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ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ След приключването на годишните равносметки-
Пълна масоЬосш 

дсщионнише събрания ЬъЬ 

Власина - Окру/лии,а

н канди- КАДРИТЕ-БАРИЕРА ЗА ПО-УСПЕШНО 

СТОПАНИСВАНЕ В БОСИАЕГРАДСБО■ В края на месец февруари 
приключиха събранията на из
бирателите и

впечатление и това, че между 
изтъкнатите кандидати има сра 
внително малко жени.трудещите се 

във връзка с издигането на 
кандидати за представителни
те сРгани. Общо са проведени 
11 Събрания на избирателите, 
три събрания на трудещихе се 
в земеделските кооперации и о 
бщественото стопанство, едно 
събрание на трудещите се в

ниската качественост на услуги.нална, а в резултат на това са 
създадени запаси, които блоки
рат значителни оборотни - сред
ства.

Резултатът от това недобро 
стопанисване е бил предприя
тието да ползва краткосрочни 
банкови кредита, което в слу
чая е могло да се избегне.

В някои предприятия, в ре
зултат на организационните ела 
бсст-и се появяват запаси на не 
качествени стоки, или на таки
ва. които мъчно могат да бъ
дат пласирани'(,,У слуга”). Тък 
мо тези слабости и недостатъч
ните грижи за намаляване на 
разходите на труд и материали 
водят до неизпълнението на пла 
нираната себестойност на про
дукцията, а това се-е отразило 
върху равнището на чистия при 
ход на предприятията. Има слу 
чай на впускане в някои слабо 
проучени и нерентабилни рабо
ти, поради което се търпят не
нужни загуби. Към това може 
да се прибави и недоброто из
ползване на основните и оборот 
ни средства, сравнително нмока 

„.та производителност на труда и

Босилеградските предприятия 
са приключили - миналата годи
на с положителна равносметка. 
Всъщност печалбите са скром
ни, но с оглед на големината на 
предприятията, 
способност на населението, въз 
можнсстта потребителните да се 
снабдяват с необходимите стоки 
в околийския център и в други 
градове, успехът е значителен. 
Всички предприятия отбелязват 
в миналогодишните равносмет
ки свърхпланова реализация и 
някои от тях заделят значител 
ни средства за фондовете. Та
ка например предприятие „Сло 
га” е отделило 6 милиона 
фондовете при реализация 
милиона, динара, .,Услуга” е от 
делила 1 милион, „Кин Стан” при 
чист приход 10 милиона — 2 ми 
лиона динара. Най-силното пред 

„Весна кобила” е 
най-добри успехи.

Събранията изтъкнаха и кан 
дидати за представители в Съ
юзната скупщина. За Съюзната 
камара е изтъкнат на 8 събра
ния Душко Ст0йкович, секре
тар на ОК на СКС в Сурдулица, 
на 10 — Бранко Петкович пред 
седател на ОС във Власотинци 
и на 2 Събрания — Жика Ра- 
дойлович, председател на Ко
мисията за обществено самоуп 
равление при Главния отбор 
на ССРНС.^

Във Власина-Рид за канди
дат-представител е изтъкнат ле 
карят Павел от Власина-Стой- 
внчева.

За представител в Стопанска
та камара на Съюзната скуп
щина е изтъкнат на всички съ 
брания Живан Джорджевич, 
директор на ,,ТИГ” от Гърлели 
ца. За представител в Организа 
пионно-политическата камара— 
Жика Радойдович.

Събранията на избирателите 
и на трудещите се бяха масово 
посетени.

те.
В сравнение с по-миналата го 

дина личните доходи отбеляз
ват значително увеличение. Осо 
бено са увеличени заплащания' 
та на нископлатените работни
ци, като при това е имало стре 
меж границата на м/инимума да 
бъде над 20.000 динара. През по 
следните месеци от миналата и 
в началото на тази година запла 
тите са повишени, създадени са 

съотношения

покупателната

едно събра-промишлеността, 
ние на трудещите се от обще
ствените служби, а също и в 
просветата и здравеопазването.

