: накъде с толкова учебници, И длъжина 
> книжарницата на свой ущърб да „описва” различни 
'учебници, които е набавила не за себе си,

А всички знаем ,че без учебници обучението е не
мислимо. Още повече че веднъж изпаднала книжарница 

положение идната година едва ли ще се нае

Наше е не да
ли От неотдавна в Димитров

град, търговското предприя- 
.тие „Отпад” в Княжевац от
кри свой изкупвателно-про. 
дажен склад за всички видо 
ве некурентни стоки и неу- 
потрабваем материал. Покрай 
изкупуването на различните 
стоки и материал предприя
тието ще продава нукурент 
ни стоки и матриал набавени 
в града и извън него.

Отварянето на такъв склад 
стоварище ще улесние работа 
та и на нашите предприятия. 
Те ще могат да продават раз

личните отпадъци и неупо- 
требваем материал

цени. Освен това гражда 
ните ще 
различите 
досега безредно са се разхвъ 
рляли.

по износ
ни

. могат да продават 
отпадъци, които

високозаслужни

та в такова
!ме да доставя учебници.

И накрая нима не може да се намери 
но решение и за двоте страии-нито обучението да бъде 
'затруднена, нито книжарницата да има толкова непрода 
Мени учебници. А сигурно е, че начини има. Само е ну
жно по-голямо разбирателство, по-близък контакт..

остане нерешен прооле-

компромис-
С. Н.

колкото поначувам, 
простосмъртните я благослав 
ят. Дошло им време.

Както и да било — стара 
година върви си!

Ние ще си наредим наши
те работи.

СЪОБЩЕНИЕ 
НА РЕДАКЦИЯТАИн^че и занапред ще си

е толкова учебници,Iмът: накъде
НАСКОРО ВЕСТНИК БР

АТСТВО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА 
ИЗЛИЗА КАТО СЕДМИЧЕН 
ВЕСТНИК, ВСЯКА СРЯДА.

УМОЛЯВАМЕ 
АБОНЕНТИ ДА 
ДЪЛЖИМИТЕ ОТ 
ЛАТА ГОДИНА СУМИ НА 
НАША ТЕКУЩА СМЕТКА 
№ 117-14-2-184 
БАНКА—НИШ И ДА ВНЕ
САТ НОВИ СУМИ ЗА АБО
НАМЕНТ ПРЕЗ 1963 ГОДИ
НА ИЛИ ДА НИ ОБАДЯТ 
ДАЛИ И ЗАНАПРЕД ОСТА
ВАТ АБОНЕНТИ ИА ВЕСТ
НИКА.

ПОКАНВАМЕ 
ЧИТАТЕЛИ ДА СЪТРУД
НИЧАТ В НАШИТЕ РУБ
РИКИ: ЗАБЕЛЕЖЕНО ДА 
СЪДИТЕ САМИ,
НА ЧИТАТЕЛИТЕ, ИНТЕРЕ 
СНИ НОВИНИ И В ДРУГИ
ТЕ РУБРИКИ НА ВЕСТНИ-

Стефан Николов

НАШИТЕ
ВНЕСАТ

МИНА-

— само 15 минути пешеходене от жлзопътната станция 
в селото. Въпреки че няма достатъчно работна ръка — 
той 9 години редовно отглежда тази доходна култура.

— За предадени 142 кг тютюн получих 177.814 дина
ра! Макар че съм доволен от тази сума — мисляНай-добрият 

тютюнопроиз
водител в 

Дерекула

че ПРИ КОМ.тази година съм могъл да дада още по-добркачествено 
производство. Само тая година не произиедох добър раз
сад, та бях принуден да взима разсад чак от село Власи 
от един свой роднина.

— Ползвате ли литература из тази област?
— Да, ползвам. Освен „Дувански гласник” и другите

списания, които получам редовно, слушам и съветите 
на специалистите по тютюневата промишленост, които 
често ни посещават.

— Ще отглеждате ли тютюн и през 1963 година?
— Разбира се, защото имам сметка. На площ от 10 

ара ако бих засял пшеница — сигурно не бих получил 
поЕече от 3.000, а засадена с тютюн — тя дава и над 
170.000 динара. Тазгодишните добиви от тютюна щяха да 
бъдат още по-добри, но градушката причини огромни 
щети през лятото.

ПАШИТЕ
При изкупването на тазго 

дишиата тютюнева реколта
54-годишният 
зт Трънско Одоровци Петър 

предаде най-доброка-

производител ПИСМА
* ■ЦЬг> I Томов 

чествен тютюн.
Петър Томов живее в ма- 

. ...
ф!
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БРАТСТВО

Страданията на 

един ловец
Наши художници

Светът на 

Душан Дойнов мадДосади на бай Исай да лаците край Погановски
стир, а всека вечер зъзнеи 
край Ерма до късно през I 

ловува край щта. Ала неприятно прш

скита из Влашка планина и 
Гребен и реши да слезе в нп
зките места—да

— напомнят за горчиво дет
ство, за светло бъдеще...

Целият този свят е жив, о 
сезаем, видим. Няма абстрак 
тност. Всичко е тъй верно, 
близко, вълнуващо и живо. 
Но тоя свят е изобразован 
чрез реално, чрез градив
но, чрез опростяване и 
проникване, анализиране и 

синтетизиране, апстрахиране 
и изтъкване, което го доведе 
до конструктивизъм, до от
криване на свой път...

Разбира се, тоя успех на 
проф. и скулптор Душан До 
нков е резултат на работа, 
на овладяно майсторство и 
на упорит труд.

Да се надяваме, че в бъде 
ще тоя нашенец, тоя сравни 
телно млад скулптор още по 
вече ще се затвърди не само 
като художник в натурата 
си, но и като художник в из 
образителното изкуство на 
нашата страна.

И не само тук. Всекиднев
но в работното му ателие 
под майсторската ръка изни 
кват фигури от камък, дър
во, гипс — живи и немирни, 
носещи съдбите си, съчетани 
в една прекрасна хармония, 
който отразява дълбок та
лант и майсторство.

За младия димитровград
ски скулптор би могло да се 
напише студия, ала поради 
ограниченост ще се спрем 
откъслечно върху художес
твените му творби.

Скулпторът Душан Донков 
живее на синора на две епо 
хи. на два свята: единият, 
който загива, и другият, кой 
то се ражда. „Главата на бив 
шия търговец” достатъчно го 
вори за оня загиващ свят. 
Тя внушава отживяност, бол 
ка за развързани ръце, мол 
ба и приклинание от онези, 
които е ограбвал. Ала ръка-

ДУШАН 
ДОНКОВ 
В СВОЕТО с
АТЕЛИЕ

/
което му се слзЕрма. Пък и защо да не— 

кожата на видрата е много по 
скъпа...пък и всеки четвър
тък ще се любува на пътни
ци — пазарци, отиващи за 
Звонци.

И така, бай — Исай всеки 
ден гонеше зайци из храста-

лючение, 
чи неотдавна го накара в кр

Дойдете ли в ателето на 
лладия димитровградски ску 
чптор Душан Донков ще ви 
лосрешие един свят, една о- 
простена красота, която с не 
посредствеността си и прав
дивото отражение, с точност 
га си и сбита релефна плас
тичност ви въплъщава циви 
шкове, трепетно взрени в 
:воята съдба.

Може би, че ще погрешим 
ако кажеме, че тоя свят, 
създаван от Душан Донков, е 
напълно оформено творчест
во, че е получило рамки на 
някое течение в изобразител 
ното изкуство.. . Не, все о- 
ще младият скулптор търси, 
устремява се напред, за да 
получи широк хоризонт, да 
пренесе света в неговата го
лемина и миниятурчост.. .

