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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И-КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛуИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ЙОСИФ ТРАЙКОВИЧ ИЗБРАН 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКОЛИЙС
КАТА СКУПЩИНА В ЛЕСКОВЕЦ

МАСОВО УЧАСТИЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗНОТО 

И РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ВЕЧЕТА
дседател на Околийския наро
ден отбор.

Другарят Трайкович е роден 
1921 година в село Жъбав- 
це, край Буяновац. Завършил 
е правни факултет, удостоен е 
със ..Споменнца 1941”. След ос
вобождението се намираше на! 
различни отговорни обществе 
но-политически и други длъж
ности. Известно време беше се 
кретар на Околийския коми
тет на ОК в Враня, председа
тел на Околийския народен от 
бор в Буяновац, избиран е за на 
роден представител в Съюзна
та народна скущщина. За рево 
люционната му дейност е удо 
стоен с Ордена за храброст. 
Орден за заслуги за народа и 
други отличия.

За подпредседател на Околи 
йската скупщина е избран МИ 
ОДРАГ ВЕЛКОВИЧ. досегашен 
подпредседател на Околийския 
народен отбор в Лесковац. Той 
е роден през 1931 година в Лес 
ковац, по професия е иконо
мист. За секретар на Околийс
ката скупщина е назначен 
МАРКО МИЛИЧЕВИЧ, роден 
мрез 1930 година по професия 
правник.

На отделните заседания вече 
тата избраха и свои председа
тели. Вечето на трудовите орга 
низашги избра за председател 
Божа Стоянов, директор на 
Строещата се фабрика за поду 
целулоза и хартия във ВладИ- 
чин Хан, а Околийското вече 
•избра за председател другаря 
Света Константинович. дирек
тор на дървння комбинат ,,Бла 
гое Николнч” в Лесковац.

На първото заседание на но 
вонзбраната Околийска скуп
щина, състояло се на 12 този 
месец в Лесковац, бяха избра
ни съветй и комисии и други 
Тела на Околийската скупщи
на Заседанието бе открито бт 
най-стария отборник Аритон 
Качаревич, председател на об

записани.билискупщина са 
12 025 избиратели, а са гласува 
ли8.617 или 71 .28%. Трябва да

ОКОЛИЯ:ЛЕСКОВАШКА 
БЛАГОЕ СТОЯНОВИЧ, предсе
дател на Идеологическата ко
мисия на Околийския комитет 
па СК в Лесковец. С10ЯДИН 
СТОШИЧ, досегашен секретар 
на Околийския комитет на СК 

Враня. РИСТА АНТУНО-

Съобщенията на общинските 
избирателни комисии говорят 
за масов отзив на избиратели
те във всички избирателни ко

на НРлегни на територията 
Сърбия-

Въпреки проливните дъждо
ве, които в неделя валяха поч
ти през целия ден. в югоизточ 
на Сърбия — в Ниш, Лесковец, 
Враня, Зайчар. Пирот, Проку 
пие е имало' голям отзив 
избирателите. До пладне гласу 
ването е било завършено в 116 
населени 
Сърбия. •

В Ниш между 
гласували студентите от Прав
ния, Икономическия, Електрон 
ския и Медицинския факултет 
които колективно дойдоха пред 
избирателните урни.

във
ВИЧ, организационен секретар 
на ЦК на СК на Сърбия.

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕ 
ЛИ В РЕПУБЛИКАНСКОТО 
ВЕЧЕ НА СЪРБСКАТА СКУП
ЩИНА СА ИЗБРАНИ:

на

Места в югоизточна

НИШКА ОКОЛИЯ: ТОДОР 
СЛАВИНСКИ, досегашен секре 
тар на ОО на ССРН в Ниш, БО 
РИСЛАВ ТРИФУНОВИЧ, под 
председател на Околийския на 
роден отбор в Ниш, НИКОЛА 
СТЕПАНОВИЧ. секретар на ОК 
на СК в Куршумлия,
МИР КОСТ И Ч, председател на 
Организационната комисия на 
Околийсикя комитет на СК в 
Ниш, МОМЧИЛО МИЛОВАНО 
ВИЧ, досегашен председател 
на Околийския народен отбоП 
в Ниш, ВЛАТКО КъРСТИЧ. 
подпредседател на ОНО в Ниш, 
РАДМИЛА ЧИРИЧ. студент в

първите са

Всички записани избиратели 
са гласували в шест села на 
Власотиначка община, в село 
Кашвет, край Бр'естовац, в се 
ло Славния, където живеят бъл 
гари, във Впсочка Ръжана и о 
ще в шест села от средня Ви
сок. .

До 13 часа в Лесковашка о- 
колия са гласували 73°/о от за 
писаните избиратели. По това 
време гласуването е било за
вършено в над сто избирател
ни места.

Голям отзив на- избиратели 
те е имало в селата на Бабуш 
ничк» и Босилеградска общи 
на, по протежение на югослав 
рко-българската граница, къ
дето до 8, часа са гласували 
почти половината записани.из 
биратели.

ВЕЛИ-

Йс-вап Вацич

се напомни, че от тази община 
поради сезонни строителни ра 
боти много лица над 3.000 ду
ши . са във вътрешността 
страната и не са могли да гла 
суват.

на

Във Власянека Округлицащинската скупщина в Буяно- 
®ац. Околийската скупщина и- 
ма 160 отборника — по 80 във 
Вечето на трудовите общности 
н Околийското вече. На първо 
то заседание отборниците изб
раха за председател на Околий 
ската скупщина другаря Йо
сиф Трайкович досегашен ггре

Интересът за изборите бе
ше огромен. В много избирател - 
ни пунктове владееше тържес 
твена атмосфера. Това личи и 
от \ резултатите които бяха по 
стигнати, макар че и в тази 
комуна над 3.000 души отсъс- 
твуват поради заетост в строи . 
телшгге предприятия във вът
решността на страната. От об 
що 8.694 записани избиратели 
в избирателните списъци за
Съюзна скупщина са гла
сувалн 5.447 лица или 62.40°/о. 
За РЕПУБЛИКАНСКАТА СКУ 
ПЩНА от общо 8.959 избирате
ли записани в списъците са гла 
еквали 5.447 души или 60,56°/». 
Когато изключил! отсъятвува- 
щите и в Босилеградската и 
във Власштско-Округличка ко - 
муна излиза, че са гласували 
от намиращите се в местожи
телството си хора над 99%; В 
двете комуни не са гласували 
за кандидатите само 176 души 
за републиканския представи
тел и 157 за съюзния прелета 
витеЛ,

Ш1
Ш

йЩ./В. в.
КОИ СА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
ОТ НИШКА ОКОЛИЯ ш

Димитровград ДНЕС-ВТ0Р0 ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
■На изборите на 16 юни т. 

за наоодни представители в СЪ 
ЮЗНОТО ВЕЧЕ на Съюзната 
скупщина са избирани следни 
те кандидати:

ОКОЛИЯ НИШКА: РАЛОМИР 
БОШКОВИЧ , досегашен 
селатрл на околийски*» 
чя ССРН. ДАНИЛО КНЕЖЕ. 
ВИЧ обгчсгствепо-политическн 
деец, ЙОВАН ВАЦИЧ, общест
вено-политически деец РАДОШ 
ЙОВАНОВИЧ, секретар на Ко
мисията за международни връ 
зки при ЦК на СЮК.

г.

шат за намаляване данъка въР 
ху доходите на някои занаятчи 
йски работилници в комунта.

Новата скупщина ще вземе ре 
щение и за отпускане на работ 
ници и служещи места за стро
ене от фонда на национализира 
ните плещи в града.

В дневния ред на заседанието 
и редица решения

Днес. в Димитровград ■ се про 
вежда второ заседание на ново 
изабраната общинска скупщина 

Новите отборници, ако се съ
ди по дневния ред, днес ще и- 
мат важна работа. Днес те тря
бва да обсъдят досегашния ход 

в комуната и

1
й

пие,,
ЛГ-ЙОГ) Асен Лазаров

Института за политически на
уки. КАТАРИНА МИТИЧ. сту
дент в Института за политнче 
ски науки, МИЛОЕ АРСОВИЧ, 
студент в Института за политн 
ческ ниауки, ВОИСЛАВ АДА- 
МОВИЧ. секретар па ОК на СК 
в Сокоганя.

на стопанството 
решат за започване приготвле 
нията по изработване на седем 
годишния стопански 
комуната.

Също така се очаква

сс намират 
за гарантиране по кредити на 
предприятията в града и на коо 
перациите.

план па

да ре-

АЕСКОВАШКА ОКОЛИЯ: А- 
СЕН ЛАЗАРОВ, досегашен под 
председател иа Околийския о‘ 
бор на ССРН в Лесковец. ДРА 
ГОСЛЛВ ПОПОВИЧ. член па 
секретарията на ОК ма СК в 
Лсскопсц, СТОЯН МИЛЕНКО
ВИ Ч, председател на стопанс
ката камара па Сърбия , НИ 
КОЛА АДАМОВИЧ, секретар' иа 
Общинския комитет на СК в 
Гърдслица БОШКЙ КъРСТИЧ 
подпредседател па Съюза на 
борческите организации иа Съ 
рбия, БОГДАН РИСТИЧ. ди
ректор на памучния комбинат 
в стпоеж във Враня. МИЛИЯ 
РАДОВАНОВИЧ, досегашен съ 
л,зеп представител.

В Бабушница
И в тази комуна поради се- 

работи савоини строителни 
отсъствувалп над 4.000 избира
тели. Въпреки това отзивът на 
избирателите беше голям. От 
общо записаните 21.631 избира 
•тели в избирателните списъци 
за представители в СЪЮЗНАТА 
СКУПЩИНА 
17.401 или 80,44°/». За РЕПУБ
ЛИКАНСКАТА СКУПЩИНА от 
общо записаните в избирател
ните списъци 22.021 избирате-

илн

гласувалиса

17.352ли са
78.79%. За кандидата са гласу
вали 96,37% от избирателите.

гласували

КАК ПРЕМИНАХА ИЗБОРИТЕ 
В НАШИТЕ КОМУНИ В Димитровград
В Босилеград Окончателните избори за пр

едставители на Съюзната и Ре 
дтублнканска камарй във 43-то 
избирателни пункта в Днмптр0 
вградско минаха с огромен ус 
пех. Още в ранните утрини ча 
сове пред избирателните пунк 
ггове в града и по селата царе
ше празнично оживление, кое
то на мнехго места продължи 
до късно.

(Следва на 2 стр.)

В утрините часове по всич
ки избирателни • пунктове нма- 
щс дълги редици от избиратели 
които искаха да гласуват час 
по-скоро. До 12 часа вече бяха 
гласували над 60% от гласопо 
давателите! Резултатите са твъ
рде добри. От общо записани 
11.800 избиратели за Съюзната 
скупщина са гласували 8,623 и 

72,61%. За Републиканскаталив раните утриничасовеХората чакаха да гласуват ош.сВ Димитровград пред избирател ните места.



БРАТСТВО
2

МАСОВО УЧАСТИЕ 

НА ИЗБОРИТЕ
Нов успех иа съветската наука и техника

Първа жена в Космоса ните 11.517 избиратели, от кои 
то 6,237 жени и 1,244 членове 
иа Съюза на младежта са гла_

(продължение от 1 стр).

Първите известия от изби
рателните пунктове бяха охра 
бряващи! До 9 часа сутринта 
100"/о бяха гасували избирате 
лите от село Прача Смиловци 
Моинцй и Бребевница докато 
в По1'аиово, Грапа. Каменица, 
Мьзгош, Долна Невля бяха 
гласували над 90!)/о от избира
телите. Гласуването бе.пе масо 
во и в останалите избирателни 
пунктове в комуната. До към 
12 часа във всички избирател 
ни пунктове гласуването беше 
завършено повече от 90°/о.