В Общинската скупщина са по-благоприятни 
в заплащането на нискоквали
фицираните и висококвалифи
цираните работници и други по 
дебрения в системата на запла
щането според труда. Този стре

вакантни, поради изтичането 
да двегодишния мандат, 27 от- 
борнически места. От това чие 
Ло 14 места са в Общинската 
камара и 13 в Камарата на 
трудовите общности. За всич
ки вакантни места са предло
жени сбщо 53 кандидата, от 
които 32 за Общинската кама
ра и 21 за Камарата на трудо
вите общности (без просветата 
и здравеопазването). Тъй като 
общината е двунационална, ин 
тересно е да се отбележи, че 
между предложените кандида
ти 27 .са от бъларската народ
ност, а 26 от сръбската. Прави

за
301

меж продължава.

Положителни равносмет
ките и на земеделските 

кооперацииприятие — 
постигнало 
При общ доход 215 милиона и 
чист приход от 59 милиона то е 
отделило за фондовете общо 27 
милиона динара.

И трите земеделски коопера
ции в Босилеградско са приклю.

годината с положителнаЧИЛИ
равносметка. Кооперацията в 
Горна Лисина при общ доход 
265 милиона и чист приход 18,5 

(Следва на 2 стр.)

отЕстествено, това е резултат 
добре организираната работа и 
от икономиите, 
намаляване на ненужните раз
ходи. Успехът е могъл да бъде 
и по-добър, ако пътищата бяха 
по-добри. Това, защото предпри 
ятието понастоящем плаща дво 
йни отчисления на транспортни 
те средства.

осъществени с

Милан Величков

т-сзвонци АПО ИЗВЪРТАНЕ 

НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ч-

Избирашелише кандидашираха
Неизиолзвани вътрешни 

резервиИзбирателната колегия в Берин 
Извор — Звонци за едно свобо 
дно място избирателите канди 
дадираха 
ник и Веселин Димитров, пен
сионер.

В избирателната колегия за 
един отборник във Камарата 
на трудовите общности избира 
телите изтъкнаха Божко Таков, 
уравител на земеделската коо
перация в Звонци.

В Звонски район завършиха 
кандидациенните събрания за 
свободните места в Общинска
та камара на трудовите общно 
сти. В избирателната 
Ракита и Вучидел за едно сво-

В края па миналата седмица в Димитровградско завър
шиха и кандидационите събрания, т. е. утвърждаването на 
кандидатите листи. За първата фаза, когото се предлагаха 
кандидатите, гражданите проявиха голям интерес и излъчиха 
много повече лица, отколкото са вакантните в представителни
те тела. Разбира се, в началото, особено в Бурела, на първите, 
капдидациопни договори, хората, свикнали на подготвени кан
дидати „отгоре”, изчакваха. Нищо чудно, загцото дългогодиш- 

създала една инертност, която трудно може да

Все пак личи, че в работата 
на предприятията има органи
зационни слабости, които пре
чат за по-големи успехи. Произ 
водствените и услужни задачи 
не са най-добре изпълнени. Най 
напред е била слаба стопанската 
дейност по отношение целесъоб 
разното използване на притежа 
ваните оборотни средства. Това 
се отнася до търговското пред
приятие „Слога”, където набав 
ката на стоки не е била рацио-

Илия Тасев, работ-
колегия

бодно отборническо място са 
кандидатирани: Богдан Васов, 

Георги Йованов, сел
цата практика е 
сеI преодолее за едно денонощие.

Но вместо да допринесат с политическата си дейност да 
се преодолее тази инерция, обгцинските ръководства, както се 
изтъкна и на заседанието на Изборната комисия на Околийс
кия отбор на ССРН в Ниш, недоразбрали ориенгировката и до
говорите и общинските ръководства, грубо наблягат да се осигу 
ри кандидатурата на. определени лица.

Как другояче да се разбере настояването на един акти
вист на предкандидациоииия договор в гилназията \ „Йосин 
Броз Тнто” присъствуаащите да се изкажат защо не искат да 
предложат набелязания от общинското политческо ръководст
во кандидат, освен като извъртане па непосредствената дело^ 
крация и изнудване на кандидатурата па всяка цена.