Душан Донков е роден в е.
Пъртопопинци 1934 год. Още 
отр-дно остаЕа сираче, и би
ва принуден да върви в жи
вота сам. Тези дни несъмне
но дълбоко се врязват в не
говата душа и сетне винаги 
ще използува по един спомен 
който ще даде отблясък въ
рху релефа на творчеството 
му Завършва V клас на гим
назията в Димитровград и 
лордаи липса на материал
ни средства продължава учи 
лището за приложно изкус
тво а Ниш. След завършено 
то училище и след като усе
тил под пръстите студения ка 
мък, глината, дървото и след 
като видял че всичко това мо 
же да се оживи, да пренесе 
впечателкията той потстъп- 
ва в Художествената акаде
мия в Белград. Ревностен заедно с признати художни- 
и работоспособен той спе- ци. Тази година той даде ня 
челва симпатията на проф кои свои творби за Пролет- 
Сретен Стоянович и Йован ната изложба на художници 
Кратохвил (чех), при които те от околия Ниш. Сега в мо 
по-късно и дипломирал. След ] мента е изпратил няколко 
завършване на академията, в творби за изложбата 
Димитровград преподава жи| УЛУС (дружество на худож 
вопис, а след отслужване на' ниците на Сърбия), 
военната повиност става про 
фесор на училилище, в което 
е завършил той. .. Сега като 
професор преподава скулп
тура и живопис...

Този малък увод в жизне
ния опус на скулптора на
правихме за по-добро запоз
наване на неговата натура, 
на неговия свят изникнал
.............................................................. 1111ШШ111ШШ1Ш1МШ1Ш111ШШ11Ш1ШМШ11ШП!1'ЧШ1Ш111...... ................................................................ ..........................................ШИ.....Ш1ШШ11ШШ1......111111......1.............................................. ........ШШ1111МШП11..............................ПШПИШ

непосредствено от живота и 
впечатленията...

Ако искаме да определим 
на коя школа Душан Дон
ков принадлежи би не
доумявали. Душан Донков 
търси свой път, свой СТИЛ), 
свой израз... Като казвам тъ 
рси, не отричам стойността 
На готовите творби, защото 
всяка от тях говори за про- 
чувствен талант, за вътреш
ни импресии които минават 
границите на субективното 
доживяване и чрез погоден 
израз биват превъплъщава- 
ни в изящни художествени 
творби...

Скулпторът Душан Дон
ков съзнава, че живее във 
вихрено време, че ролята на 
изкуството е да помогне на 
това време... Но той е против 
художество, което да се пре 
върне з практицизъм. „От 
стилизирана форма към син 
тетизиране на тая форма, ко 
ято е пропита (нарочно в по 
следните творби) с гра- 
дивни елементи и облици, ко 
ито се внедряват с една чи
ста фасадност на днешната 
архитектура, която ни най- 
малко не е неразбираема на 
нашия човек, която няма ни 
що апстрактно” — ето него
вата творческа пътека, пътя 
му...

вата.
Излязъл бай-Исай в ждр« 

лото на Ерма да бис видр: 
Въпреки, че не убиваше с I 
дини-той и по-нататък упор 
то отиваше на лов всяк 
нощ. Ала тая нощ ще запод 
ни завинаги. Току-що се з; 
незди в скалистите урви 
зачака и ето, че нещо се зг 
даде откъм манастира.

Трепна ловджийското сър 
це на бай-Исай. Да е лисиц 
— не е, голямо нещо, да 
вълк пак нее... А животнс 
то с тежки и бавни стъпк 
все повече го наближаваш! 
В мрака, бай-Исай видя се 
мо как огромният му сшщ 
ет се вмъкна в един туне 
Той това и чакаше. Той из 
търпиа, когато си спомни з 
мечката. Тя по-мииалата гс 
дина „идва” в Поганово и - 
ето я, идва и сега!

Едвам събра всичката с 
ловджийска храброст ,обър 
на пушка назад и — дим д 
го няма!...

За петнадесет минута то 
долетя в къщи.

— Жено, турай чайника...
— Що има бре Исай, какв 

си премалял толкова...
— Мани жено, не е за ра 

зправяне. Бях . в ждрелото 
нали знаеш, чаках пустат: 
му видра... а оно нещо голе 
мо такова — иде уз клису 
руту... Помисли да пуцам — 
големо, па се клати. Накаш 
ля се да видим, че се върш 
ли, пак си иде камто мене.. 
Тегая му дадо едно здраве 
бегане. Мечката!! Лак изгле 
жда е дошла...

Бай-Исай изпи цял чайниз 
ракия и едвам се поуспокоз 
и заспа.

На сутринта го пробуда 
разсилният в селото.

— А бре бай-Исай, ти по 
стоянно висиш край Ерма, н 
ма ли снощи да видиш... едн< 
мършаво говедо от Трънскс 
Одоровци се изгубило в храе 
талице край манастира. ..

Оттогава бай,Исай 
да не отива на лов все доке 
то земеделските кооперацит 
в Поганово и Трънско Одо 
говци изкупват добитък.

Стефан Николов

Съдбата на едно деше
( легенда )

Край село Долна Лисина, 
босилеградско се намира ед
на скала, за която съществу 
ва легенда, според която тр 
агично завършило живота 
си едно малко дете-Иванчо. 
Той е бил на 6 години, кога
то останал кръгло сираче. Е 
дин ден дошли турци-харач- 
лии да събират данък по се 
лото. Родителите на Иванчо 
не могли да заплатят харача 
и за това били наказани със 
смърт. Когато останало само 
това малко сираче съзнавало 
за своето тежко положение. 
Ето защо се наело да пасе 
на един чорбаджия овците и 
по тоя начин да изкарва пре 
храната си.
Един летен ден, когато само 

тата просто го убивала Иван 
чо започнал да се играе кр
ай скалата не съзнавайки, че 
може да го сполети нещас
тие. А нещастието се случи
ло: той се подхлъзнал и пад 
нал от стената. Спрял някъ
де към средата на скалата на 
едно плато. Понеже скалата 
била голяма Ивнчо безуспеш 
но се опитвал да излезе.

Нощта заварила нещастно
то дете на платото. Безуспе
шно викал, но гласът му се 
губел в пустата долина. На 
утре ден всички селяни узна 
ли за нещастния случай с де 
тето. Но никой не се опитал 
да го спаси. Той останал пет 
дни на платото без храна и 
вода. Неговият плач на прес 
тешал. Хората избягвали да 
минават край скалата мисле 
йки, че това е някой „висш 
дух”, който блъснал детето 
от скалата и затова е най- 
добре да се не бъркат в „бо 
жите работи”. Гласът му ста

вал все по-слаб и по-слаб и 
на петия ден съвсем се изгу
бил. Иванчо завършил в мъ

Душан Допко в: Девойка

та на скулптора нито за миг 
не се е поколебала. Той тряб 
ва да загине и просто виж
даш как пред очите ти из
дъхва..! Докато в „Бъдеще 
майчинство” чувствуваш у- 
ханието на новото, което ще 
дойде|, 'новото, което кълни 
в утробата на майката. И то 
лкова разкошни светлини и 
облини... (Нека не търсим син 
воли. Чувствата достатъчно 
ясно говорят, че идващата 
красота се ражда в наши 
дни...)

И многобройни голи жен
ски тела, разкошни, разпЯни, 
набъбнали от младост, пълни 
с живот и любов, жентеве- 
ност и красота — вливат се 
в потока на идващото. Но и 
ма и изгубени, обезформени, 
изпаднали в отчаянаие с из
цеден живот, с изсмукани жи 
вителни сокове — с една ду
ма ехор на отминаващото .

И не само тйва. Глави от 
дърво, камък, гипс, фигури

Душан Донков досега не е 
самостоятелнаорганизирал 

изложба, но постоянно и ви 
наги взима участие на всич
ки изложби организирани в 
страната. Още от студентски 
дни неговите работи си обез 
печават място на изложбите %■ "** ~ У“"

. • . V У V

Скалата край село 
Долпа Лисина

И днес между простите хо 
ра съществува вярване, 
„духът” на, загиналото дете 
още живее на тази скала. Вс 
яка пролет на същото място 
където умряло детето долита 
една голяма птица и тук сви 
ва гнездо. Късно през нощта 
гласът на тази птица допира 
злокобно до ушите на мину
вачите, също като раздира- 
телните вопли на нещастно
то дете, според което тази ск 
ала получила името си.