Огромният отзив па избира 
телите от Димитровградско е 
още едно потвърждение за ви 
сокото политическо 
у нашия гражданин — строи
тел -на социализма. Всички из 
бирателни пунктове се състеза

съзнание

Стоядин Стошич — Дичо

сували 11,320' гласоподаватели
__ от това число 6.059 жени и
1.180 членове на Съюза на мла 

I дежта. Не са гласували 197 ду. 
ши, от които 169 — по оправда 
телил и 32 по неешравдателни 
причини, или в проценти, 
кандидата са гласували 99,6°/* 
от изибрателите.

За представителя на Републи 
канската камара в Републикан 
ската скупщина на Сърбия То 
дор Славински от всичко 11,656

Валентина Терйешкова и Валерии Биковски

ка. В края на миналата година, 
докато се намирала в училище 
то за космонавти Валентина по 
лучила чин лейтенант. Другари 
те и колегите в училището ми 
ого я обичат и уважават.

Полетът на съветските кос
монавти е предаван и по съве- 
тскад|а телевизия. Московчани 
са имали възможността да вид 
ят Биковски. който е демонст
рирал състоянието на човек в 
безтеглавност. 
са могли да видят как по не
говата кабина ..плават” молив 
книга и други предмети на кос
монавта. Московската 
зия е предавала също така и от 
космическия кораб ,3аоток 6”- 
На телевизионните екрани яс
но се виждало как Терйешкова 
се смее и говори.

На 14 юни в 15- часа москов 
ско време от космодрома Баян 
кур в СССР бе изстерлян пети
ят съветски космонават, подпол 
ковникът ка съветската армия 
Валерий Биковски, който обика 
ля земята с космическия кораб 
„Васток 5”.

Два дни по-късно, на 16 юни 
в 12,30 минути московско време 
към Валерий се придружи пър 
вата в света жена — космонавт 
лейтенант Валентина ВладимИ- 
ровна. Терйешкова с космичес
кия кораб '..Васток 6”.

Наскоро след навлизането в 
земния орбит, космонавтът Ва 
лентина Терйешкова се прибли 
жила на пет километри от кос
мическия кораб на Биковски.

' Само половин час след полета 
на ..Васток 6” Биковски и Тер- 
йошкова са водили първия ме- 
ждусобен разговор, а след това 
са отправили до командния цен

тър на земята съвместен радео 
грам, с които са осведомили че 
груповия полет в-ьрви според 
плана. И двата космически ко 
раби са снабдени с по два радио 
предавателя, което им дава въз 
можност да водят междусобни 
разговори. Покрай това косми
ческите кораби имат още по е- 
дин радио-предавател .

Досега не. е известно точното 
тегло на космическия кораб 
„Васток 5” нито пък броят на 
орбитите, конто трябва да на
правят Биковски и Терйешкова. 
От съветска страна бе съобще
но, че новият кораб е няколко 
пъти по-тежък ст ония с които 
летяха американските космона 
вти. предполага се. че се касае 
за твърде мощна ракета, за кое 
то говори фактът, че моторите 

които е изстрел- 
имат 20 милиона

за

загиса ни1 гласоподаватели, от 
които 6.142 жени и 1.320 чле
нове на Съюза на младежта — 
са гласували 11.316 гласопода 
ватели. от които 6.079 жени и 
1.179 членове на Съюза на мла 

ваха кой пръв ще гласува. От | дежта. За кандидата са гласу- 
съствува от изборите съвсем ; вали 98,2%> от избирателите- 
незначителен брой избиратели, ‘ Не са гласували 346, от които 
предимно по оправдателни при. 331 — по оправдателни причи- 
чини — една част от тях се на , 'ни. С бележка са гласували 
мира_ в чужбина, докато дру- 142 души.
гите 'са отпътували тгли на лег- * Според показаните резулта

ти Димитровградска комуна за 
ема едно от първите места в 
околията.

Така зрителите

Тодор Славински
телеви-

на ракетата, с 
ян „Васток 5’’ 
конски сили.

★
ДО.До 13 часа на 18 юни Биков

ски е обиколил земята 66 пъти 
<2.600.000 км.), а Валесиша — 
34 пъти (1.400.000 кмф

За представителя в Съюзна
та • камара на Съюзната скуп
щина Йован Вацич от записа-Биографически данни за космонав

тите Биковски и Терйешкова
М. Ан.

рост 28.230 км. на час. През 
времетео на полета той измина 
129,433 км. Теглото на капсула
та беше 1360 кг.

КАРПЕНТЕР, 37 годишеен, из 
върши полет на кораба ,Дур*о- 
ра 7“ на 24 май 1962 година от 
територията на САЩ в Кей Ка 
наверал и се спуна в Атланти
ческия океан. Времето на по 
лета в Космоса и обиколката 
окоео Земята са същите както 
и тези на Глен.

ДОСЕГАШНИТЕ ПОДЕТИПетият 'съветски космонавт 
потполковник Валерий Бико

вски е на 29- годишна възраст, 
роден в Кавлово-Пасад, москов 
ска област в семейството на тр 
анспортен работник. Неговата 
биография не се различава от 
биографиите на другарите му 
космонавти, или на който и да 
е летец на Съветската армия. 
Биковски завършил средно об
разование през .1952 годиоа, а съ 
щата година курс в московс
кия Аеро-клуб. Биковски завъ 
ршил военно-въздушното учи
лище през 1955 година. За зае 
луги в службата бил възнагра 
ден с орден Червена звезда, от 
личие, което малък брой хора 
са получили в мирно време.

Валери Биковски следва Вое 
нно-инженерна академия, коя
то също са похаждали негови 
те ..космически братя” Гагарин. 
Титов, Поповия и Николаев.

Биковски е оженен с 25-годи 
шната моековка Валентина с 
която има син от три месеца.

ПЪРВАТА ЖЕНА-КОСМО
НАВТ. Лейтенант Валентина 
Владимиройна Терйешкова е с 
три години по-млада от Бнко 
ски. Тя е родена на 6 март 1937 
година в село Масленнково. Я- 
рославска област в семейството 
на тракторист. Ваша й загинал 
във втората световна война. На 
17-годишна възраст Валентина 
започнала да работи в една ка 
учукова фабрика в Ярослав, дре 
вен руски град на горна Волга, 
който съществува вече 900 годи 
ни.

ГАГАРИН на 27 годишната 
възраст полетя с кораба .,Вос- 
ток I” на 12 април 1961 голина 
от територията на СССР при 
местностт Байконур, а се при 
земи при Сарагоз. Неговият 
полет трая 108 минути и напра 
ви елин крь- >ко\о е.мята .. Мч 
пчмалната виег. шна на по/.ста

прави 17 кръга около '{"мята 
Полетът на един кръг траеше 
88 мин. и 10 сек-' .'лн три мини 
ма ъа висачн 1а 189 км, макси 
мана 257 км. с максимална ско 
рост 28365 км. на час. През вре 

тоймето на полета 
703.163 км. Теглото 
лта беше 4.731 кг.

измина 
на капсу-

НИКОЛАЕВ, на 33 години, на 
щ: прави полет с космическия ко 

„Вострк Ш‘‘ на 11 август 
'' 1Щ§1|| 19о2 година от Байконур в СССр1 

|Ш|1 а се призг.ми в Саратов. По- 
р|Ц летът му трая 90,25 часа. През 

това време той направи 64 кръ 
РРШШ11 га в Космоса а един кръг из- 

. ^ зършваше за 88,30 минути, щМ
минимална височина 183 км. и 
максимална 251 км. с макси- 
чална скорост 
час- като измина 2300,000 км. 

- ' ^сглото на капсулата беше 5.000

-

През 1955 година преминава 
на работа в текстилната фабри 
ка „Красний перекоп”. където 
работи и майка й. В течение на 
седем години работи и учи ве 
черно училище, а след това те 
кстилен техникум. Когато била 
избрна за космонавт много й 
помогнал парашутизмът, който 
много обича и с кйто започна
ла ца се занимава в Ярославс- 
кия аероклуб през 1959 година. 
Досега Терйешкова има 126 ско

$
28.200 км. на

ПОПОВИЧ, на 31 година, се
чздигна с кораба „Восток IV*' 
На август 1962 година от 

I ЯЯ|||11 Байконур в СССР,. а се призе- 
ММгаН в Саратов. Полетът му трая 

- '03 часа, който направи 48 » 
оиколки при минимална висо- 

|^Я1р шна 173 км. и максимална 224 
с максимална скорост 

28.200 км. на час, като измина 
а* Ава милиона километри. Тегло

на капсУл^та беше 5.000 кг-

3

Календар на събитията
юни 1944 година ш

На 1. юни се състоя борба между партизанския параход 
„Корнат” и четири германски торпедни лодки при Блитве- 
ница.

На 6. юни предаден доклад на германската Върховна 
команда за сраженията на ..Роселшггриид” против „Титова- 
та върховна команда.”

На 8. юни формирана 1. македонска ударна бригада.
На 10. юни формирана 24 дивизия НОВЮ.
На 12. юни частите на 15 дивизия на НОВЮ срутиха 

Щампетс® мост най-главен обект на линията Любляна-Триест. 
На 13. юни формирана 13 херцеговашка бригада.

ШИРА, на 39-годишна в'ь3' 
раст, се издигна с кораба „Сят 
ма 7” на 3 септември 1962 годД 
на от Кейп Канаверал в САШ 
и се приземи край Мигвей. По 
летът му трая 9,11 часа като 
направи 6 кръга при минямал 
на 161 км. и максимална 183 

С максимална скорост 
км. на на час, при кое 

то имина 248.426 км. Теглото »а 
капсулата беше 2.100 кор.

Космонавтът Попович
беше 175-киомсчра. а лакин- ал 
цат - 302, с М1-.СШП .па -ъ<-]/ост 
28.000 километра на час и п:-ми 
чь 40.230 километара на час и 
измина 40.230 нкоме 1 ра Тегло 
го ь; капсула-а беше 4 744 м

3 ИТОВ на 26 годишна 
раст полетя с космическия ко 

"Васт:к п‘‘ на 6 август 
1-01 голина също от Вцйкоьур 
а се приземи при Саратов 11а 
лстьт му трач 25,13 часа

ГЛЕН на 40 годишна възраст 
Полетя с кораба „Амициция 7” 
на 20 февруари 1962

На 14. юни се проведе нападение на Лесковец от части
те на 22 и 24 дивизия на НОВЮ и българската бригада „Ге
орги Димитров”.

На 16. юни на о-в Вие подписано споразумение Тито—

км.
28.160година от 

територията на САЩ от Кей
Какаверел иШубашич.
тическия океСанС Полет1тАТЛаН 
трая 4,56 часа, през 
ме направи три кръга 
са времето на един 
ше 88 минути, 
сочина 160

На 21. юни формирана 25 дивизия на НОВЮ.
На 24. юни формирана 1. косовско метохийска ударна

Гордон Купер е четвъртия? 
американец който се издигна ® 
космическите простори. Той п 
стигна 22 обиколки на Земя?8

мупъз- което вре 
в космобригада. РНа 28. юни формирана 3. бригада на 19 дивизия от кръг трае 

минималната 
миксималната км. а максималната

с това най-добрия резултат 
жду американските си коле. 
Той беше осмият човек, кои 
видя Космоса.

НОВЮ. викм,
261и па

ско_
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1НС0Н0 но изборите в Анмитрпвгрпдгко
Кой да чака до седем спусне листчето, той 

повдигна на 
И •

леко се.• • ь
пръсти.

> от първите утринни часове 
в деня на изборите в Димит
ровград владееше тържестве
но настроение. Улиците бяха о 
>ничени с картини, цветя и зна 
^ена.,Най-живо беше пред из 
бнрателните пунктове, където 
0ще от пет часа хората хваща 

ред, за да гласуват първи. 
Дай-много хора се бяха насъб 
рали пред избирателния пункт 

помещенията на предвоенно
то възпитание.

На последното събрание на 
организацията на ССРН бе ре 
щено да се гласува до 9 часа

през целия ден‘затова всички искаха да бъдат 
първи. '

тук се
срещаха две поколения. Поко 
ление, което не иска да си спа 

и по
ще запази пър 

вото си (.гласуване ,,като най- 
приятно чувство” през 
живот.