Не са малко и такива активист в Димитровградската об
щина, които пред събранията на избирателите излизат с пред
ложенията на общинските форуми по стария и отживял вре-, 
метд си начин. Тук да си послужим с и сиреното признание па 
един активист: „Задължих двама другари да изтъкнат набеля
зания от общинското политическо ръководство възможен кан
дидат, обаче бях силно изненад т, когато ги след половин час 
ни кой не излезе с това предложение. Бяха предложени други 
хора”. Какво показва това? Показва, че иагиига хора вече не 
са обикновени машинки. Отзвукът на онова, което през пос
ледните м 1сеци се говори за изборите и за непосредствената 
демокрация, за правото па трудещите се да разискват за кан
дидатите и да влияят върху тя хи о то избиране и поставяне на 
кандидатската листа, не е б-з резултат. Той прониква и щ 
прониква все повече в съзнанието па хората, въпреки времен
ните бси,илации.

И вместо'в първата фаза т-зи груби нарушения на 
демокрацията да се оценят като дълбоко вредни и несъвмести
ми с нашата социалистическа практика, вместо да се борил 
против тях с всички средства, из архивите се излъкват изха
бени сррази като: „дотук беше демокрацията, сега да са дейст
вува политически”.

Очаквахме, че па кандидаи,иоппите събрания ще се калод 
някоя дума и за много споменат възможни кандидати па пред- 
капдидациопните договори. В болшинството случаи това и бс 
направено, по може да см каже че пе сми останали докрай по
следователни. Някои неравноправни иротивкаидидатури из-1, 
тъкнати от общинското политическо ръководство в последния 
момент правят мечешка услуга па техния престиж, представяня 
ват опит да сс задоволи формалната дело крация.

А кому служи извъртането па основните принципи на де
мокрацията? Сигургю не на демократизма па изборната инсти
туция и на правилната политичюка акция.

учител,
скостапански производител, Ка
мен Джуров. учител, Борко Ни 
колов, селскостопански произ
водител и Сима Б.Рангелов.

Кандидационпите, събран ия па избирателите и трудеш,и Га се приключиха. На лного 
места разискванията по угпърж даването па кандидатито бяха живи и градивни а решенията 
— единодуьши. По места са ут аърдепи повече кандидати. По общо събранията бяха масови и 
орели.

На снимката: Събранието па трудещите се и димитровградската гимназия.



2 БРАТСТВО* {

IИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА 

ПРЕДУПРЕЖДАВА
Югослав ско-египетс кото сътрудничество

Др. Александър РанкоЬич 

на Посещение Ь ОАР—СВОЕВОЛИЕТО НА ОТДЕЛНИ РЪКОВОДИТЕЛИ Е НАЙ-ЧЕСТО ПРИЧИНА ЗА НА
РУШАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ —

ХТЗВ ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ЗАДЕН ПЛАН __
— МАШИНИТЕ РАБОТЯТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ —

не от едно работно място на 
друго. Постоянно заетите селс
костопански работни цц, асоито 
не се ползват от поддръжката

От втори март в Обединена
та арабска република се 
ра на официално седемдневно 
посещение заместник ■ прези
дентът на СФРЮ Александър 
Ранкович.

По време 
югославският заместник — прс 
зидент ще води разговори с дъ 
ржавпитс и политически ръко
водители на ОАР по въпроси 
за международните

взаимното сътрудничество 
между двете страни.

Всъщност разговорите 
започнаха още в първия ден от 
посещението и .минаха в сър
дечна и дружеска атмосфера.

Другарят Александър Ран
кович с гост па заместник-пре
зидента ма Обединената араб
ска република Закарпя Мохие- 

I дим, който миналата година по 
сети нашата страна.

На заминаване за ОАР др. 
Ранкович 
Югославската телеграфна аген 
тля, като изтъкна, че това пър
во посещение в ОАР го радва,

защото ще има възможност да 
се запознае с храбрия народ 
на приятелската страна и с не 
говите значителни успехи и за 
воевания, конто е осъществил 
в икономическото и обществе
но-политическото преобразва- 
не на своята страна.