Велипов Веле

чена

I Но неговото творчество е 
не само на изложби. Още ка 
то студент взима участие в 
построяването на Паметника 
на падналите герои на Чер
на гора в Титоград, а понасто 
ящем се очаква участие за 

Паметника 
на падналите жертви на Бу 

! бань край Ниш.

регш

построяване на

Матея АНДОНОВ

ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЖУРНАЛИСТАНовата година е на прага 
1 дерекулчани, както и всич 
си останали наши граждани 
:а се разшътали: отиват до 
ю-близките' градове, да на- 
>авят необходимите неща...

Популярният за тукашните 
сора — „Чира” винаги е пра 
гьлнен.

От малката гаричка на Бе 
ю поле той приема пътни- 
щте дошли 
,брат”, както те наричат го- 
гемия влак... В студените(!) 
гупета са насядали бурелци 
л дерекулчаци, които приказ 
зат за тазгодишната 
-вадбите, за делата в съда...

Най-после — прие се пре, 
ложението да бутаме.

Всички мъже се наредих: 
около червената машина 1 
започнаха под команда да б; 
тат. От моста — кръчмата : 
назад! Но той никак не иск 
ше да тръгне. Най-после г 
изкарахме чак до пощатЕ 
Шофьрът даде последни на 
тавления и 
здравата.

Най-после — моторът сил 
но зашумя и ние на (—1 
Целзиусови) избрисахме пот 
ни чела.

Всички доволни от завър 
шената работа се качихме 
автобуса. Тогава и шофьр 
Найден промени страница - 
престана да псува, а запо 
на да пее. За-голямо чуд 
— от Звонци до Бабуштш 
той изпълни всички песни с 
„Марко оре”... до „Сагапо

Ония, които са пътувал 
до Пирот са имали възмож 
пост да чуят и други__

ДЕРЕКУАСКИ МОТИВИ
се ореше с плуга. Помолих 
го да ми помогне и — той се 
съгласи. Щом поора коопера 
тивната нива за половин час 
— и моята нива беше готова. 
Затова отидохме у дома и ху 
бавно се почерпихме.. . Дого
дина и аз ше ора с коопера
тивния трактор 
бива вече... Нямам сметка.

В този миг кондукторът 
протегна глас:

— Държинааа!

крак и главата си.. . но не 
ми обадил за нещастието. 
Знае, че много ще се уплаша! 
По това време по-дълго не 
ходих в града. Когато на е- 
дин петък отидох 
видя — Жика превит в бин
тове. Едва не заплаках в 
глас. Той ме прегърна и каза 
— не е опасно вече мале, оз 
дравях...

Та вярно е имат и те и ра 
дости и мъки .. . Само никак 
не мога да простя на хората 
за едно: нападат шофьорите 
за „любовчийство”.. . А бе 
млади хора, постоянно пъту 
ват — пък защо...

В разговора се намеси и е- 
дин селянин от Държина.

— Бре бабо, истина е до
бър твоя син. Тази есен той 
ореше в суковско поле с тра 
ктора, а аз притисках плуга

— Чувал съм.
— Много ми е добър. Чес

то ме посещава и — току ми 
купи по нещо — я роклица, 
я нещо друго! Винаги когато 
иде с трактора до Поганово 
ще ме повози малко. И, зна 
еш ли дете, имат право дне 
шиите девойки когато търс
ят момчета с мотори и кола 
— возенето е нещо хубаво. 
Аз понеже съм стара - 
не и тракторът е доста.

— Ала има много несгоди 
и в шофьорството бабо,—ка
за един стар човек от съсед 
ното купе.

— Има сине... Вярно е. 
Преди няколко години сед
нал мой Жика с още друга
ри в „джип” за Висок. Той 
не е возил — друг ги возил, 
но пътища НЕтли лоши прок
лети — обърнали се някъде

ха надошли хора и от най- 
отдалечените дерекулски се 
ла. Автобусът тръгва точно 
в четири и половина часа, 
но кондукторът и шофьорът 
закъсняха — явно беше, че 
бяха се успали... Докато те 
да дойдат и отворят 
та на автобуса, 
дълго играха лисичо хоро о- 
коло него.

Шофьорът седна до корми 
лото и започна да налага ло 
стовете. За голяма изненада 
— то отказа послушоост. За
това той започна (по шофьор 
ски) да псува каквото му па 
дне на език ... но машината 
никак не искаше да тръгне... 
Смързналите пътници 
губеха търпение. Мина много 
врем . Падаха предложения: 
да слезнем и дружно да зап 
нем,да вземем няколко чиф

запънахмс по-стария
що да

врататака несуша, пътниците

МАЙКАТА НА 
ТРАКТОРИСТА

ме

До самата врата е седнала 
седовласа старица 
Бански Дол. Тя 
в дядо си на село. Има син 

той е тракторист в дими
тровградската 
.,Нишава” 
заразправяла на събеседника

ЗВОНСКИ АВТО-МЪКИот село 
живее сама

До Звонци можете да дой
дете и с автобус и с влакче
то. Макар че звончани с ува- 
женме се отнасят към черве 
иите „Чепели” не подценя
ват и черната 
на „Чиро”.

Беше 18

кооперация 
и тъкмо за него е вече

си: композиция
• • ■ Жика му е име, не 

’ ди знаещ, работи декември и зас трак
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1ЕТЪР КОЗИЧ Литературна вечер 

поет-работнин
на

ПАРТИЙНАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА БОМБИ 

В ПИРОТ ПРЕЗ 1924 ГОДИНА
Неотдавна поетът-раб™, 

пик Борис Тодоров „асп! 
пред учениците с темата н 
мирните страсти на Сергей » 
сепии”. Тази литературна /' 
чер се смята за една от най 
успешните, макар че по-гол 
мо число ученици бяха ^ 
ли неподготвени за дискусв 
я. Борис Тодоров е настъпи 
и с оригинални творби ппе!1 
учениците. ' я

След Обзнаната и Закона 
а запила на държавата Ко 
унистическата парт1щ на 
Згославия в следващите го- 
1Ш11 все

яла заедно със своите друга 
ри умело
полицейски заседи ,които 
сто били организирани.

избягвайки всички
че

по-органмзирано 
ровежда нелегалните си дой 
твпя. Поставена извън зако 
а като политическа органи- 
ация, Комунистическата 
тия продължи да работи на 
;стнна бройно 
ри твърде тежки условия, 
а осъществяването на реди- 
;а задачи, стоящи пред рабо 
ническата класа. Партията 
13ползваше различни форми 
|а политическа и синдикал- 
<а работа, утвърждавайки 
>печатлението, че и по-ната- 
ък представлява ‘ авангард 
са пролетарията в страната 
1 противовес на всички опи 
и на полицейския режим да 

унищожи, забрани нейната 
>абота или в най-благоприя- 
■ен случай да я откъсне от 
1асите. Няма съмнение, че 
ъздаването на независимата 
>аботническа партия на Юго 
лавия, основана през януа- 
>и 1923 година, означаваше 
щй-съдържателно решение 
1а КПЮ във връзка с по-на 
-атъшната работа, защото Не 
;ависимата работническа па- 
)тия на Югославия, формал- 
ю регистрирана като легал- 
1а политическа партия, беше 
тистина легален облик на 
1,ейността на КПЮ. Нямаше 
ю-важни политически ак- 
щн, а Комунистическата па- 
>тия да не предприемаше оп 
ределени мерки чрез. НРПЮ. 
Именно чрез НРПЮ се про
дължаваше борбата за осъ- 
цествяване на комунистиче- 
;ката програма.

Невъзможно е в такава кр 
1тка статия да бъдат изложе 
ги всички ония, макар и най 
•важни акции на НРПЮ. За 
рова достатъчно ще бъде да 
запомним само за онова голя 
.го ангажиране на партията 
: цел да се развие пролетар
ски интернационализъм и о- 
;ъществи здрава солидарно
ст с международния пролета 
риат и работническата класа 
га балканите отделно. Това 
твърде ясно показва само пр 
тмерът от отношенията на 
партията към събитията в 
България през 1923—1925 го
дина.