Има и слабости 
бират'елен закон —

в нашия из мня за първото гласуване 
коление, коетоказа някой- 

—По-близко застаналите гр
аждани се обърнаха сърдито 
•Срещу тоя избирател.

- — Какви ги

целия

намери сък ти?
— Ами кой да чака до седем' 

часа? В закона трябва 
'направи изменение: да се гла
сува и по-рано... .

Хоро пред избирателните 
ове пункт

да се СМИЛОВЦИ След 1ласуЬанеи/о на шрудоЬа акцияв

— Е, по тоя въпрос 
право — отговориха всички, 
които слушаха разговора.

имаш На едно от последните 
- сборни 
взеха

преди
събрания смиловчани 

решение: след гласуване
то да работят на пътя Смилов- 
ЦИ — Димитровград. Решението 
бе изпълнено. До 9 часа гласу
ваха 74.50°/о от записаните 
соподаватели. Веднага след гла 
сукането всички излезнаха на 
определенето място, за да довър 
шат започнатия път. Кирил То
доров отборник на селото с въз 
торг разказва за единодушието 
на смиловчани и желанието им 
първи да започнат пътя. Въпре 
ки лошото време през деня из
бирателите от селото построиха 
500 м. път близо до село Радей

Затова не искам да си спомням...
гла-—»•

— Дядо Стануле — обърна 
се един към най-старггя изби
рател, — спомняш ли си нещо 

'за първото ти гласуване?
— Какво има да си спомням» 

по времето на Стамболов, Ста 
мболийски знаете как е ’ би
ло. Имаше бой и други разпра 
вии на изборите но пак се изб 
бираха онези, които избпр'ате 
лите не искаха. Затова не искам 
сега да си спомням за тези 

• дни на първото ми гласуване...

В коридора на общината, къ 
дето чакаха много избиратели, 
бе застанал и Станул Глиго- 
ров с жена си Николия. Никой 
от присъствуващите и не забел 
язваше, че на деведесетгодиш- 
ния Станул и неговата -жена ве 
■не краката трепереха от дълго 
чакане. Това забеляза някой 
от избирателната комисия и 
пропусна най-старите избира
тели да влезнат в стаята и да 
си отпочина/г.

на.

РАДЕЙНА
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 

ЩЕ БЪДЕ ЕАЕКТРИФИ- 

ЦИРАНО СЕА0Т0

^1Я|

Г:;А-':.-

1
-

ч* * Г | |§||||

..... -'С

Изборите в село Радсйна пре 
минаха под лозунга за по-бръзо 
електрифициране на селото. И 
всички предизборни събрания 
бяха всъщност трудови догово
ри за спровеждаце на най-важ 
ната тазгодишна акция на село

1 Т. . ,. .... 1.ь-.- ... , •; • .
: -Затова . щ..в часовете .кагдто
гласуването бе завършено и две 
те комисии заседнали край 
двата транзистора разговорът 
се водеше главно за електрифи-т

ФМ цирането на селото.
Радеинчани постигнаха пай- 

добри резултати в акцията за 
електриф!щирне на
Те сами организираха неколко 
варници и взеха над 700.000 ди
нара. Почти всички селяни вне 
соха своя дял и затова

м 1
ш

Забърдие.
е-

днес в 
един, койтоСтанул Глигоров гласува селото няма нито 

не е за спровеждане на тая ак
ция. И най-старите хора се за- 

в това начинание. ТеСРЕЩА НА ДВЕ П0К0АЕНШ1 ложиха
бяха активни в работата и пъР 
ви гласуваха. Между тях първи 
бяха деведесетгодишиите Коста 
динка Дойчева. Таско Стаменов 
и Станка Стаменова.

тива като работник и мадежки 
ръководител.
__ За пръв път гласувам. През
целия си живот това ще ми о 
стане като най-приятно чувст 
во. — каза другарят Марко, на 
пускайки избирателния пункт.

Веднага след гласуването на 
дядо Станул и жена му в ста 
ята влезнаха Станков Марко и 
Георги Николов от Димитров
град. Работникът Марко е ро
ден през 1942 година. Бил е 
член на Общинския комитет 
на Народната младеж в Т. Одо 
ровци. Сега е работник в Ком
бината .,Димитровград1' и е твъ 
рде активен и ценен от колек-'

Младежката организация по
стигна отлични резултати в съ
ревнованието на XI фестивал в 
Димитровград и сега в деня иа 
изборите членовете на тая орга 
низация с възторг 
постиженията 
отбор, за акцията с граничари
те, за изграждането на варници 
те и за активната рбота на пред 

иа организацията Ди-

говорят за 
иа баскетболнияГеорги Николов е сигурно 

нИй-младият избирател в Ди- 
Пристъшзайкимитровград. 

към избирателната урна, за да седателя 
митринка Симова, която полу- 

най-успешио из- 
на забавни мелодии

чи диплома за 
пълнение 
на фестивала.

__ За 29 ноември Радейоа ще
бъде електрифицирана! — 
пат всички в Радсйна и заказ- 

стур сънуване на останалите 
в Забърдие.

каз ,'>•» « " ' .
Л; •ват

села Днмитринка Симова гласуваБ.Е; 1 П I

Приготовления за чес- 

твуване на 4 и 7 юли
Бележка

ПРАЧА ГААСУВА ПЪРВА Сдружението на организаци
ите на бойците — Съюзът на 
бойпите. Сдружението на запа 
сните офицери и Сдружението 
‘на инвалидите от войната про 
ведоха съвместни заседания, 

чна които обсъдиха плана за че 
ствуваието ма Деня на боеца 
-— 4 юли и Деня на въстанието 
в Сърбия — 7 юли.

Тазгодишното чествуване ща 
бъде в рамките на чествуване 
то на двадесетгодишнината от 
Второто заседание на АВНОЮ- 

,Организатор на тържествата 
хце бъдат организациите на бо 
йците от комчната и орТаннза- 

М. Ан, 1 цинте на ССРН.

Теров, който неотдавна бе наг 
фестивала направисело Пра-! Избирателите от 

‘ча която има 68 гласоподавате 
ли, гласуваха първи в комуна
та. До 8 часа сутринта гласува 
ха всички избиратели. ,

радей иа 
хоро...

,— Нахващаха се и млади и
стари...

— Щом отворихме избирате 
лното място, първо__ Още в шест часа — разка

зва делегатът от 
политически 
Александър Евтов 
бяха пред избирателния пункт. 
Това юнско утро малкото село 
посрещна с музика и песен. 16' 
годишният гуслар Драгомир

дадохме
място да гласуват по-старите 
хора. До 8 часа напълно завър 
Щихме с гласуването. СлеА то 
Иа. до закриването иа избира
телни пункт, играхме голейбол 
ц се веселихме.

Общинския
в Прача 
- всички

актив

1Георги НиколовМарко Станков
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ГОВОРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЛ БЛБУШНИШКЛТЛ КОМУНАЧшж звонсни раш: ТУРИЗЪМ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
т Г.-'ВИ

свърже банята с международ
ния път Ниш—София Иистам- 
бул. както и свързването Иа та
зи район с далекопровода от 
Бабушница. По този начин тде 
бъдат електрифицирани всички 
населени места, включително и 
някои села от Димитровградска 
община. Предвижда се тези въ
проси да се разгледат на едно 
координационо съвещание с пре 
дставители на Бабушничка, Пи 
ротска и Димитровградска об
щина.

Оссмдссетгсдпшинят П. Т. от 
село Звонци има необикновена 
случка. След като почуствува: 
известни исзгодми и това съоб

изречение гласно да четат „точ
ка” и всички останали прспина 
ТСЛ1П1 знаци 
..удовитслни” 
магнетофона лента едно такова 
четене би изглеждало така:: 
..Времето минаваше точка. Чу
деха се орлите точка чертичка. 
Какво е това запетая братле пи 
танка. Този орел като че ли сън 
сом пе орел питаика” и ти.

питието иа Звонска баня като 
туристически център, т. е. няма 
средства за изработка на урба- 
пистически план, който трябва 
да бъде завършен до края иа та 
зи година. Гостилничарското пр 
едприятие е поело върху себе 
си всички тия задължения и по 
ради тези съображения е напра 
вено съединяване.

Известно е, че от няколко го 
дини насам сс търсят начини и 
срсдстяа да сс преодолее сто
панската изостаналост иа Звои 
ски район. За перспективите на

,, въпросителни” 
ити. Записано на

щил на домашните всички се 
притекли да му ,.помогнат”. В_ 
место лекар той бил пзбърсиат, 
окъпан, пременен и подготвен 
да отпътува във вечния покой. 
Но, за съжаление „диагноза
та” не била точна. Дядо все о- 
ше се разхожда, чуетвувайки се 
приятно избърсват и пременен.

развитието му, залегнали на се- 
; смгощишния план >. на 
бупшнчка комуна, разговаряхме 
с председателя иа Общинската 
скупщина в Бабушница Вели
мир Джорджевнч. На въпроса 
каква е бъдещат цчиептиропка 
на Звонска баня с оглед на при 

й към гостилни

Ба_

— Това значи, че Звонска 
баня занапред ще се разви
ва изключително като тури
стически център, а не като 
лечебен?

съ сд I н 1я в а пето 
чарс!кото предприятие „Пърли 
връх”, той отговори:

Магазинът за хранителни про 
дуктп ..Таламбас” в село Звом- 
ци (такова название носи фир
мата) разполага с различни сапу 
ни, детерджеити, рендета, маши 
ни за кафе и пр.

Потребителите очакват прода 
да набави и нещо от

— Какво се предвижда за 
развитие на селското стопан 
ство, по-специално на живот 
новъдството?

— С оглед на това, че не съ
ществуват условия за развитие 
на полевъдстаото главните у си - 
лия ш.е насочим към животно
въдството и засаждането на ма
линови плантации, за което съ_ 
Ецествуват благоприятни усло
вия. Земеделската кооперация 
в село Звонци разглежда въпро 
са за разширяване и подобрява 
не на съществуващите планта 
ции. Понастоящем тя разполага 
с 35 хектара свои малинови план 
тации. Трябва да се подчертае; 
че със солидната си дейност 
през миналата година тя успя 
да отдели за фондове около 2.5 
милиона динара.

Според мнението на специа
листи съществуват добри усло
вия за развитие на животновъд 
ството в този район. В седмого 
дишния план за развитие на ко 
муната се предвижда построявд 
него на два овчарника във Ву: 
чидел и местността Пуста ракц 
та. Във връзка с това е и култа 
визирането'на пасбищата заЩщ 
дането на тези площи с фура% 
ни растения. За ос ь шсствявдне 
то на тази програма ще бъдат 
изразходвани около 17 милйоца 
динара. Една комисия съставел 
на от специалиста по тези аъ- 
проей вече се е изказала, че тд 
зи програма е реална и че. мо
же да бъде осъществена. Йа 
края да споменем и това,'че до 
операцията в бъдеще ще за
нимава ис експлоатацията на 
горите, за което също юг) до
бри условия.

— В Зцонад, цеятъръ* Щ 
тодм район. «(Ойтр селА «И 

5? «вдгжащи вое «№-<*- 
що изпъква, нераз решенждт 

съо снабдяването, <*- 
со5ен° с храните^ш рредд- 
тн. Цща, ля възмржчре^ Щ 
се разшири този проблем?

— Този проблем е проблем на 
цячата комуна, а не само на то 
зй:район. По наше. мнение един 
стаен изход е във вече приета
та препоръка за интеграция на 
всички търговски предприятия- 
Засега може да се разгледа въ 
проса за постйгане на сгторазу 
мение между търговинексиаа пр
едприятие „Първи май’.’. о&Щ- 
бушница и гостилничаредер». 
предприятие ..Църни върх” ДО 
ето снабдява банята и мОЩЪ 
едновременно да снабдява и Щ 
селението на този. район. Р?. 
друга страна и сама кооперация 
в Звонци досега не се е, занииз 
вала с този въпрос, макар че 
има възможности за това.