нами-

Годишният отчет на инспекци 
ята по труда в Димитровград из 
несен на последната сесия на 
Общинската скупщина, дава не 
малко материали на обществено 
политическите организации да 
обсъдят не само примерите на 
нсеъблгоу аванс предписанията 
на трудовия кодекс, но и вътре 
шиите' о-тношения в някои тру
дови организации.

са, се изпращат за овчари. От 
там и честите оплаквания на 
работниците, които привеждат, 
че някои работници имат свои

на посещението

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК 
В АЛЖИР

отношения
и

Делегацията па Съюза на ю- 
гославските комунисти, която 
повече от една седмица се на
мира в Алжир и бе приета от 
президента Бен Бела, неотдав- 

посети и град Оран, където 
някои индустриални

вечеНе случайно, инспекторът по 
труда най-наппед се спира вър 
ху положението в земеделските 

Б тях са ставаликооперации, 
лай-груби нарушения на пред
писанията на Закона. Земеделс 

кооперация „Сточар" на
миналата година съкра

на
ката разгледа 

обекти и веди разговори с ме- 
;ръководители на ФАН.

Делегацията на СЮК, коятб 
предвожда др. Велко Влахович 
е гост на Алжирския фронт за

пример
тила работното място на заве
ждащия механизацията като из 

то само Ои
стните

пишно, а всъщност
преименувано в „референт 

стопанство”. Бпвши-
даде изявление нало

по селско
ят служител бил преместен 
друго работно място, а управата 
на кооперацията назначила за 
референт ново лице. Така коопе 
рацията. по точно нейното ръ
ководство, се освободило от не
желания служеш.

на
национално освобождение.

Кандидатите са 

известникооперацияВ земеделската 
„Нишава” завеждащият меха 

си позволил да се 
частен работода- 

без знанието на управата 
уволнявал работни-

низацията 
държи като 
тел и рите на Славко Ранджелович и 

Станимир Велкович.
За Културно-просветната 

мара на Съюзната скупщина 
повечето 
кандидатурите на Райко Зарков 
и Иван Петров, а на събрание 
то в Каменица бе предложена 
Савка Стефанова.

За Социално-здравната кама 
ра на Съюзната скупщина съ
що са изтъкнати двама канди
дати: Стоян Младенович, секре 
тар на Общинския комитет на 
СКС в Бабушница и Кръстич. 
Василие.

Събранията на избирателите 
излъчиха повече от вакантните 
места, кандидати и за Общин
ското вече и Вечето на трудо
вите общности. За 12 свободни 
места в Общинското вече са из 
тъкнати 20 кандидати, а за 13 
свободни места във Вечето на 
трудовете общности 
20 лица.

В псвечето случаи събрания
та се изказаха за листи с пове 
че кандидати.

В Димитровградска сбщииа 
завършиха и кандидационнете 
събрания за утвърждаване на 
кандидатите за вакантните ме
ста в представителните тела.

За Републиканската камара 
на събранията в Димитровград 
ско и Бабушншнко са изтъкна 

кандидати: Никола

приемал и
ци. Кооперацията сключвала и 
договори със сезонни работни
ци на определено време, но и 
след итзичането «а договора те 
били задържани на работа със 

работно време, обаче се 
ставало по тру

на

събрания изтъкнаха

същото
га заплащането ти трима 

Стоилкоеич. Деснмир Вацич и 
Мирко Златанович.

За Съюзната камара на всич
ки кандидционни събрания в 

- Димитровградска и Бабушниш- 
ка община е изтъната кандила 
турата на Кръста Михайлов и ч 
председател на Околийския от 
бер на ССРН в Ниш.

За стопанската камара на Съ 
юзната скупщина 44 събрания 

избирателите

доден.

Ако е вуйчо ши владика
управлинието при 
кооперация „По1 

Смиловци правят свое 
на исканата от

Органите на 
земеделската
беда” от 
волно селекция 
Завода работна ръка.