свали правителството на Але 
ксандър стамоолипски и до 
като фашистите се разплаща 
ха с комунистите и други 
прогресивни групи и отдел
ни лица, НРПЮ веднага по
веде кампания против такъв 
терор в България а за по
мощ на бежанците и револ
юционерите. Б Белград, Ско
пие, Загреб, Ниш и много 
други югославски градове се 
проъеждаха протестни събра 
ния против фашисткото маси 
лие в Българи. Централният 
отбор на НРШО веднага от
прави възвание до пролета
риата на Югославия, с който 
го призовава да окаже всост 
ранна помощ на българските 
работници и селяон. Във въз 
ванието между другото се ка 
зваше: „...пйнеже тая борба 
все още се води, и тъй като е 
тежко да се предвиди дали 
сдружените селяни и работ
ници още сега окончателно 
ще се разплатят със своито 
кръвници, дълг е на всички 
югославски работници и сел
яни зорко да следят борбата 
на своите български другари 
и всестранно да им помог
нат...” („Радник”, 30ДХ-1923 
година).

Централният орган на не
зависимите синдикати на Ю 
госалвия „Организовани рад 
ник” под заглавие „Интер
национален дълг на пролета 
риата”, пишеше по този слу
чай: „Хиляди пролетарски
бойци... са принудени да 
намерят приют в нашата 
страна. Югославският проле 
тариат в свота среда днес и 
ма като политически емигра 
нт дългогодишният секретар 
на синдикалното движение в 
България другаря Георги 
Димитров, наред с други мно 
гобройни синдикални дейци...

Възванието на Партията и 
Синдиката намериха ггьлнора 
збиране от страна на местни 
те партийни и синдикални 
организации. Нямаше органи 
зации, които да не са участ
вували със свои доброволни 

като помощ на бъл 
гарските емигранти.

Но все пак, вероятно ще о 
стане като твърде интересен 
примерът на самоотвержено 
ст който показаха пиротски- 
те комунисти. Тъй като в Бъ 
лгария настъпиха преследва
ния на комунистите 
други

голяма, че нишадърът е бил 
докарван от Белград и в Пи 
рот предаван в затворени са 
пдъци като гипс. Изпитване 
то на отделни бомби извън 
града край Нишава—също е 
останало неоткрито, 
пък, които пряко работили 
върху производството или ре 
монта па оръжие’— не знае
ли по кой начин се отправя 
в България.” Оръжието, кое 
то аз правех и поправях— 
разказва Б. Здравкович поч
ти всяка вечер изнасяха еми 
гранти от България. Напра
вих и един стрелочен уред 
за разрушаване на влакове.

Но и за него нищо и нико
га вече не узнах. В същност 
аз нищо не смеех да зная ос
вен да работя и поправям. 
Така трябваше и да бъде по 
неже с идването иа Пашич 
на власт бдителността иа по 
лицията беше голяма. Един 
ден бях принуден да отстра
нявам целил материал от ра 
ботилницата и да го поместя 
на едно друго скрито място 
при цигланата. Оттам керва
ните го отнасяха през грани 
цата... През есента на 1924 го 
дина и нашата „фабрика” за 
оръжие прекъсна с работа”.
Нелегалността на организа

цията е била твърде добре 
организирана и спазвана, та 
ка че не е имало провал.

Много куириери които са пре 
хвърлили това оръжие и сами 
не знаели неговото потекло, 
а то пък е било пазено на си 
гурно място, най-често в къ
щата на Олга Димитриевич, 
която това и друго оръжие, 
както и голямо количество 
санитарен материал е отправ

След победата на общинс- 
избори

последва тяхното бягаме 
през нашата страна и след 
това във Виена и Съветския 
съюз. Между другите българ 
ски емигранти, в началото иа 
октомври 1923 година през 
Пирот минаха и Георги Ди- 
имтров и Васил Коларов, не 
легално преминали сръбско- 
българската граница. Парти
йната организация в Пирот 
веднага им обезпечи прено- 
щувапе и всичко необходи
мо. В кафенето, в което се 
бяха задържали ги с посетил 
и един разузнавателен офи
цер, а на третия ден слон пр 
иетигането им е последвало 
нареждане веднага да иапус 
нат Пирот. На пътя са били 
задържани и в пишкия ла
гер за бежанци откъдето са 
усплли да се измъкнат и пр 
одължат пътя си към Виена. 
По време на пребиваването 
си в Пирот Димитров в раз
говор с местните партийни 
ръководители, между друго
то е изразил желанието на 
българските революционери 
да се дава оръжие пр време 
иа завърщансто им в тяхна
та страна, за да бъдат гото
ви да отговорят на задачите

ките и скупщииски 
през 1920 година 
още един от големите успехи

ДОО)
това беше

па

на пиротските комунисти о- 
е осъщствяван

ослабена и Ония Ст. дще повче че 
по Бреме на организиран те
рор, който буржоазията вър-
Ееше над югославските кому 
нисти.

За нуждите на обучението — мотвциклет!
За нуждите иа обучението неотдавна ученическата 

кооперация „Пионер” набави един мотоциклет „Томос”. 
Наскоро ще бъдат набавени 3 велосипеда.

Средствата за тези реквизити са осъществени от 
събраните през есента шипки и други пари, с които коо
перацията разполага.

Голям брой ученици и ученички Еече са научили
да возят.

На снимката: Зора Саздева е една от ония, кои
то най-бързо овладяха техниката на возенето.
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Настоявайки да подържи и 

подпомогне тези български 
революционери в тяхната бо 
рба пиротската партийна ор 
ганизация 
на 1924 година се Зае с твър 
де сериозни задачи: да запо
чне с изработка на ръчни бо 
мби и ремонт на друго оръ
жие за българските револю- 

организа-

ш
ипролеттапрез

Ь
р

.... Щ,*• '
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А
ционери. Цялата 
ция на работилницата за из
работка на бомби, и друга сУ 
бверзивна техника, непосред 

Джордже Ст.

, - ;4 Ш
ствено е поел 
Димитриевич един от тогава
шните местни ръководители 
НРПЮ. Самата изработка е 
била поверена на един друг 
активист (Божидар Здравко
вич), който е имал своя шло 
серска работилница. Заедно 
с него са работили и някол
ко български емигранти, ко 
ито са му помагали и нощу
вали на същото място където 
са и работили — на 
на работилницата, която се 
намирала в центъра на града. 
С цел да се работи без шум 
е използвана сиц-машина, а 
нишадърът от който е пра- 

експлозив в началото е 
воденица за кафе.

II Марин Младенов 
| СШо години рождението та най-иознашия български сатирикош
1
1 Алеко“ Бай-Ганьо“ и БайганъовциII ” У
Iвносове

Птавана 1 реди сто години, на 1 
януари 1863 година, в 
семейството на замо-

,,Казвам той.Именно когато през септем 
ври 1923 година се провали 
опита на комунистите в Бъл 
гария да се противопоставят 
и свалят фашистката дикта
тура „на военната лига” на 
■чело с Цанков, която на де
вети юни чрез военен удар

Бай-Ганю; обаче ге
роите са повече, само името е ед- 

но!*‘-Певчо Славейкков
Б жен свищовски търго 
* вец се роди Алеко Констан- 
^ тинов — един от най-бележи 
= тате български писатели-ре 
Ц алисти, най-видният сатирик беседа”, създател на първо- то

вен
млян във 
Конспирацията е била така

презираше тогавашната
в българската литература, тс> <гу(рисцическо дружество!, филистерщина, толкова поза 
надхвърлил с творчеството македонски деец. Константи че обичаше живота и бирата) 
си националните граници. То нов> този любител на приро- получи критическо-сатирич- 