В едно основно училище и 
звоиски район тамошната учите 
лка Р. О. провежда ново начи
нание при четенето, изглежда 
противно на ония. които се опи 
тват да изхвърлят интерпункци 
ята. Децата на това училище са 
дължил след прочита на всяко

— Топа е временно решение и 
взето е. защото банята самосто 
ятелпо не може да отговори иа 
задълженията, които възлизат 

1.5 милион динара. Освеи то 
ва тя но може самостоятелно да 
осъществи първата фаза от ра-

— Да, доколкото през този пе 
риод Баиско-климатическия ин 
ститут на СР Сърбия не я ре
гистрира официално като баи- 
ско-климатически лечебен цен
тър-

мавмицата 
„хранителни" продукти.

Д. Йотов

— Какво се предвижда в 
седмогодишния план за раз
витието «а туризма в този 
район?«ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КРАИЩА 

ВИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ» — В програмата за развитие 
на туризма се предвижда 
строяването иа един 
банята, за който ще бъдат из
разходвани около 70 
динара, построяване на още е- 
дин открит басейн, 
спортни терени, 
пространството 
итн. За осъществяването на та
зи програма ще се изразходват 
120 милиона динара, които ще 
бъдат осигурени главно от фон 
да за неразвитите краища, око 
лийския и републикански ту
ристически СЪЮЗ- №>, За ПЪЛНО, 
то му осъществяване необходи 
мо е построяването на пътя Су 
ково—Звонска баня, който ще

по- 
хотел в

приятни условия за развитие 
па туризма.

В течение е изгражДането ил 
и вече са изградени първокла
сни хотели в Белград, Нови 
сад Валево, Суботииа. Кралево 
Върначка баня, Прнштина, Печ 
Призргн, Лесковац и други 
ста, както и няколко мотела и 
други обекти.

По този нцчнц туризмът и в 
Гърбия ще стане една значите 
дра стопанска област.

милионаперспективи за развитие иа ту 
ризма и риболова.

казано
бройните бани планинските и 
други туристически атракции, 
богатството от исторически па

Неотдавна в Лесковац бе ор 
1-аннзнрана пзожба ..Туристи
ческите краища ви се представ 
1\яват”, организирана от стра
на на Туристическия съюз на 
Сърбия, Туристическия

къмпинзи,Накъсо много-
уреждане на 

около банята
съюз

ме

В, Велкович

Из живота ва басилеградсквтс предприятия
4 •,

ОРЕХ“ И С0БС1ВЕН0СТА НА ЗЕМЯТАЗГ »»
крупен проблем бе изтъкнат 
собствеността над ореховите 
насаждения. Частните произво 
дитедл почти без приговор се 
„отказваха” от землището в 
„Кремиково” и ,.**адни дел“ кр 
гета се влагаха инвестиции. А 
Инвестиците не са цедки над 
20 милиона динара!

Офче сега. когатр ца това 
землище изникна буйна трева, 
когатр видяха, че приноентц 
ще бъдат рекордни, те се явя
ват като пълни собственици и 
Търсят да ползват благата от 
Постигнатото. За това

Въпросът дали селскостопан 
ското предцрцтие „Орех”с/ в 
Босилеград ще прерастне в все 
странен производител на сел: 
скостопански произведения и 
дали ще успее да се наложи ка, 
Тр такъв е въпрос, който ицте 
ресува голям брой граждани,' а 
Пац-вече ръководството в пред 
прйятието.

Р.т 'момент. НРГато от Се 
К4Ия 3,(1 защита на землището 
от еройця се преименува в сел 
скостопанско предприятие, ръ
ководството. на предприятието 
се стреми' да оправдае името

Вучйе

метници, природни црасоти, 
Възможнотсите за лов и рибо
лов представляват значителна 
югославска туристическа стой 
рост и именно затова Сърбця 
в това отношение има все не
голямо значение.

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗ 
МА ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ 
ИЗРАЗХОДВАТ 3 МИЛИАРДА 

ДИНАРА

С изграждането иа автомоби 
лното шрсе „Братство-единст
во” много туристически краи
ща в Сърбия станаха достъпни 
конто са посещавани от все пр 
-голям брой домашни и чужДе 
странни туристи. Предприети 
са и редица организационно- 
технически и други мерки, за 
•да може туризмът в тази репу 
бика да се развие по добре и 
да се обезпечи по-приятно пре 
биваване на гостите. Благода
рение на това приливът на ту 
ристи е все по-голям. През ми
налата година, например, в Съ 
рЗия са пребивавагт само 32°/о 
рт общия брой посетилите на 
шата страна, докато през пър
вите четири месеца тази годи
на броят на чужденците-турис 
ти в Сърбия е по-гоям за 20°/о, 
В сравнение със същия период 
миналата година.

От средствата на общността, 
общинские нарбдни отбори и 
сопанските организации в Сър 
бия тази година ще се вложат 3 
милиарда динара капиталовло
жения за развитието на туриз 
На. С тези средства ще бъдат 
Построени повече хотели, моте 
ли, автокампове, и други обек 
ти, от значение за развитието 
на туризма. С. довършването 
на останалите части От автомо 
билното шосе през Сърбия тг 
Македония, след това със стро 
ежа на Ибарската магистрала 
И съвремения път от Ниш до 
Димитровград, както и на дру 
ги съобщителни обекти ще бъ 
дат създадени още по-благо-

ща Лесковашка околия и Око
лийската стопанска камари. 
Делта на изложбата беше да 
покаже туристическите възмо
жности, особености и редкости 
На отделни краища в републи
ката, да покаже природните хУ 
-бости, културно- исторически
те паметници и други туристи
чески знаменитости и атрактд 
вности, да покаже възможнос
ти за свързването на туризма 
с останалите стопански клоно 
ре, както и засилване на тури
зма като стопанс |. \ област изо 
■бщо.

нещо вн 
ната няма да се прехвърли на 
тях. Тоя въпрос е трябвало да 
разреши още преди общинс
кия народен отбор. Но за 
жаление той не бе разрешен, а 
новата общинска скупщина в 
Тази насока не съблюдава дос
татъчно важността на пробле 
ма. Още повече, че след 
тина дена тревата трябва да се 
коси. Тогава

си.
Първите крачкц, които пра 

(ви това сравнително младо пре 
Дприятце в Босилеград це са
мо че дават надежда, но' вну
шават огромно доверие, че пре 
Дприятието ще овладее напъл
но селскостопанското произво 
дство. Землището^ с което ра 
сполага предприятието (тряб- 
Ьа да отбележим. ,че то е недо
статъчно) се използва най-ра
ционално. Тоя усет на ръковод 
'ството за рационалност най- 
добре се манифестира в зася
ването

съ-

Десе-

съществуващият 
Проблем може и да прерасне в 
Кнофлик между 
ето и частните 
ки собственици.

Ето защо импреативна зада
ча е на общинската скупщина, 
а и на останалите обествено- 
полнтически организации па 
предприемат решителни мерки 
ВиЯаМеРЯТ Съответнете реше-

Изложбата предизвика го
лям интерес всред гражданите, 
туристическите служители и 
туристите от цяла Сърбия. То
ва се вижда и от факта дето за 
8 дена бе посетена от 20.000 ду 
ши.

предггрияти- 
селскостопанс-

на площите
различни треви, прихранвани 
с изкуствени торове. Между 
'тревите централно място зае- 
Ца италианският люл звезда- 
нът различните еспарзета. дег 
телт-1ата и др. Тазгодишните 
приноси (благодарение на 
Делиите обилни дъждове) ще 
бъдат рекордни. На 
Ста тревата достига 
м до 2 метра. Агрономът

о

КАКВО БЕ ПОКАЗАНО НА 
ИЗЛОЖБАТА?

Д. «0*0».пооПреди всичко изложбата пре 
дставляваше същински турис
тически мозаик на Сърбия. Ос 
ден фотографии, макети, инфо 
рмационни табла и други мате 
риали, бяха приказани и пред
мети от домашна промишлено
ст. Излезе, че домашната про 
мишеност в Сърбия е твърде 
развита и че се изработват 
Прекрасни предмети, които со 
вен на вътрешния пазар могат 
(да се пласират и в чужбина.

Вниманието на многобройни 
те посетители особено бе при 
влечено от фотографиите на 
средновековните културни па
метници — Грачаница. Печка
та патриаршия, Дечани, Жнча. 
Лазарица. Студенпца и други 
паметници, както и копието 
на фрески от извънредна худо 
жествена стойност. Не по-мал- 
ко инересни бяха фотографии
те на различни туристически 
места, почивни домове, хотели, 
езера — Власинско, Паличко и 
лр — които откриват големи

някои ма
височина 1в пре

лприятиео — Серафим Томич 
койо е ръководител на пред
приятието счита, че предприя
тието ще получи само 
3.000 кг. семе. голямо 
во качествено сено.

От друга страна предприяти
ето разполага със собствен ра_ 
аедник. в който сега се нами
гат около 30.000 орехови дръв
чета, които на предприятието 
ще обезпечат няколко милион“ 
чиста печалба. За чувството на 
селскостопанско производство 
Потвърждава и фактът, че мр 
, ДУ Редовете в разсадника е 
засаден лук, който до неотдав 
на на босилеградския 
липсваше или 
ърде скъпо.

Но предприятието се 
Н пред редица трудности 
като много проблеми 
си не са

около 
количест

пазар 
се продаваше тв

намира 
тъй

___  и въпро-
разрешени. Като най- пр^село3^“™ Ниш ~

укашгца изменя своята пссока.
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3» Земеделските производители

ЕДНА НЕУБЕДИТЕЛНА
СМЕТКА

ПРЕД ПРОМЕНИ В ДА
НЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

В органите на Съюзния изпъл 
нителен съвет са образувани 2 
комисии, които подготвят пред
ложения да се направи измене 
ние в данъчното облагане на се 
лскостопанските производители. 
Предполага се, че още през ид
ващата година селскостопански 
те ^производители ще плащат 
данък върху нова данъчна осно

та (механизация, изкуствени то 
рове. мелиорации) добивът от 
хектър сега значително 
голям

Надеждите бяха, 
зи година ще се намери ■ по-до 
бро решение за Звонска ба<.я. 
^лед миналогодишния лош о- 
пит с отнемане на нейните при 
ютии и гостилничарски обекти 
и предаването им на предгшрия 
'тие „Черни връх“, заради кое 
то Банята живееше само от бп 
лети за къпане и дойде в поло 
жение да дължи за новия ба
сейн около милион динара, сс 
очакваше да надвие мнението 
че Банята трябва да бъде 
стоятелна, като при това й се 
върнат
или ако трябва да се фузира, 
тогава това да се направи с ия 
кое съответно

замисле-фузия и чрез него — 
ния развой на Банята.

Искаме обаче да припомним: 
за размерите на този развой:

„Според физпко-химически- 
те особености на минералната 

Звонска баня може да со

че поне та- водят все още разисквания, 
съществуват разни, н в разли
чни форуми създадени, мнения 
за правилното разрешаване, о- 
баче мито едно не е на страна
та па това решение от 3 юни.

е по-
отколкото по-рано. През 

последните години се увеличи
ха и цените на селскостопански 
те произведения: така наппи 
мер докато през 1955 годиначе 
дната цена на пшеницата беше 
26 динара килограм, сега инди 
видуалните селскостопански про 
мводители я продават по 42 ди 
нара килограм. Същевременно 
~а Царевицата се дели!