„вкуса” им той ще 
"неопределено вре- 

е назначено и
Ако е по 

бъде зает на 
ме, както впрочем 
в отправеното

ако не, управата веднага
предложи сезонна работа 

изпрати за овчар. Че 
и случаите на премества

на изтъкнаха 
Божко Богданович, директор на 
комбината ..Иван Караиванов” 
в Пирот а на едно — Живко 
Виденов директор на комбинат 
„Димитровград”.

искане до Заво-
В комбинат „Димитровград”да. а 

ще му 
или ще го 
сти са

хора между органиге на управ 
лението.

управата през мъртвия сезон, 
когато работното време е 6 ча

Ще Почервенеят ли директорите

СЪщо

За оргашйзацпоинонполптичес 
ката камара на Съюзната скуп 
щина събранията в Димитров- 
1радско изтъкнаха " кандидату-

След приключвапето 

па годишните 
равносметки

Според констатацията на еше 
пектора по труда вееш! работ
ник от предприятието „Балкан”, 
който се осмели да критикува 
отговорните ръководители, мо
же само да очаква уволняване 
или, както сега е модерно, сък
ращаване на работното място. 
Оргашгге на управлението, вме 

обстойно да се запознаят 
със случая просто гласуват пт>ед 
ложението на директора илй за 
веждащия счетоводството. По 
въ^поса за уволяването на фи
нансовия книговодител, отговор 
ните от предприятието органи
зирали събиране на подписи, за 
да се докаже, че той е нежелан 
в предприятието.

Търговското предприятие „7- 
юли” с правилника си предвшк 
да разписване на конкурс само 
за работните места на 
дащия книговодството и комер 
циалния директор. В повечето 
случаи това предприятие не ос 
ведсмйва Завода за свободните 
места и ако го осведомят, търс 
ят само определени лица. 
предприятието „Циле” комисия 
та за приемане и уволняване на 
работна ръка не води протокол,

ХТЗ не е Получила

така че тук инспекцията труд
но може и да открие нарушени 
ята на предписанията. Извънред 
ната работа в това предприятие 
не се заплаща под претекст, че 
работниците остават добровол
но, за да изпълнят нормата си. 
През 1964 година инспекторът 
е констатирал, че на много ра
ботници не е заплатен и мини
малният гарантиран личен до
ход.

Д. Йотов

БАБУШНИЦА
(Продължение от 1 стр.)

за фондовете 6милиона отдели 
мйлиона динара, в Долно Тлъ- 
мино кооперацията е отделила 5 

а в Босилеград
ПРЕД ИЗБОРНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ПЪРВИЧ

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СКсто
милиона динара,
*— при
динара, кооперацията е отдели
ла за фондове 14 милиона дина

чист приход 36 милиона
Секретарите на първичните 

организации на СКС от Бабуш 
ница проведоха, консултации 
за подготовките за скораштгге 
отчетно-изборни конференции 
в първичните организации на 
СК. Изтъкна се, че комунисти 
те трябва 
към открити

Нарушенията на предписани
ята в областта на трудовите от
ношения в металопреработвател 
ното предприятие „Механик” се 
отнасят главно до изчисленията 
и изплащането на личните до
ходи. Отговорните служби 
са се придържали към мерила
та, предвидени в правилника за 
разпределение на личните до
ходи. Така през един месец из
численията стават въз основа

работа да предвидят поне две 
Съвместни конференции на ко
мунистите от Бабушница в те
чение на годината.

В течение на подготовките 
комунистите трябва да се дого
ворят за критериите за избира 
пе па хора в новите .ръковод
ства.

ра.
Но, върху тези успехи има ся 

нка. Печалбите не са резултат 
селскостопанска произсамо на

водстаена реализация, но глав
на изкупуването и продава- 

селскостопански продук

не
да се ориентират 

дискусии кактоНО'
нето на
ти, което ще рече, от търговия 
та.