в зи търговски син, израснал в Дата и пътуванията (най-по- на насока и се конкретизира 
| условията на културно и за- знат и издържан негов пъте- в лицето на нов терой бай 
= можно семейство, учен от до 11310 6 <>Д° Чикаго и назад”), Ганьо. „Бай Ганьо” е вторият 
= машни учители, ще бъде ги- се канел да тръгне на около опит на Алеко в прозата и в 
§ мназист в Николаев, студент светско пътуване — пеша. също време негов най-голяя
| —правник в Одеса, а от 1885 Алеко се сближава с група успех. Тези скици за бай Га-
= година — съдия и прокурор та Весела България, където ньо, говорещи за неопитнос-
_ в България. покрай чаша или буре бира, тта на младия автор, тези ка
§ Срещата на младия прав- те Разказвали весели случки ртинки от българската дей- 
| ник, начеващ поет, бохем и За- българи, попаднали в чу- стЕителност, които така реал 

независим по дух човек със ЖОИНа- но, увлекателно и правдиви
суровата капиталистическа Пропадането на Алеко на ГС-СРЯТ за покварената и пР° 
действителност на следосво- изборите в Свищов, като чл- стокУлтурна рожба на насть 
божденска България, раздру ен на демократическата пар- пвашия български капитали- 
свана от безкрупулни поли- тия, през 1894 година, още зъм — наскоро дочакаха сво 
тически борби и хищнически повече изостря общественото я изДател и се намериха мб* 
търговски спекулации, е твъ чувстео у него и оттогава се Ду коРиДите на една книг3 
Рде трагична: и по семейна редят неговите остри фейле- нс3 защото авторът} беша( нмть- 
и по обществена линия. В къ тони, в които изобличава то лно Доволен от творбите си,3 

| со време изгубва баща и две гавашната действителност п°вече заради това, че д*°‘ 
сестри, а след това, 1888 годи Като плод на това будно об- бът му беше празен, а тряс- 

= на, го уволняват от прокуро ществено чувство последва Еаше Да се яде хляб и да м
река длъжност, защото зала и най-значителното произве- пие биРа- Така се роди про>°

_ зи своята независимост и чи дение на Алеко __ „Бай Га- ЕеДение с което авторът 01
= ста човешка съвест. За таки ньо”. ’’ спечели широка популярно^

ва нямало място в тогаваш- с дейността си смеля „ и много неприятели, пропя"6 
ното правосъдие. подкупна, Алеко’си спечелва ДСНИе> което и покРай хУ?!

Той се опита чрез адвокат много неприятели които от- жествената си несъвършея 
ство да изкарва прехраната крито му се заканват. И наи СТ И натУралистическа на^ 
си, но тази служба не съот- стина, на 11 май 1897 година ченост’ заема и днес едн0 
ветствуваше на широката му той бива убит от наемни уби първите места в българска”

_ почтена душа. Приятелите йци. С този акт бай-Ганьо се са™Ра- в бай Ганьо, като''
= му, а особено Пенчо Славей- потвърждава като действите Р° ‘ Са събрани всички отГ 

ков, го насочват към литера лен герой, който прекъсня цателни черта на новия 
_ турна дейност. Наскоро той живота на талантливия пи гарски буржоа-малокултУГ 
= ще се прояви като преводач сател в 34-тата му година от ®Н И смешен в приключен^
= („Полтава” и друго от Пуш- живота. та си из Европа, а надут, ^
1 кин, „Демон” от Лермонтов, « 7 силенг, зскрупулен, покварен и сДО
= „Руски жени” от Некрасов, V жлайкП д И Преве Р®» върху родна почва -
_ „Тартюф” от Молиер), която ̂  Алеко се съ тов на всичко в изкачва"*
§ Дейност ще му даде известни интерес към "°~СИЛен то си по обществената стР

средства за живот (плюс за- рчество който ИТеРаТУРН° ТВО ба и в трупането на матеР3 
ем от банката срещу зало- на 6п„тя „„„„ В условйята ални блага. Този патриот-С" 
жен майчин накит!), ще му що здравата винист (в един случай) е

= даДе възможност да прояви втор ( и появГД^^1“ 3 ТОБ да пР°даДе и патриот^
^ успешна обществена дейност панията Весела К°М ма си (в ДРУ™) Да се прик3"!
= — основател на „Славянска йто член бето д „ Л р я’ чи чи към всеки режим, та се |

член оеше Алеко, а коя- (следва на стр. 9) I Ь
1Н1111ННП1П|||1т||||||||||||||Ц|||||||||||||||,;Ш|„ц, „„„„„„„ Н1ПП11Н111ПППП1^ЖА
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НЙИМИШ1М'Филми йрез 

яануари в 

босилеградеко- 

шо кино

I

ЧУДОМИР
Според договора, заключен 

между предприятието „Мора 
.ва” и киното в Босилеград — 
през януари босилеградеките 
зрители те гледат следните 
филми:

те да иде в олтаря да види да му не е пр:
Отишло момчето, гледа ням 

ни поп, ни дявол. Пошушнало на клисар 
и тръгнали двамата да го търсят. Тук под 

излезли отвън на улицата -| 
попа. Цел-целеничек с одеждите !

Кой както е навикнал, да ти кажа, тъй 
си я кара! Чичо Добри Ингилизът напри
мер си има обичай, като стои прав на пан- 
гаря през време на черковната служба, да 
си подремва, Илийката-певеца пък, хем си 
пес, значи, хем постоянно си повдига с ля
вата ръка панталона да не падне, а дядо 
Кодхю Клисаря, спре ли се на едно място, 
вади чекийката си и почва да си стърже но 
К1 ите.

лошело нещо.

там поп- кога 
ето ти

На 5 и 6 януари филъмът — 
„Съвместно жили-комедия 

ще”, производство на родна 
та ни кинематография, кой
то бе приет като 
произведение и в чужбина.

На к2 ц 13 януари българс 
кият филм „Адамово ребро ’

1! ВИНЧИ успешно Навици, просто навици и нищо друго! 
Всеки си има, всеки си ги носи и в делник 
и в празник и не е нищо за осъждане, щом 
не пречи на работата Поп Костадин, пък, 
инак добър и кротък човечец, на никого, о 
свсн на попадията, ръка не вдигнал-какъв- 
то си е чевърст във всичко, хем служи, хем 
молитви чете, а в същото време и приказва 
с околните, кара се и още много други ра
боти върши.

Домъкне се в съботен ден, да кажем, на 
гробищата увит в шал, с два чифта чора
пи на краката, с червен загорски пояс под 
расото, и топла тухличка отзад на кръста; 
пристигне значи, спре се да отстоява на ня
кой гроб, изругае през нос, най-напред жи
вите наоколо, после умрелите, размета ка
дилницата и почне:

— Е-е-е-ще мо-о-олимсяаа упокоение 
души усо-о-о-опщих раб Божи—и...

Прекъсне след това изведнъж и се раз
вика на женурята:

— Къде ви е виното за преливане? Къ 
де са ви свещите? Къде ви са нещата, а? 
Заплеси! Диванета!... Панайот, Станка, Пен 
ка, Пенчо, Енчо, Тоота, Тодора, Симо Димо 
Димчо, Косго, Досю, Калио-о-паааа!

Изреди мъртвите и веднага пак:
— Ха. де! Ха, де! Подавай! Подавай, жи 

то ли е там, какви ципури е, че време не- 
маме. Не зяпай!

... В месте зла-а-ачне, в месте поко-о 
ойние отнюду-у-уже отбеже всякая болез 
ън, печал и воздх-ххаааниеее...

И както си каканиже, без да довър
ши, тръгне подир някои друга жена. Вър 
ви си значи, пее си, па току запита:

— Далече ли е гроба?
— Че не е много далече, отче, хе, там 

е, на другия край!
Попа я изгледа изнизко и процеди
— Опустел та се невидял!... Ве-ечная 

пак през зъби:
памят, вечна-а-ая па-а... Чунким не те зн 
оя че нямаш' нй два лева да платиш, ами 
— на другия край чак!... Кириджийски 
Кон! Хамалия! Пфу!... Па-а-а-амя—а—ат, 

па----- а—мак
етите до гроба, успокои се уж малко 

подхване кротко и проточено:
— В блаже—С(—еном ве—е 

—о—окой...