21 На 31 дннаРа. Затова и 
приходите на селскостопански
те производители през 1962 го
дина бяха по-големи с 22°/о от 
колкото през 1960 година ’

вода.
ползува при лекуване на хронп 
чески ревматизъм на ставите и 
меките тъкани и при някоп 
хронични гинеколожкп заболя- 
авния, при условие водата да 
се загрява по изкуствен път“. 
По-мата,тък се казва, че баня-

■***

ва.
Една от тези комисии При това положение възник

ват много въпроси:
—Да ли това присъединява 

не, което си има някаква смет

има за
дача да уетанови нови данъчни 
основи на индивидуалните сел
скостопански производители, а 
другата да определи предложа 
нието на бъдещата данъчна по 
литнка:

В органите, които подготвят 
предложението се изтъква, че 
предвидените изменения в дей
ствителност ще бъдат внесени 
само някои корекции в данъч
ната система на селскостопан
ските производители. Преди 
чко настоява се да се обезпечи 
равномерно данъчно облагане и 
създаване на по-сигурни и по- 
реални основи за данъчна рав
носметка. за да може да се из
бегне установяването на допъл 
нйтелни задължения по субек
тивна преценка на данъчните 
органи. Като основа за данъч
но облагане, за бъдеще ще по
служи катастралния приход, но 
ще бъдат внесени съществени 
изменения в са$шя. начин на у- 
становяване на този приход. По 
край това ще бъдат изменени 
самите данъчни стопи. След у- 
становяванетр на настоящите 
дадъчни основи се стигна до съ 
тцествеки] изменения в производ 
■стщато, което е увеличено с око 
ло. 40*/°. Бл.агрдарецид на вло- 
жщшята от страна на общност-

само

вилите и ресторантът

учреждение, а 
не с гостилничарско предприя 
Тие с малки обопотни възмож
ности, каквото е ..Черни връх“.

В тази насока имате разиск 
вання в банския Съвег. в Съве 
та за народно здраве па ОНО 
Бабушница, в местната органи 
Зация на ССРН в Звонци 
гаде.

Стремежът беше да се при 
съедини този малък балиео_са 
йаториум към Здравния дом в 
Бабушница и амбулаторната 
станция в село Звонци, което о 
било и най-приеиливо. и най- 
разумно.

Здравният дом обаче не прие 
това все докато ОНО. Бабуш 
ница не издължи 850.000 непо- 
гасени дългове на банята.

Банята след това остана само 
стоятелна, все до 3 юни. когато 
ОНОБабущница със свое реше 
ние я присъединя към гостил- 
ничарското предприятие ,,Чер 
ни връх1'.

За това решение, за което се

В органите, които подготвят 
предложението се изтъква, че 
досегашната система на 
но облагане не е данъч- 

позволявала 
достатъчно - ефикасно да се об 
хване диференциалната рента, 
от която се ползват селскосто
панските производители,от край 
градските селища. Чрез класи
рането на земята това се пости 
гаше само частично.

вси

и дру

Засега е трудно да се каже не 
що по-определено за изменения 
та, защото комисите току-що ра 
ботят да установят методология 
та за изчисляване на прихода. 
Все пак едно е ясно: тамо, къде 
то настъпиха промени вбоннте 
жби вече менят класата й. По- 
та на земята — редовните слу- 
нататьк въз основа на проме
нилите се цени и добиви ще бъ 
де пресметнат нов 
приход, а самите данъчни стопи 
ще бъдат приспособени към но 
вите условия и кадастровкя при 
ход.

В Звонска баня

ка, пяма да се отрази неблаго 
приятно върху развоя на баня 
та, която би трябвало да станЛ 
солиден балнео-санаторйум й 
рекреативен д туристически 

; център?
—Кой печели от това фузи_

1 р,аце? — Звонска баня. която 
със своите обекти би могла да 
има солидни приходи въ» 
всеки сезон, ако е самостоятел 
гга, или ..Черни връх" със свои 
те кафенета, в чиято реитабйл 
ност има много съмнения.

Всъщност това фузира- 
не е залшелено тгцеа ,че Баадтал 

• да спечели, а „Черни връх“ да 
поднесе жертви обвързвайки се 
да заплати дълга от 850-900 дц 
нара и да поеме задълисението, 
да цзготви урбанистицеския 
план на банята.' Колко ще' е в 
състояние да направи това, ще 
докаже времето.

Обаце...
Колкото ц да желаем успех 

на това начинание, не можем, 
да се освободим от опасението, 
че Банята ще се намери в по 
ложонието на прасето от не

отдавна появилата се осъвреме 
нена баеця зд интеграццрцн.ия 
договор между прасето и ко- 
кощката за съвместно произ
водство:’ шунка и’ яйца. Гфа%‘- 
тр късно се сетило, че в тази 
интеграция губи живота си за 
щото шунката не се прави от 
опашка.

та има условия да се превър
не в климатическо-лечебен, ту 
р^стичерки и, р.екред-ривдн це.Нг

Това заключение произлиза 
от, Балнео- климатологи чес кия 
институт в Белград и носи но 
мер. 352 от 23 гадй 1961. година.

Още едно заключение:
Звонска баня (предаваме, сщ- 

крагейо), .има 1У2 легла, гос- 
ти през 1961; — 1.191, през, 1962
— 1.ЮЗ. Няма здравни обекти, 

два басейна под покрия
— и1 обръщение 9.716.000. дина
ра през 1961 година. Перспектй

-ви: „Тази баня в до-нататъшно 
то си радвитйе трябва да се на 
сочи Ак бд^мес^-са^ато-
риум и туристически център.

К?нк^ни мерки: Да се отде 
ли един обект за рекреация.

служба от сеГло 
Зврццц., да се награда къ?лщщг 
селище и да се обезпецит кидц 
и другите представления. ' ‘ -

Това заключение — препоръ ' 
ка е дадено в рамките нд акци, 
онната програма за развитие) 
на туризма в Нишка околия 
от страна ца пЙ&стадйхШ* ца' 
Околийската стопанска кщмара 
Ц СекЦЦдТй за гостилн^Дрртдр
и туридъм ч Нищ и Баладс* ~ 
клилютологицеския инстцтут на 
СРС * Белград.

кадастьрен

Б(§1И-Р1градски теми
——Ж ■ I - — * — - -С . Т Т-!

Кой ще поправи чешмите освен

За Босилеград се казва, че и 
ма 14 водопровода. Всъщнбот 
това сз 14 малки и по-големи 
из^брдвта. ползвани от по ня
колко къщи. Но Босилеград и- 
мц едиц централен водопровод, 
който, снабдява с вода по-годя- 
МВ Март от града и новите жи
лищни здаццц.

Но повече от един месец пол- 
звацетр на водата от него беше 
забранена! След един контрол 
санитарният инспектор устано

ви голям брой микроорганизми. • 
до 10.000 в кубически сантиме
тър й последва забрана. Всъщ
ност повърхностната вода беше 
проникнала в извора. И повече
от един месец Босилеград оста 
на без вода.

Едва преди седмица-две водо
проводът беше поправен.

Но ,ло навик” гражданите 
все още не употребяват водата. 
Едни се опасяват, че тя е за
мърсена, други не знаят, че е ве

че добра1 за употреба и пр.:.>
Це без основание е обаче и 

страхът на Някои граждани, ко 
ито считат, че водата е замър
сена. Край градедйя резервоар 
(понеже не е ограден) в рбвърх 
ностната вода постоянно се къ
пят гъски и друга домашни жи 
вотни. А това след установено
то вече смесване на повърхно
стната и изворската вода има

със здравна

и оправдание.
И чешмите в града са разва

лени. На някои водата тече по
стоянно, а на други я няма. То. 
зи наболял въ&рос обаче' не се 
решава години. В Общинската 
скупщина казват, че ще бъдат 
направени в ;,най-Къс срок”. Но 
тоя „най-къс срок” продължа
ва сега повече от две седмици.

Изход трябва да се намери. 
Счита се че трябва да се огра
ди резервоарът, да се поправи 
каквото трябва.

Средства няма. Остава тогава, 
както и преди местното само
облагане в труд.

Но дали всичко може да се 
направи по такъв начин, когато 
е необходимо и майсторско на
месване.

Значи и средства са необхо
дими. Сигурно е обаче, че ще 
бъдат по-незначителни от евен 
туална зараза па десетки иевпн 
ни хора.

..........

Такива са прецоръкцте на 
специалисти. Считаме, че е; не 
основано да се Съмняваме в из 
правността им и в стопанската 
сметка, която, да споменем ми. 
моходом, е изготвяца. катц са 
е държщ^о сметка за перспек
тивите, отгкриващн сС с изгра
ждането на пътя Нищ — Ди
митровград. с общото увеличе- 

туризма (нцш и чуж 
дестранен) на територията на 
Нишка околия.

Не искаме да навлизаме в то 
ва. колко това решение на Об 
щннекия народен отбор е би 
ло обсъдено преди приемането 
в различните тела на Отбора н 
в другите форуми. Факт е. че 
зад това решение стол най-вне 
шият орган ца властта и ко 
мупата и от това произлиза и 
залогът, че и той ще следи по
нататъшно

ние на

Затова в светлината на това 
Нужно насочване пак остава 
въпросът, да ли „Черни връх” 
може да гарантира средства за 
такова развитие и да ли е ов
ластен от закона като гостили и 
чарско предприятие да има в 
състава си балнео-санаторйум?

Все ни се струва, че при дру 
тото решение: 
баня със свои обекти за приют 
н ресторанят, би могло да се 
отделят повече средства за ура 
ждане.

Накр'ая изявлението на пред 
седателя на Общинската скуп
щина, че това може да бъДе 
временно решение, е по-прием 
диво в смисъл на перспективи 
те и нуждите на Звонска баня.

с. н. развитие на тази

Защо да си остане мочурище
Местността между Босиле

град и Изворшлца, намираща сс 
от лявата страна на река Драго 
вищица, е внесена в кадастъра 
като земя първо качество. Всъ
щност това не о никаква греш 
ка. Според изказване на специ 
алисти хумусният състав на по 
чвата по нищо не се различава 
от състава на почвата от дясна 
та страна ма Драговищица. То
ва установи и Комисията за ра 
зпределянв на почвата и като 
такава я вписа.

Обаче около 10 ха от 18-те 
хка площ, колкото заема това 
място, години наред си остава 
мочурище, сезонно блато, което 
в сушните дни на лятото бива 
покрито от некачествени барски 
треви. За ..качеството” на това 
сено свидетелствува фактът, че 
и през най люти и най-гладнн

зими добитъкът не яде това се 
по.

Нямаме намерение да се обяв 
яваме за здравезащнтницп на 
гражданите, защото мястото е 
неизчерпаем извор на комари. 
Искаме да посочим местността 
като неизползвана, като богат 
изоставен резерв.

От ранна до късна пролет тук 
е блато. През сушните 
дни израстват предимно хвощо 
ве и лютиче и мястото се зажъ 
лтява, прилича иа огромна жъ 
лта черга, проширена със зеле
ника. След коситбата, с първи
те есенни дъждове става пак 
мочурище...

Обаче неофициални изказва
ния и груби преценки казват, 
че са необходими по-голямп сред 
ства (кредити) за прокопаване 
на канали и изсушаване на мес 
тността.

самостоятелна

ш^
летни

М. Пенков —" Д. Йотов

Културният дом в Димитровград започна о издаването на фото 
-вестник, в който чрез актуална фотография запознават граж
даните о най-важни политически, и културни новини.



БРАТСТВО
б

ЕДНА АТРАКЦИОННА НОЩ ВЪВ ВРАНСКА БАНЯ
ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ сто заеха Зорица Анджелкови1» 

от Враня и Мира Станисавле- 
вич от Вранска баня. По над 
две хиляди карамфила поучиха 
тези три девойки.

В 20 часа бе представена „Ко 
щанината сватба” —- откъс от 
.,Кощана” — от Бора Станко- 
вич. Ансамбълът на Дома на 
културата от Враня пожъна 
бурни аплодисменти от публи
ката.

След това настана общо вее“

Организаторите вложиха мн. 
ого труд, но успяха да развесе 
лят над 20.000 гости от Сърбия 
и Македония.

дужество и Общинския турис
тически съюз организираха ве
чер на ловджийски приказки- 
Ловджиите приготвиха богата 
гозба, а техните ловджийски 
приказки увеселяваха над 1.00о) 
гости.

ДСАРАНФИЛ ДЕВОЙЧЕ” ВЪВ 
ВРАНСКА БАНЯ

Тържествата във Вранска ба 
ня започнаха на 9 юни със спа 
■ктакъла „Играем и 
Почти всички места в банята 
бяха заети и много хора се за 
доволиха с място на зелената 
трева под столетните платани 
и кестени. Върволица от хора 
непрекъснато 
влакове; автобуси, автомобили.

Екнаха песни, извиха се хо
ра... В 16 часа се състоя избо
рът на най- добрия музикален 
състав от Вранско. Редяха се 
една след друга старите вранс- 
ки песни от „Дуде мори дуде” 
до „Сюлейман бег”. Победи съ 
ставът на Бакия Бакич от Вра 
ня.

В 17 часа се състоя най-интГ 
ресната точка на този събор — 
избирането на „Карамфил де
войче”. Гостите гласуваха с ка 
ранфили. Журито представи 
на сцената единадесет хубави
ци от Враня. Вранска баня, Су 
рдулица и друои места. Пълни - 
кошници разцъвтял карамфил 
кръжеха на Банята. Журито 
не знаеше как да преброи гла
совете — цели бърда от каран- 
сЬили. Врайската ученичка Сво 
боданка Арсич стана , Капан 
фи девойче”- Второ и трето мя

Туристическите съюзи от Вл 
асотиици, Вучйе, Гърделица И 
Вранска баня организираха по 
Време на изложбата „Туристи
ческите места ви се представ
ят” няколко привлекателни ту-
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Има и евтино в „Балкан“
дал решение неоправдано взе
тите пари да бъдат върнати 
на предприятието.

Инспекторът по пазара в Ди 
Митровград 
)\нн направи преглед в „Бал
кан”’ и откри, че през 1961, 62, 
)63 година предприятието е на
правило непозволени услуги на 
рвоите работници и служите
ли (специално на келнерите) 
ра около 200.000 динара. От из 
бата на предприятието келне
рите си взимали вино по 80 до 
100 динара литар, докато цена
та му в локалите е 250—300 дн 
нара. Сливовата ракия — наба 
Вена по 200 динара а в пивни
ците на предприятието прбл*,! 
вана по 500 динара, докато лю 
тата ракия набавена по 240 — 
е продавана по 800» динара. То 
дор Антов досегашен предсе
дател на управителния отбор 
на предприятието е имал 120 
бутилки бира „сенатор”, които! 
заплатил по 48 динара, а про
дажната цена на една бутилка 
е 90. динара. Общо келнерите 
са нанесли на предприятието 
гцети от около 213.000 динара.
; Инспекторът по пазара е из-

предй 1 няколко
1лие.1 пеем...”

НОВ „ЛЕКАР“
В ДИМИТРОВГРАДСКО

В. Велкович.От извесио време в Димитра 
вград се появи нов лекар. ТоБа 
е „доктор1” Градимнр. Преди 
1'одини той работеше във фаб
рика „Станко Паунович” като 
металостругар. На същата ра
бота е бил известно време и в 
България., а след това вероят
но на улицата „усъвършил” 
медицина! Неотдавна, когато 
повторно се завърна в родина
та си, той започна безплатни 
йреглбдн на болни в околните 
села на Димитровград. За дава 
не на рецепти и диагнози той 
Ползва книгата „Народен ле
кар”. която взел от елин свой 
приятел. „Доктор” Градимнр 
върши прегледи без слушалки 
и каквито и да било други ме
дицински уреди ?! ?!

пристигаше с

Ученици от Емиловци 
работят иа пътя

При изграждането на пътя 
Смиловци—Димитровград меж
ду останалите активно участие 
взеха и ученици от Основното 
училище в Смиловци. Между 
тях 'най-добра работа дадоха 
учениците от VIII клас, като 
тая година завършават учили
щето и .заминават в други мес_

Спободанка Арсич

коитористически спектакли, 
привлякоха голям брой турис
ти II ГОСТИ ОТ Цяла Сърбия и ц 
диа част от Македония. Бе ор 
танизиран Весел керван от ав
томобили „Фина”—600. чийтО 
патрон е автомобилната фабри 

, ка „Дървена застава” от Кра- 
гуевац, като керванът тръгна 
от Нови Сад.

На 2 юни на Власинско езе
ро се проведоха състезания на 
мотористи, а същия ден вечер
та във Вучйе ловджийското

Ш Ш:■ 1 ш №....
Б.\ БлагоеваЯ* 

Димитровград 
М. Тито 25 

бр. л. к. 1262
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Джордже Стаменкович нимиров-Мия, които се закали 
ли като революционери в редо 
вете на железничарите в Ниш. 

В композиционно отношение,,Железничарите ош Ниш в работническото 

движение и НО борба 1918-1945и авторът не е тръгнал по лини
ята към групиране текста в оо 
новни части, а напротив прис
тъпил към частични наслови, 
които са и журнаистически и- 
нтересни. Затова читателят ис
торик получава 
че книгата е

Юбилейната 1961 година бе 
повод да излезат публикации, 
в които са обработени събити
ята от работническото движе
ние и народоосвободителната 
борба. Една от тези публикации 
е и книгата „Железничарите 
от Ниш в работническото, дви
жение и народоосвободител- 
цата борба 1918—1945”, посве
тена на железничарите загина
ли в народоосвободителната 
война.

В първата част на книгата 
се говори за стопанските и по
литически условия за изгражда

нето на железопътни линии в 
Сърбия през седемдесете годи
ни иа миналия век. Посочени 
те данни ясно показват, че 
Нлш станал главен железопъ
тен възел на балканските ко
муникации; които мпнаЬат из1' 
моравско-вардарската н ни- 
шавската долина. След това ав 
торът говори за най-важните 
революционни акции на прогре 
сивните железничари в Ниш 
през периода между двете све 
товни войни. На тези страни
ци на книгата се намират и 
фрагменти от биографията на 
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изтъкнатите 
Милош Маркович и Йосип Ко- 
лумба, конто работили извест 
но време в Ниш и били орга
низатори на повече революцио 
Ини акции на работническата 
класа.

Също така авторът обстойно 
е обработил периода от 1941 
до 1945г одина, спирайки се въ 
Р»ху различни акции. Покрай то 
ва се намират кратки биогра
фии на народните герои Димн- 
трихЧе Пискович-Търнавац, Рад 
ко Йовнч-Душко. Станко Пау
нович Велко и Миодраг .Ста-

революционери

впечатление, 
исторически р'е- 

)портаж,._а не отекчителна 
ника.
цията представлява 
тирана повест за участието на 
прогресивните железничари ог 
Ниш в революционното работ 
ническо движение и народоос- 
вобогдителната борба

хро-
Но общо взето публика-

докумен

та за да си продължат образо
ванието.' Д. Булатович

.................. ............................................................................1.1,.„„„шпиц
гъ ства, които съм изживляла 

век. преди повече от половин

УУ/. н. КАРАДЖОВА — МАРКОВА „ _ И даес’ след толкова много години, виждам тъ- 
с ^™ВокеГНяТСНаЛ° Не за З'ьзрастта си момиче, 
дълги плитки хубави и тъжни ,очи. с
влиза заап^ ’ ’ К° бледничко- тихо и смирено да
в първите „ни Нкласната ни- наставница г-ца Друмева 

Зашп .™ септември 1904 в нашата паралелка.»

аг стац—Г1 'там*от ™още тогава Впрпмпг.^,Шправи ми 'силно впечатление 
вата кестенява ^™ На миловидното лице, хуба- 
възра^гТфигура и ^Та к°са- слабичката за
тъгуваха т? р ^а и ТЪжнИте хубави очи. За какво 

. ли далечен градец “сгущмТ възраст? _ За родния 
Доскоро малцина знаеха нещо за тази-любов а Бал?ан. за доста въз^тнитеп°АИОЖието на гордиЯ • 

е °Де по-малко — за девойката, която вдъхнови по- които за пръв път невръстната отне 
ета за наи-хубавите любовни стихотворения в бъл Те — се отделяше?.. и~'е
гарската лирика. Ето влиза в кляря

На тържествената вечер в зала „България” по ра МиндЬв. Той чете ™^.„НС>ВИЯт учител по алгеб- 
случаи 40 години от смъртта на Яворов дочух разго Минка става при произнася& Н3 Уч^ичките. Когато 
вора на младежите, седнали зад мен. Току_щ0 беше старият учител, добродушно ^с нейнотс> име> той’ 
рецитирано стихотворението „Две хубави очи” Мла познаваме вече” чъ адАТА, се усмихва: .-А< се 
дежите, оказаха се студенти, питаха: „За кого' е пи! ™е със знанията си ™и „пп?аВНЛа силно впечатле- 
сал Яворов тези стихове?” Когато свърши чествува- положила, понеже ид^аш^г нГ ИЗПИт; какъвто бе 
нето. приближих се до тях и им заговорих. Жадно Елена. идваше от непълно училище в
ме слушаха те и ме изпратиха далеч, за да намчат 
повече подробности.

% „МАЛКАТА ПРИЯТЕЛКА“

Я НА ЯВОРОВ
който има. И ако тя съдържа нещ0 ценно в 
себе си, не дължа ли аз всичко па теб? Без 
да го съзнаваш сама, ти но си ли упражнила 
върху мене едно всесилно влияние?

• Ш НИр ^|Й§| Интересът към живота, личността и 
творчеството на Яворов в последните 

КЦ няколко десетилетия все повече Се за- 
» :илва. Обнародвани бяха много статии. 
|Ц| писма, извадки от дневници, спомени.

К
I

ад.--

ли вече родители, от 
девойка —де-За съжаление, в някои от трудовети 

:е чувствува известна преднамереност 
и се срещат неправилни тълкувания. 
Наред с искреното желание-у мнозина 
да допринесат за разкриване на сло
жната . личност на поета, има редица 

който засягат 
Яворов

* ад "-НЛ
'ШШя

Пеьо Яворов
.

неточни : твърдения, 
че отношенията на най - ве- 

Лора
правят всевъзможни догадки около тях. Авторите на 
такива произведения доскоро не споменаваха почти 
нищо за истински голямата и чиста любов

и и

Отлични

то Христо Тодоров, втория брат на Минка беше още много я обираше маи^ЯЛОТ? наше семейство. Колко 
жив и можеха да възникнат неприятности. ше топлата задушения ми! А и самата Минка-обича

И така. ето вече половин век нося в душата си мееше да създава »Н3 атмосФера> която майка ми У-
незабравимия спомен за моята най-близка и скъпа , творена и някак _^^>азг°вор»1те си с нея. Доста за" 
съученичка и приятелка от ранната младост, Минка ше чужда за повече-™На 33 възрастта си, тя остава-
Тодорова, която със „своята кристална чистота” и тие в технит игои 6 ° съученички и не вземаше У43“"
„две хубави очи” — дълбоки, меланхолии, в които ка погрешно държана лудории- А те обясняваха съвсем
то че ли бе съсредоточена мъката на целия свят вдъ искрено и съпаечн™ И КЪм тях — с горДосг- МпН„
хнови големия наш поет не само за прекрасни лири- на по-късно на» к™ пРивър3а към мен. за да ста
чни творби, но и за първата му драма „В полите на Довереница Ня " й!изката и може би единствена
Витоша”. към Яворов нейната дълбока и трагична любов

Нейният образ дълбоко се е запечатил в съзна
нието ми. а някои моменти от толкова краткия й, но (Следва)
богат и разнообразен с преживелици живот така са 
се врязали в паметта ми, че и днес тя сякаш оживя- в българското 
ва пред мен, като пробужда в душата ми същите чув г )

на поета;
За друг един женски образ, който според признания
та йа самия Яворов „помага на добрия дух в душата 
му и за който той казва в писмото си до любимата 
девойка от 4 януари 1908 г.: „Може би никога Т 
ски образ не е вдъхвал толкова обаяние, може би 
кога очи на девойка не са грели

жен- 
ни-

с толкова чистота”.

даоян Пенев, „Яворов и Ленау”). преживява Яворов”

Любовта на Яворов към Минка Тодорова Се о-
каза не само благотворна за „духа” на поета, но й 
извънредно плодотворна за неговото творчество.