Мона
На 19 и 20 януари цветни

ят съветски филм „Пламък 
над степта”, който се отли
чава с интересно съдържа
ние и възбудителни сцени.

Аизо
На 26 и 27 януари нашият 

филм „Сервиена станица” — 
част — „Щастиевтората му 

в торбата”.
Както се вижда в програ- 

филма, което е отраз на 
са застъпени и два на 

политика

ши 
мата
репертоарната 
управата на киното 
леградските зрители да вид 
ят колкото е възможно пове 
че филми от родно производ

наЯДРЕНИ ГЪБИ боси-

Замърсиха лазура с облаци отровни 
в сърцата ни наляват трепет, страх. 
И в безумието свое са готови 
сЕетът да пламне в истеричен смях.

ство.

1[Натъпкаха ушите ни със бройки, 
че с отрова готова ще се душим...
Н о ний щасливи в парк с девойки , 
с копнеж заплахите им рушим.

требника, заловил един селянин за рък| 
та, друса я, друса на съксване и запазав 
ва една мисирка.— пред вас остават дни изброени, 

безценна пепел на нашия стремеж....
Но те не знаят, че^ можем изпепелени 
отново да цъфнем в далечен копнеж!

— Абе отче, рекъл му на ухото клш 
ря, абе литургията... такованка, се прен 
сна и хорът не знае какво да пее...

__ Ууу — Ама свършиха ли? Че из
го бързат!

Скъсал пазарлъка на бързо, подал 1 
мисирката, върнал се назад и :

Стефан Николов

клисаря 
канарил още от вратата.

— Изпълним утреную молитву нап„I................................... ...............11,11111.....ШИШ........ ............. .............................................................. ....................."">"".1....."I".....ИПИ
госп-о-одеви-и-и....

Госпо—о—о—ди
хорът и службата продължила-

по—милуй... итквоява върху фона на бъл- действителност, благодарение помалките колониални стра- 
гарската действителност като на поетичното му превъплъ- ни, марионети-съвременни сл _ 
класичен политически хаме- щение в литературен тип от уги, изучени в „културна Ев = 
леон Тази брутална полити рода на мефистофелите, По- ропа”, продали душата си за 
ческа практика идва до изра нчевците, обломовците или о диаманти, нефт, кафе или 
жение в журналистическата стапбендеровците, не може злато, сервилни към господа 
му дейност а особено в избо да се побере в рамките на е- рите, а тирани към народа, 
рите които провежда: „Едно дна определена действител- —не са типични екземпляри 
магяое тури за кандидат и ност, защото носи в себе си на байганьовщината в наи-но 
магарето ще ти избера... Са- колкото национални, толкова во издание? Нима немският 
мо дай ми околийския със (че и повече) общочовешки реваншизъм, нима убийство- 
жандармите и дай ми 1000— недъзи и деформации, валид то на Попович в Го?Р не е 
2000 лева'” — казва бай Ган- ни за всички меридиани и о байганьовска дръзкост? Та

без бществени среди, за всички нали бай-Г^ньо — домашии-

хванал

Петьо ПЕНЕВ

I» Е- Л С И
■ечний! по

§ «сели изправени,Пред очите ми — 
зад гърба ми — изходени друми. 
Колко много неща премълчавани, 
колко много не казани думи! 
Пълен с грижи,

И пак го наскачат.
— Хубав покой! Не ще приказки! Бу- 

кандилотоI пълно сренясал, непочистен, 
мухи!....

...Подай господи...
И топло да е времето, и добре да е 

разположен , и в къщи да го повикаш во 
да да ти свети-все си е същия: Хем си пе 

си приказва за други работи, хем

ьо. Бай Ганьо е личност времена, а особено за перио- ят по същия начин се разпла _
ти с Алеко. И колко други =

тревоги,
мечти.морални и политически прин

ципи, рожба на специфични ди на отри обществени и и- 
те политическо-обществени и кономически промени. Имен- примери по света има дне~,

|!с- но затова и днес може да се седем десетилетия от рожде
нито му!

във метал 
и цървулие, хем 

мърмори нещо сърдито:
— Спаси Го—о—осподи люди твоо—- 

оя.... Цонковице, колко кила ви излезе сви 
нята?

историческо-национални 
ловия. За него парите са цел,
същност и смисъл на живо- йт ШМШШШШ С байганьовци се срещаме
та. Обрисовката на героя и >&.' и в нашата среда, въпреки, _
неговите приключения е да че климатът, на нашата страна =
дена в демократична форма, е неблагоприятен за тях, въ
чрез богат народен език (из- преки че обществения конт- _
пълнен с прозаизми и идои- з рол ги сече в основите (кога щ
ми) с едно хумористично от- И&л&Мт то става дума за обществена _
ношение, което в по-новите ' байганьовшина) или ги възпи =
приключения на Ганьо пре- 1 > 1 /•}. • ра сегашната морално-идей-
минава в наравнителен сар- ‘ на насоченост (когато става
казъм от типа на Ботев, Ка- 1 дума за лична байганьоЕци-
то такюва, давайки критичес ' Иа, която резултира от лич §
ка оценка на една обществе - Ната малокултурност, песъг- Щ
на епоха, ,Бай-Ганьо” се на- ” ласувана с общия прогрес). ц
режда между най-изтъкнати Конкретно казано;
те произведения на българс- на някои търговци по чужби =
кия критически реализъм. на; разни клебечковци и си-

Може само да се съжаля- ( нановичи и други общество
ва, че наемнически куршум I! ни паразити и крадци; загря ц
умъртви ръката, що беше за ване на националистически Ш
почнала да редактира отново леко онстаппшов чувства или местнически дух ц
първоначално нахвърлени- сервилност пред началници- ц
ге скици и да им дава истин ГОЕОри’ за байганьовци (като те и бруталност пред подчи- = 
ски художествени измере- ЛКЧпости) и байгоньовщина пените; търсене на, „дупки” 
пия. Така те, тези сатирични (Като явление) в лични, на- в законните; използване 
прози за Ганьо дойдоха до ционални и световни мащаби фамилни и други връзхеи; ма = 
дщес дето казва Пенчо Сла- Байгаиьовци живеят или жи локултурност в семейството, 
вейков като парчета от някое вуркат и днес, в нови, изме- на улицата или 
голямо разкошно огледало, иени условия някд.де като всичко онова, против 
което предпазливият майс- носители На властта, някъде СКЮ и нашето общество во щ 
гор е счупил, преди да го ту каТО сразени осттаъци на ми ди нспрддмирима борба, всич = 

Но тези налото или като манифеста дго това е един вид байганьо = 
безпощадна цИЯ на личпи слабости. Нима вщина. 

и искрена сати- диес> взехо в световен машаб Именно затова „Бай Ганьо” § 
Ра, оказа хдевиждано обшест- празното и фалшиво биене в А Константинов, както и § 
вено въздействие, стана попу и театрално ръмжене я о велико сатирично про- Ш
™?„ аРСК° ЧеТ?В°’ег^ срещу „имприалистите и те- изведенне1 и даес запазва = 

на по рода т българс- е ПОМОЩНИцИ-ревизиони своята сила и актуалност и -
» *» •■»>“ « " » “.ОРИ °™*»« I
та и в чужбина — Бай-Га угите въпроси на деня) от ст лена епоха от миналото, така ^ 
ньо” е поведен на сърбохър рана на албадщите и,китай- и за нашата съвременност,за _ 
ватски, немски, руски, фреи- ците, не е байганьовщина? нас самите и нашите слаоос ^ 
ски и други езици Нима не напомня на подоб- ти. Ако някои се препознае в §

лековият Бай-Ганьо Ба ните Гадгьови „патриотични” байганьовкото огледало, то- ц 
лканедеи, като пряко о излияния при пътуването му иа само значи, че книгата и _ 
тражение на една оп- през Сърбия за Прага? Нима днес има изоблително-изце- 

капитали етическа господствуващите тук д-д там, лителтха сила.
и111ишшштшини111||и|||||||||Ш1а|||||П11111111111111»т1111П1т1Ш111т111111НП11111111Н1нп11Ж1нтш11Ишпмт!тш1111111ттт|^

I
обут —

еталонът на дните лети 
през едно поколение труд. 
Не важи откъде идеш днес

като друмник 
поел си ти.