В писмото си от 7. I. 1908 вечерта до Минка Я- 
воров пише:

. /. Погледни моя радост, погледни ра
ботата ми от две години насам. Ако не беше 
ти, щеше ли да съществува тя в тоя вид,

Този
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През последно време особено 
внимание се обръща на въпро
са идейно-политическото
зграждане на младежта.

Обаче в тази обща характе
ристика съществуват и изклю
чения при младежта, 
проявяват чрез ,.лошо

та, ръководствата на Социалис
тическия съюз, Съюзът 
мунистите като цяло. Синдика
тите. Съюзъа на 
идейно-политическата 
тателна работа с младежта, за 
овладяване на основните поста
вки на марксистката наука и 
нашата практика.

,,От всичко произлиза — 
ва се накрая на доклада на И- 
лия Лазаревич — че без отгово 
рното и активно 
всички

и на ко-които се 
отноше

ние към труда. Манифестираше 
се във вид на чести неоправда
ни отсъствия от работа, ненуж
ни боледувалия, недостатъчна 
трудова дисциплина, незаинтере 
сованост за увеличение 
зродството”. В 
отрицателни явления

чрез
.систематическа идейно-възпита 
телна работа, преди всичко в 
Съюза на младежта и всестра- 
яото ангажиране на всички об
ществени фактори. Този въпрос 
бе обсъден и на неотдавна със
тоялия се съвместен пленум на 
Околийския комитет на Съюза 
на комунистите и Околиския ко 
митет на Съюза на югославска
та младеж, в Ниш. Тук ще на
правим известни изводи от до 
клада на другаря Илия Лазаре 
вич, сега председател на Коми
сията за идейно-политическа ра 
бота на Околийския комитет на 
СКС, изнесен пред съвместния

младежта,” в
и възпи-

на прои 
училищата тези каз

се прояв
яват между известен брой уче
ници в отношението им към у- 
ченето, което не схващат като 
своя основна обществена 
ча. Някои ученици 
за в

отношение на 
обществени фактори 

към тези проблеми незамисли- 
МО е разрешаването на възпита 
телно-образователни задачи, яс 
но са изразени в Програмата на 
СЮК”.

зада- 
считат, че 

„ ..живота не е важно колко 
действително знаеш, 
си находчив, колко си нахален” 
което е в противовес с основни 

на социалистическия 
морал„ Честите отсъствия 
совете, намаляване на общия у 
спех в средните училища са из 
раз на лошото отношение на и 
звестна част младежи към уче
нието и на тежнението колкото 
е възможно

а колко я Летен пейзаж
М. П.

пленум.
„На въпроса за възпитанието 

и идейното насочване на младе 
жта. който е комплексен и твъ 
рде чувствителен и от изключи 
телно обществено значение, не- 
винаги се обръща достатъчно 
внимание, а срещат 
примери на пренебрегване. Ме
жду другото една от причините 
за такова отношение към него 
е становището, че социалистиче 
ската среща, в която живеят 
младите граждани е достатъчен 
■фактор за положителното им 
възпитание. Затова се пренебре 
гва организираното действие на 
всички обществени фактори за 
формиране моралния образ на 
младия човек. При това не се 
.държи сметка за реалността на 
нашето общество, което прите
жава харахтеристиките на пре
ходен период с редица противо 
речности, които могат да се на 
дминат и разрешат само със си 
стематическа и организирана а- 
кция на съзнателните субектнв 
ни сили”...

Един от основните въпроси 
от областта за възпитанието на 
младежта, който постояно е на
лице и актуален и въз основа 
на който преценяваме резулта
тите от нашата работа за фор
мирането на социалистическата 
личност, е въпросът за отноше
нието на младежта към труда 
и учението. Мястото, което тру
дът получи в новата Конститу
ция на СФРЮ и коео все пове
че получава в нашето общество 
като основно условие за матери 
ално и обществено положение 
на гражданите още повече посо 
чва извънредното значение на 
този въпрос особено във Възпи 
танието на младежта.

В това отношение нашата мла 
деж наведнъж се прояви с по
ложителните си характеристи
ки и ‘с трудолюбие, което преди 
всичка проличава в изразител
но подчертания й интерес да 
придобие професионално и об
що образование. Все по-разкло- 
нената мрежа от учебно-възпита 
телни заведения, които са много 
бройни и в нашите две околии 
— Лесковашка и Нишка, от 
друга страна показват големите 
грижи на общността за въоръ
жаването й със знания и подго 
твяването за включване в общес 
твения и стопански 
Включването на голям брой мла 
дежи и девойки в работнически 
те съвети и управителните от
бори. кооперативните- съвети и 
други органи на самоуправлени 
ето и общественото управление 
също така говори в полза на по 
ложително отношение 
дежта към труда.

те норми
от ча

Шгяят ПРОПАСТ
се дори и с по-малко труд 

по-леко да се мине в живота. а се обръщаше с лице към Ма 
ртинович и то към онези два
мата. които мълчеха и пристъ
пяха с повдигнати коси. Не 
смееше да бяга, ще умре в най- 
страшни мъки, под косите, ня
маше кого да вика, единствено 
му оставаше да моли, а от това 
не се срамуваше. .,Само живо
та ми оставете. Шамаросвайте 
ме, бийте ме. наплюйте ме. Ако 
искате, ще паса овцете ви дока 
то съм жив. Само живота” — 
говореше и слушаше как му се 
смеят Мартиновичи. ,,Аз съм по 
следната мъжка глава в Ногови 
чи”...

Тримата пристъпиха към не 
го с повдигнати коси. Остана
ха му само две крачки. И кое
то е най-лошо — тримата мъл 
чеха,па му се престори че еди
ният от тях е самият покоен 
Милош. „Недейте братя” каза, 
позовавайки се на бога, на за
блуждения „Недей Милоше”, мо 
лейки и самия покойник кого
то откара в смърт, но изчака 
презрението да се пробие през 
думите и стигне до съзнанието 
му. Мартиновичи замахваха с 
косите, сякаш гонят бесни куче 
та или зли духове. ,.Та нима 
яене... животът е хубав”, увива 
йки се, хапейки за ръце. сякаш 
се отбранява, и преди да се ка 
турне започна да маха с ръцете 
си като с крила, като че ли. 
по този начин ще прелети про
пастта и ще мине на отвъдната 
страна. И това не му помогна. 
Като ранена птица удряше с 
ръце и падаше. Чу се само как 
удря по скалата и пада. като 
камък, изкаран от леглото му, 
глупаво и неумолимо, така как- 
то падна и целият му живот.

Отгоре Мартиновичи наблю
даваха как Величко се съвива 
на дъното на пропастта и обръ 
ща лицето си към земята. Оь- 
ви се и умири като човек, кой
то Дълго бързал по света и бя 
гал. па сега уморен и победен, 
търси място, където да си от 
почине. Вече не го интересува
ха ни поражения ни победи, ка 
кто що не го интересуваха и 
обезпокоя в а(х а птиците, които 
летяха и се извиваха, чудейки 
се на смешнотолетене на човека 
отв ърха до дъното на пропас
тта.

ай-напред стоеше и наблю 
даваще колоната на оне
зи, които му опростиха

храна. Преплашените! кучета- 
скитници се разбягаха пред не 
го и в последния момент той 
съзря едно. че носи парче хляб. 
Сръчно хвърли камък и погоди 
кучето, което изквича, испусна 
парчето хляб, а той дотича да 
го повдигне. Гледаше парчето 
хляб. отнето от кучето и дълго 
време не смееше да го сложи в 
уста.

Това е за кучета — прошеп
на, — какво дочаках. Но гла
дът и свиването в стомаха, съ
знанието. че няма да намери 
друго парче хляб, го освободиха 
от последните, остатъци на до
стойнство.

Това е за душа — прошепна 
пак, залъгвайки се, за да може 
да яде. След това се 
към греба, от който кучето бе 
понесло парчето хляб. залян от 
мириса на пшеница, възвърна 
сили и видя. че то бе за душа
та на оня Мартинович, когото 
бе наклеветил, че е неприятел и 
партизански сътрудник, поради 
което бе разстрелян. И тогава 
дойде до съзнанието, че е сти
гнал дотам да яде хляб от гро
ба на ония. когото откара в 
смърт, борейки се с кучето. Но 
и тази последна следа от чест 
изчезна в оня момент, когато 
видя край кръста няколко буци 
захар. Пусна се към тях, сякаш 
ги трябва от някого и краде, но 
тогава чу онова, което два пъ 
ти преди това не бе чул: ,.Спу 
кана ти е работата”. Престори 
му се, че това каза някой от 
мъртвите, че това страхът про
говаря у него, но когато гласът 
повторно се обади, той се обър 
на и пред себе видя човек.

Пред него бяха братята на 
Милан Мартинович. с коси на 
рамената, които се бяха отбили 
до гроба на брата си. тъй като 
рапо бяха окосили ливадата в 
Забрани. Нямаше накъде.

„Спукана ти е работата” — ка 
за най-старият брат Мартино
вич.

>.Възпитателен и в известен 
смисъл идейно-политически про 
блем представява и липсата на 
елементарна култура при една 
част младежи. Явленията на не 
културно държание на публич
ни места, хулиганство, пиянст
во, побои, и тн., макар че не Са 
достигнали сериозни размери, 
за да означават обществена о- 
пасност. поради влиянието им 
при формирането личността на 
младия човек изискват по-акти 
вно отношение от всички обще 
отвени фактори.” к

Причините за тези отрицател
ни явления, към които социали 
етическото общество не може 
да бъде безразлично, са главно 
две — големият прилив на мла
дежи от село, заети по градове
те или постъпили в различни у 
чилища. които не успяват да се 
включат в атмосферата на нова 
та среда, поради липса на изве 
стни привички, стихийността 
на този прилив и пр. и втората 
— лошото влияние на булевард- 
на литература от западен произ 
ход, слабокачествени и ковбой- 
ски филми, които разпалват Фа 
нтазията на младия човек и го 
насочват към отрицателни теж
нения. Именно заова е нужно 
да се пристъпи към организира 
но включване на придошлата 
младеж от село в новата среда 
от еедна страна, и към решител 
ни акции за ликвидиране на бу 
левардната литература и про
тив внасянето и прожектиране
то на филми, които превръщат 
човека в звяр.

„Систематическата и масова 
политическа дейност в Съюза 
на младежта представлява необ 
ходимо условие за правилното 
форяиране на младия човек. Е_ 
жедневната политическа работа 
с младежта, създаването на ак
тивно отношение към предпри
ятието. училището... и институ
циите, в които тя работи, така ( 
че и сама непосредствено да У- 
частвува във взимането на ре
шения за производството, раз
пределението, вътрешните отио 
шения ще допринесе за изграж 
дането на социалистически мора 
линя лик на младия човек... В 
този смисъл трябва особено Да 
се ангажират комунистите... об 
ществените фактори в комуна-

живота. .
Не смееше да се върне в град 

чето. Там командир-ьт Драголюб 
Матич, капитан от Недичевата 
държавна стража, щеше да го 
убие,, защото партизаните му бя 
ха опростили живота и защото 
той беше единственият свиде
тел на позорното бягство на ка 
питана.

Неприятелите не искаха да 
го вземат със себе си, понеже 

- се беше проявил с измъчване
то и побоите на хората в град
чето и околността. Да отиде на 
село при някой по-далечен ро
днина! Но когато селяните го 
видят без пгони и без оръжие, 
ще го гонят с вили като бясно 
куче. Ни от овчарите вече не 
може да отнеме храна — ще го 
гонят по баирите, защото вече 
не е ефрейтор Величко Него- 
вич, а бивш пленник, когото и 
неприятелите не искаха да уби 
ят. А толкова вярваше, че като 
жандармерийски ефрейтор ще 
идва на селски служби и праз
ненства да с&ДО1 покрай видни 
домакини на богати трапези, че 
селските невести ще се въртят 
около него, като го услужват и 
почитат.

Не можеше вече да бъде и о 
нова, което е бил 
градските къщи. 
му тежеше това, че хората отио 
во ще го назовават сЪе старо
то цме — Лиско. по името на 
жълтото куче, което първо бе 
одрал. Никой няма да му казва 
Величко, ни ефрейтор.