— Сто девет, дядо попе!
— Харно, харно... И благослови до-сто 

яние твоеее... Ами хсахсво направихте риби
ците?

— У солихме ги.
__ Хубави трици сто изровили!... А ква

ртиранти имате ли в горните стаи?
__ Имаме дядо попе! Двете учителки

В еталона
при другите

влез
или лягайживеят тази година у дома.

— Харно, харно. Върви ви на вас! На 
реждате я!..

Победи благовреххому Цархо нашему... 
Цонко ще си дойде ли за празниците?

самичък 
на релсите!

резилът Плодовете 
едва са зазреяли. 
Аз ги чакам...
О, труден мой ден! 
А дге знам

— Че даххо го пуснат.
— Ще го пуснат, ще го пуснат... Ама 

рибиците, дето, тахсвози.. сте ги усолили!.. 
Цардо нашему Борисуууу...

Жед-дата в тоя момент ще се наведе да 
пусне някоя пара в мончето, той ще й по
срещне ръката д-д ще рече:

— Не там, хге там! В ръката ми ги дай 
да видя с очите си кадсво ви ре е откъса-- 
ло от сърце! В менчето все стотинки пус- 
деате! Зная ви аз!... На сопротивния да-а- 
аруя-аа..

В старата черква света Петка, дето 
служх-д поп Костадин има и хор. Хубаво 
си пее хорът, чисто, сладко и редовно си 
пее, ама нали светиня не обича чистото и 
редовното! Кога иска обажда се и подава • 
на дирдггента, а кога му скимне—млъкне - 
дх неще, та неще! Едд-дн ден,, например, ка
то обикля църквата през време на пря- 
нос, мернало му се нещо отвън на пътя. Из 
карал пряноса на бързо, мърднал се в ол 
таря, хорът хгзпял „Яко да царя” и зача
кал да се обади попа, за да продължи по 
нататък. Хубаво ама, попа се не обажда. 
Изпял хорът още веднъж същото, още ве 
днъж, — няма та няма! Почукал дириген 
тът с пръчката, изкашлял се силно, дал 
тон—пак нищо! Минали се пет минути, де 
сет се минали, не знае човека какво да пр 
ави. Пратил тогава едно момче от християни

старини ще живея ли —

всичко може да стане
със мен!

на 1
Но такъв —

. с непреклонна глава, 
грубоват, 
неспокоен, 
готов —

в салона и = 
което ~

аз от релсите 
викам, 
зова 
и вървя

ри в рамката му. 
„парчета”, тази 
смела I

като клетва сурова!
До гръбнака на скели изправени 
събрали се хора и руми- 
да си кажем неща премълчавани, 
да си кажем неказани думи!

Пеньо ПЕНЕВ е млад твърде талант 
лив български поет, чисто творчество о 
отличаваше с извънредно изтънчен лири 
зъм. По тези си качества неговата поези 
подобава на тая на Димчо Дебелянов. О 
баче творческите му сили не се разгърна 
ха до пълния размах, защото почина до 
ста млад. Роден е през 1930 година, а по 
чина през 1959 година.

А
чрсделена

=
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БАЙ СТАВРИ РЕШЕТАРА НА 

ГОСТИ В ДИМИТРОВГРАД
СВЕТИ ОТ 

ЗНАНИЕ
ЩСОШО »

Най-малкият син на Петър 
Зец постояно „воювал” с ис
торията. А как и да не во
юва, когато учителят пита и 
ония неща, за които в исто
рията не пише. Така един 
ден му поставил въпроса:

— Как се казвал бащата 
на синовете на Стеван Не- 
маия.

Ето ти сега! Отговор на та
къв въпрос не се намира в 
други книги и затова мал
кият мълчеше и учителят му 
постави една точка до стара
та двойка.

В къщи малкият каза на 
баща си какъв въпрос му 
е поставил учителят. Бащата 
се замисли:

— Какво? Значи ти не зпа 
ещ как се казвал бащата на 
синовете на Петър Зец!

Как да не е! О, как само 
не е можал да се сети и от
говори на въпроса на учи
теля!. .. На утре ден той се 
обади да поправи бележката

— Сега зная как се е каз 
вал бащата на синовете на 
Стеван Неманя — каза той.

— Па как се е казвал—за 
пита учителят.

— Казвал се Петър Зец.

— Дете, обърна се бай-Ога 
ври към момчето, който одц^ 
наваше — това ти ли си на 
фотографията.

Той се малко загледа и сра 
межливо отвърна:

Да аз съм. ..
— А знаепш ли кога бях 

те в къщи на обед ..
— Да спомням си... о ти 

ли си бай Ставари...
— Да аз съм, а сега да о- 

дим у вас на обед
И двамата познати търгна 

ха към къщата на момчето 
от фотографията. При търг. 
ване същият се обърна кт,ц 
Бай_Ставри:

— Па ела и довечера...,
— Нищо не се грижи дете, 

има ги на фотографията о- 
коло тридесет...

бяхаре подготвил. Масите 
пълни с ядене. Увеселението 
се завърши с песни. Но към 
края на увеселението, кога
то гостите се готвеха да тър 
нат, някой предложи:

— Другари да се снимим!

Няма служещ от Димитров 
град, който да отиде по ня
коя работа в Изатовци, а да 
не се отбие при бай Ставри 
Решетара. А той със своите 
шеги, с които е известен на
далеч, е готов да приеме все

0

Разнасяйки своите новогодишни подаръци, Дядо 
Мраз пристигнал в едно село. Вървейки от къща до къ
ща късно вечер се отби в къщата на Първан Кавгаджисв. 

— Бай Първане! — извика Дядо Мраз.
— Кой вика по това врчме? отговори Първан.

ван.
— Аз съм Дядо Мраз. Нося новогодишните подаръ

ци, па си рекох дай тая година да наградя тебе и твоето 
семейство със специална награда. Затова бай Първане 
си намислите какво искате да ви подаря, а аз ще дойда
след три дни.

— Е добре Дядо Мраз, елате тогава.
_ Да, но не забравяйте, че вашият комшия ще по

лучи двойно по-голям подарък от това което искате вие. 
След тези думи Дядо Мраз шибна двата елена и злат- 

шейни се загубиха из сокака- Селянинът Кавгаджи 
ев веднага събуди жената идецата и накратко им разка
за за случилото се.

— Сега, каза той многозначително на своите, оста
ва да решим какво ще поискаме от дядо Мраз. И първа 

думата жената на Кавгаджиев, Мара: „Най-добре ще

ните
;

Записал Б. Николов

взе
е, ако поискаме една кола, за да не се мъчим през ля
тото когато превозваме реколтата.

'— Да, не е лошо, но ти като че забрави, че ком- 
ще получи тогава двоя кола. Децата, които учас

твуваха в съвещанието поискаха по един костюм защо— 
то нямали, но стопнката се обърна троснато;

— Не можееее! Тогава децата на комшията

Не е луд
шията

Сотиров: За всеки случай понесох въдиците... Млад журналист бил в ед. 
на болница за душевно бод 
ни лица. Управителят му о- 
бърнал внимание върху един 

, болен, който носил една каз

ще
получат по два костюма.

И децата млъкнаха. Тогава се закри това първо 
съвещание с рязката заповед на бащата — да се отива 
на спане.

— Да се снимим... Урааа—в своята къща. Щом ка 
някой с чанта по 

веднага се обръща
ЩАСТЛИВ
ВЯРВАЩ

киго 
то види 
селото, 
към него с думите:

Фотографът застана кра11 
вратите. Той зае такава пози 
ция, за да може.

гости, които се обър-

та.
Но тая нощ у Кавгаджиеви никой не заспа. Вси- 

мислеха какво да поискат от Дядо Мраз, щом като 
е решил да ги дари. А сутринта пак заседнаха да ра
зискват, но нищо не решиха. На третия ден вечерта семей 
ството Кавгаджиеви умираше за сън, но напираше ум да 

Нито едно предложение обаче не се

Виждате ли, тоя чов«да хванечки няма да се излекува никога- 
казал той.—Не само че нива 

ръце таз
— Дете ти руча ли нещо?
— Па, не съм бай Ставри...
— Я, веднага ела в къщи, 

да хапнем нещо, па работа 
ще гледам после.

И така постоянно.
Но един път в къщата на 

бай Ставри Решетара бяха 
заети всички места в голяма 
гостенска стая. Тук бяха ня
кои служащи от Димитров
град и други познати на бай 
Ставри. За това идване на 
гостите бай Ставари знаеше 
отдавна, затова се беше доб

всички
наха към обектива, повдигна 
ха чаши, някои се насмеяха. 
Апаратчето шклъоцна пропра 
тено с бурни възклицания и

га не изпуска из 
канта, но винаги я носи обЪ[Някой младеж от Нюйорк 

отишъл при свещеника на 
своята секта и го попитал:

намисли подаръка, 
хващаше, заЩото комшията от всичко щеше да получи 
двойно. ната надолу.

Журналистът 
към болния и го запитал, з 
щото винаги държи кантат 
обърната наопаки.

песен от страна на гостите.
След няколко месеци бай_ 

Ставри отпътува в Димитров 
град по своя работа. Вървей 
ки така из улицата среща е 
дин познат човек. Но ведна
га не можа да се сети откъде 
го познава. Бързо извади фо 
тографията и погледна... Са 
ша....

Тъкмо тогава застана пред' портите Дядо Мраз с пристъпи— Отче, може ли със сед
мична заплата от дванадесет 

да се кара в Ню-
1 шейната си, натъпкана с подаръци.

— Е, Църване, хайде, намисли
_ Бай ^Първан стоеше пред Дядо Мраз, през гла-
му минаха всички предложения на семейните, но

Изведнъж му

Знаеш, бързам!ли. долара
Йорк честен християнски жи 
вот?вата

нема кураж да предложи нищо. 
в акъла да напакости на комшията и току каза:

— Дядо Мраз, най-хубав подарък ще е ако ми изва

светна — Не съм луд!—отговори;
Когак

— Драги синко — отгово
рил старият свещеник, — То 
ва е единствено що можеш 
да направиш с една таква за 
плата.

той, намигвайки. 
я държа право управителядиш едно око... Богдан Николов ме к^ра да му поливам цвет 
ята в неговата градина.I
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„БРАТСТВО“ и „ДРУГАРЧЕ“Редакцията, на вестник

ЧЕСТИТИ 1963 ГОДИНА
НА ВСИЧКИ СВОИ ЧИТАТЕЛИ И С ЪТРУДНИЦИ

V

Л ГОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ И ОБЩИНСКИЯТ 
ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА

Тези дни излезнаха от печат в издателството на 
в-к „Братство” две твърде полезни книги за пашите оо- 

, гчилища, печатани на български език. то-ПОЖЕЛАВАТ
МОГОД1ШЛП1
ва с^*НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НОВИ ТРУДО

ВИ ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
НИ СТРОИТЕЛСТВО

РАЗКАЗИ ЗА ТИТО и
ХРОНОЛОГИЯ ЦА ПО ВАЖНИ СЪБИТИЯ ОТ 

ДИМИТРОВГРАДСКО.
*

\през 1 963 година: РАЗКАЗИ ЗА ТИТОV У
живота наКнигата съдържа кратки разкази из

Тито. Същите са хронолигически подредени и 
малките читатели да се запознаят

! другаря
дават възможност на 
с бурния живот на другаря Тито от най-ранната детска
възраст до днес.

Книгата има 120 страници и струва 200 динара. Съ 
щата е илюстрирана с около 30 рисунки.

Подбор и превод е направил Миле Николов.

лЗг ; I
ОЙХЦИНСКИЯТ КОМИТЕТ 

НА КОМУНИСТИТЕ -И ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
В БОСИЛЕГРАД -| И ВЛАСИНСКА ОКРУГЛИЦА

-г

НА СЪЮЗА1
I;

а!ЧЕСТИТЯТ 8
ХРОНОЛОГИЯ НА ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО 
ОТ БОГДАН НИКОЛОВ

Книга,та съдържа най-важни събития от идването 
на турците до наши дни. Тя има пет части: Турско роб
ство, От Берлинския конгрес до Версай, В границите 

СХС, Българо-фашистка окупация и соци-

(
на |сички граждани Новата 1983 година

КАТОI ИМ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕХИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
НА КОМУНАТА И! РОДИНАТА

________ Г _____________________________________________ ; У
% :На. на кралство 

алистическо строителство.
На около 100 страници читателя може да се запо

знае с твърде интересни данни из историята на Димитров 
градско. Тя може да се използува вместо учебник за изу 
чаване на родния край.

8
1II

Общинският^ народен отбор в Димитровград
''ЧШр :

честити на всиш граждани Новата 1963 година
5

Книгата струва 150 динара.
Умоляват се управителите на училищата и учите

лите веднага да изпратят поръчки за нужното количес
тво книги.

I

Е
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КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИ
АЛИЗМА

I?
№. ДО РЕДАКЦИЯТА НА В-К „БРАТСТВО”

НИШ
Пети конгрес 32/1У

■:*

Ук
!Г: ЗА НУЖДИТЕ ИА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ—УЧРЕ

ЖДЕНИЕ, МОЛЯ ИСЛРАТЕТЕ:
1 „Разкази за Тито”
2 Хронология на по-ва- 

Ж1Ш събития от ди
митровградско от Б.
Николов

Сумата от
шата текуща сметка 117-14-2-184 
---------------------------- 1963 ----

ш" л книги
Общинският народен отбор, в Босилеград«

Е
а книги

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ БОСИЛЖ- 
ГРАДСКО И ДИМИТРОВГРАДСКО ПО

ЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

динара испратихме на Ва-ах
[а

н (подпис)
о.-през 1903 година пощаV V.

~\Г
к ч;ТО.Н’ *>?*•' Строително иредйрияшие

: ■

“5? - ДИМИТРОВГРАД»ГРАДНЯ«Колективът на мебелнотоУ)

предприятие

Вош Иванов - „Циде ‘
1!>

в Димитровградг!*'
//

1> НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕ 
ЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ С ПО

ЖЕЛАНИЕ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

/

/
*

ЧЕСТИТИ

КОЕТО ВЗЕ УЧАСТИЕ ПРИ 
ВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СГРА
ДИ И ЖИЛИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКО 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ КОМУНАТА

■ч ПОСТРОЯ

Новата 

1963 година
,

Честити
Новата 1993 година

1
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КАБЕ-ф енергетически и телекомуникационни 
ЛИ ЗА ВСЯКА УПОТРЕБА

ф' ИНСТАЛАЦИОННИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ТЕЛЕФОННИ ГАЙТАНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ 
ВОДНИЦИ

1 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЛАК И ДИНАМО ЖИЦИ

И СВЪРЗОЧНИ ПРОВОДНИЦИ ЗА

ПРО-

IV КАБЕЛНИ ПРИБОРИ

Експортьор: ИНВЕСТ “ ММПОРТ,
ТЕРАЗИИ 5

ЧЕСТИТИ НД ТРУДОВИЯ НАРОД НА ЮГОСЛАВИЯ и « 
ВСИЧКИ СВОЯ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ
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Новата 1963 година
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООООГ

I

фабрика зо гумени изделия и гумени технически стени „Димитровград“
Честити на всички трудещи 

се от комуната и родината!

НОВАТА 19 63
ГОДИНА
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I за още йо-големи усиехи вС яожелапия*
социа лисШическошо сшроишелсШво
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