обърна

— слуга по 
А най-много

Долу под него се чу звънец и 
видяха се овце. „Пасат” — про 
шепна то: и пожела да се вър
не в някогашните спокойни 
дни, когато по тези поляни без 
грижно пасеше овце, не мислей 
ки д асе прославя. Но знаеше 
че вече няма спокойни ливади 
ни овце, които може да пасе. 
Медният звънец само му напом 
няше за дълбоката пропаст.

„Да” — каза и той, без да зна 
е какво говори. Можеше само 
да ги гледа. Съзнанието за осъ_ 
деност идваше само.

„Какво търсиш ма този гроб?” 
— попита го май-старнят от бра 
тята.

„Разкайвам се” — каза Велич 
ко. В ръката стягаше буците 
захар, за да не се видят и да не 
ги изпусне.

Двамата по-млади Мартинови 
чи мълчеха, държейки в ръце 
те си косите, а Величко най- 
много се плашеше от това че 
мълчат, защото и смъртта при 
стъпя към човека с коса и мъ_

живот.

Гладът го измъчваше. Стома 
хът започна да го свива от тре 
вата и младата букова шума, 
които бе ял преди малко. Гро
бищата бяха единственото мя
сто. което му даваше надежда 
да намери храна, затова се от
прави към тях. Знаеше, 
ни, майки и сестри изнасят хра 
на за душата на мъртвите и я 
оставят край кръстовете на все 
по-многобройннте гробове.

Най-голлм ужас му открива
ше съзнанието, че в джобовете 
има още някой от онези дукати, 
които бе заграбил през война
та от ковчезите на девойките, а 
с тях сега не може да купи ми 
парче хляб.

Камбаната иа малката чер
ква под Букуля Със звуците на 
въздишките - си подкарваше ко
лелото иа спомените му. Ужа
сен, облян в студена пот, ми
слеше как проигра своята съд
ба. „Можех да стана клисар, но 
аз исках да стана власт, при
вличаше ме кариерата и звезди 
ците на рамената”...

Бос, защото му свалиха обув
ките. гологлав,’ защото вече не 
смееше да носи зелената жанда 
рмерийската кокарда — се до
ближи до гробищата и тук 
край плета чака. докато и по
следната траурно облечена же
на напусне гробищата. А след 
това се пусна в тях да търси

Мартиновичи си отдъхнаха, 
сякаш бяха свършили най-ва_ 
*ия работа. н0 когато прогово“ 
рпха и онези по-младите два
ма — беше им ясно, че онзи. 
хебйто остана надъното на про
пастта е—нещастен човек, кой 
то ме е можал с презрени да се 
издигне над съдбата си.

на мла.
че же-

лчи.
„Тръгвай” — каза най-стари 

ят Мартинович н по този глас 
Величко гтредчуво. вуваше. че 
ще се случи нещо лошо. Умоли 
телмо се усмихна. ся1саш това 
му бе единственото, което мо
жеше или с това щс вразуми 
Мартиновичи.
. Водеха го по-далече от пъти 
щата и сокаците, за да не ги 
види никой. На Маркова скала 

’ най-старият брат го хвана за 
ухо, поведе го към края на про 
пастта и му каза; „Скачай!”

Данко ПОПОВИЧ

Пншкилт театър 
в Димитровград

Нишкият народен театър в 
редицата си гостувания се поя
ви пред Димитровградските зри 
тели с драмата в стихове „Вка_ 
мено море” от белградския по
ст Велимир Лукнч, 
па Вук Вучо.

Това гостуване на Нишкия на 
роден театър е едно от редица
та гостувания, които са предви
дени в договора между Дома иа 
културата п Димитровград н 
Народния театър.

а в режия
От разширените ръце па 

плашения Величко Ноговнч из
падна захарта, той заплака и 
клекна. Най-старият Мартино
вич го хвана за ухо, теглейки 
го да стане. „Скачай сам!”

Трябваше да моли. та затова 
и ио поглеждаше в пропастта.

ИЗ-

Село Власи има не само добро читалище, но и добре раз
пити други видове културно-просветна дейност.

Неотдавна на общинските състезания па фолклорните 
групи в Пирот тапцовият илтав на село Власи зае първото 
място и след това участвува на околийското състезание.

На снимката: Танцовата група от село Власи.



РАДИО НИШВойнишки хляб 1912 
годния като спомен 

от пойната
НОВОТО КУЧЕВИЦОВЕ

Госпожице, какво правитеМладо семейство е наело ви
ла в полето. Съседът им ги виж 
да към полунощ да стоят пред 
двораната врата и ги пита:

— Какво има? Ключът ли сте 
забравили?

— Не — отговори тъжно мъ
жът — Имаме ново куче...

Програма на иредаванеШов неделя?
— Нищо.
— Тогава позволете ми да ви 

напомня, че днес ие е неделя. Алекса Здра
вковци (на спи 
мката) от 
рот бивш подо
фицер от 3 пе
хотен полк па" 

войнишки

ПЕТЪК 21 ЮНИ
4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новипи и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15 00 — Предаване па български език 
15 30 — Свирят вокални забавни оркестри 
ЮОО — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Мелодии от Латинска Америка
16.30 — Феликс Мендерсон: Вокален концерт
16.40 __ Из репертоара па аноамбла на Р. Аатана-

сиевич.
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ-

Пи-
Ведреш звъни с-лед полунощ 

дежурната аптека. Аптекар
ят излиза сънлив и пита:

— Какво желаете?
— Само едно пакетче мепто- 

боибопи против кашлица.
— Но това 

провикна се 
може ли утре да си ги купите?

— Вие сте прав, щс дойда У- 
тре сутрин.

на*
зи
хляб, който е 
получил в деня 
на мобилизаци- 

в Сърбско-турската война 
носил през 

1912—1918

— Чичко, тук ли е бюрото за 
загубени вещи? — пита малки
ят Ишван.

— Да, мило дете... Загубил ли 
си нещо?

— Да, чичко, аз се загубих...

ви с безобразие — 
аптекарят. — Нс ята

1912 година и го 
време на войната от

СЪБОТА 22 ЮНИгодина.
Едип път на Солунския фро 

пт Алекса отново замесил тоя 
необикновен военен спомен, за 
щото от дълго носене започнал 
Да се превръща на брашно. Ко 
гя(ю аъюзниците-агЛСгичаннте 
и французите се научили за 

■ гейпишкия хляб на Алекса по 
искали ст него да им го прода
де за някой музей и му дали 
доста пари. Но Алекса отказал 

за каквито И да би 
бил отли-

4.00__ 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15 00 — Предаване на български език
15 30 __ С наши интерпретатори на забавна музика
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
17.15 — Солисти и ансамбли на радио 

Любляна

* *
— Какво искате да бъде пос

ледната ви вечеря? — питат О- 
съдения, който сутринта трябва 
да умре.

— Гъби с яайца.
— Защо точно гъби?
— Защото никога не съм ги 

ял, от страх да не се отровя.

— Още ли жената с нервна? 
— Вече не. Заведох я гтрн ле 

кар добър специалист,
— Какви лекарства й предпи

— Никакви. Каза й 
нервите са признак на старост.

телевизия.
са. само че 16.30 — Краища и хора

17.00—22.15 Програма на Радио Белград и ЮРТВ
НЕДЕЛЯ 23 ЮНИда го даде 

ло пари. Алекса е 
чен с много военни отличия, ме 

останалите и със Звездата
5.00—7.00 — Утринна програма на Радио Белград 
7.00 — Избрали сме за начало

СТОП — Сигурност в съобщенията
Прочетете 

и това
- — Моля, знаете ли, дали в то 
зи хотел се спи добре?

— Сигурно много добре. Сно
щи звъних час и половина, дока 
то ми отворят.

жду 
на Карагеорги.

Семейството на Алекса и дн
ес пази тоя редак военен тро
фей като мил спомен.

Н. ЧИРИЧ

7.30
7.35 — Мамбо и ча-ча-ча
8.00 — Предаване за земеделските стопани 
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
9.30 — Ревю от мелодии и ритми

10.00 — Предаване на български език
11.00 — Поздрави и желания на слушателите
12.30 — Деца за децата
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13.20 — Избрали сме за вас
14.00 — От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Забавна музика ___
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

КИТЪТ има най-тежък език. 
живите същества. Ези- 

около 4.000 кило- 
само 800

между
кът му тежи 
грама, а сърцето 
килограма.Директорът погледна замисле 

но секретарката си. Тя му се 
усмихна обещаващо. Накрая 
той се осмели:

Пак първенец
Само 63 пещери в света имат 

канал, по-дълъг от 5 километ
ра. Всички останали пещери са
ПО-КЪСИ.

Соортна вест

„Асен Балкански“ 
„Локомотив“ Ниш 3:3 (2:1)

* ПОНЕДЕЛНИК 24 ЮНИ
4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — От мелодия в мелодия
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Далматински народни песни

Димич, дует Йоцич—Добрич и ансамбъл 
Урошевич

16.30 — Физическа култура и спорт №
16.45 — Откъси от оперите „Продадената невеста

и „Борис Годунов” ____
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград н ЮРТВ

В съвременната медицина ве 
таканареченатаче се наложи 

практична хирургия. Малко е 
обаче, че тота не еВ неделя чрец око 1,500 ду 

'ши на игрището на ,,Асен Бял 
кански” в Димитровград се съ 
стоя футболен мач между отбо 
'рите на ,,Асен Балкански” и 
'„Локомотив” от Ниш.

В слаба и безюръвна игра, в 
Която нямаше вълнуваиш мо
менти, отборите нП ,Асен Бал
кански” и .,Локомотив“ „отне
ха” времето на многоброЛните 
'любители на футболната игра 
‘в града, без да покажат преле
стите на този спорт.

известно 
новост на наш2го :'р-ше. Плас
ти .пк операции са вършени о 
ше преди 2.000 години, а за от 
крмватели на този вид хнруф 
гическа намеса се смята г и и 
лпйците. Индийските 
още з 4 век преди нашата ера 
са умеели да вършат операции 
на носа (с цел за по-хубав из 
тлял). Твърди се дори, че пп- 
дискп лекари били поправяли 
носа на визатийския цар Гости 
ниян (527—565 юдина).

лекари

ВТОРНИК 25 ЮНИ
4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 —- Звучни бюлетин на гораннте
15.40 — Соло песни от наши автори
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Поздрави и желания на слушателите___
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград н ЮРТВ

-■

Миналата година публикува* 
ме вестта, че синът на извест
ния в Димитровградско лекар 
Асен Болевски е заел първо мя 
сто| на съюзното състезание 
Па младите математици.

Иван Болевски, сега ученик 
От IV клас в Пиротската гим
назия и тази година е постиг- 
гнал забележителни резултати 
в състезанията на младите ма
тематици и физици. На репуб- 
■ликанското състезание на ма 
тематиците е получил първа 
иатрада, а на съюзното втора. 
С това Иван Болевски е вклю- 
иен в състава на младите ма
тематици и физици, които през 
Песец юли ще участвуват на 
международната олимпиада на 
математиците в главния град 
Ба Полша — Варшава, 
у Във финалните състезания 
41а физиците, проведени прЛгд 
■професори от Природо .матема 
'тическия факултет в Белград, 
Иван Болевски е заел първото 
Нясто.

Звонски Диоген
СРЯДА 26 ЮНИ

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Изпълнениен а вокален ансамбъл КоралоД
15.40 — Народни песни и хора
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — От потпури в потпури
16.30 — Наша трибуна
16.45 — Две балади от ФредОрик Шопея
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград н ЮРТВ

Я1Я1ВЯшШ

ЧЕТВЪРТЪК 27 ЮНИ
4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин на гораннте
15.40 — Шлагери които в удоволствие се слуша
16.00
16.15 — Поздраави и желания на слушателите __ 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград И Юг

!; Лк
ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИНтърси зеленчук (М. Андреевич)

ВАИ онзи ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВОтдавна помни

и халбо
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