II
завеж-я

'с:.Земеделските кооперации са 
фсе още неукрепнали организа
ционно и кадрово и още не са 
пълни носители и решаващ фак 
тор в селскостопанското произ
водство. Малко са организира
ните мероприятия за развитие
то на селското стопанство, за

на грунтовата реализация, а гтрез 
по единица продуктдругия

индивидуално. На учениците в 
стопанството това предприятие

В не осигурява навременна годшн 
на почивка, нито 
К-15

пък билети

производствено сътрудничество 
с частния земеделски произво
дител, за да се увеличат доби
вите в полевъдството и живот
новъдството. Механизацията в 
кооперациите е слаба да изпъл
ни задачите по мелиорисването 
и за засилване и осъвременява 
нето на нови високодобивни сел 
скостопачски култури, за подоб 
рлване породите в животновъд 
ството и гтр.

гражданственост
разполага и сИнспекцията 

данни, че в повечето предгтрия- 
машините са пуонати в дей 

отвие без одобрение от инспек
цията. Такива машини има в 
комбинат „Димитровград”, „Ме 
хашгк”, „Циле”, а в кожарското 
предприятие не. съществува одо 
брение нито за една машина. Та 
кава практика може да доведе 
до пожари или подреди на ра
ботниците. Вината за това по-.

Макар, че инспекцията е за
дължила всички трудови орга 
низации да изработят специал
ни правилници- за ХТЗ и да о- 

тази служба.

тия

сигурят лица за 
освен комбинат „Димитровград”, 
нито едно предприятие не е по 
стъпило по решението на инс
пекцията. Това показва, че в
трудовите органграции за за
шитата на работниците "не се От к'оиферекциите

по отрицателните явления та
ка и по положителните
ния.

Но тази практика едва лч мо 
жр ла се премахне без подобря ___же да се чет* т, държи сметка, което потвърж-
ването на кад. ‘ това Дава 11 все по-големия брой пов
перациите. По с , реди на работниците. Освен ком
е една от бариерите, които пре- бннат „Димитровград” нито ед-
чат за подема в селското сто- ^ но предприятие не е организи

рало в течение на годината се
минар за професионално обуче 
ние на работниците.

па секретар ите жа СК

Въз основа ма .досегашния ° 
пит секретарите изтъкнаха не- 
охедимостта от формиране из 
местни комитети или секретаря 
атп на организациите в Бабутп 
ниа и всички райони н по-голе 
ми населени места.

ложение пада изключително -въ 
рху отговорните ръководители 
на тези предприятия, които във 
всеки момент могат да .ърсят по

движе-

Със цел да се заеме единно 
становище по най-същетвените 
въпроси в Бабушница секрета
рите се договориха първичните 
организации в плановете

мощта на Завода за защита на 
труда в Ниш, защото са члено- 

Д. Йотов

■ панство на комуната.

Вей е Велинов ве на същия. Б.си за



БРАТСТВО 3

Пред 8 март — Международция празник на жената
САВКА СТЕФАНОВА:

НАЙ-РАДОСТЕН ДЕН МИ БЕШЕ 

КОГАТО СТАНАХ ДЕЛЕГАТ ЗА 

I КОНГРЕС НА АФЖ
ите синове в армията. Освен то 
ва името на нашата бригада на 
Фронта

Още в края на 1944 година 
ваше. в малкото подбалканско когато войната все още бушу- 

селце Горни Криводол, я Ди-г 
митровградско, учителката Савка Стефанова събра една вечер 
няколко жени, за да им разкаже за настъпилите промени. След- 
ващия ден при учителката дойдоха още толкова жени, а нас
коро в Горни Криводол бе оформена организация на АФЖ

От тук започва политическата, дейност на някогашната 
селска учителка, сега гимназиална учителка в Димитровград, 
която като организатор на жените, от Висока стана член на 
Околийския отбор на АФЖ, пръв отборник-жена в Долни Кри
водол и член на Околийския отбор иа >Народния фронт и въп
реки тези задължения свърши и виеше училище-факултет.

и участието й беше изве 
сно. Много наши жени отиваха 
на фронта като делегати.

Самите избори 
конгреса и ~
Еелград беше

за делегати за 
заминаването ми за 

_ едно огромно тър
жесгво в Димитровградско. То ва беше всъщност първото 1'_
участие на един конгрес. Зато-

»^“а.
ря Тито — една нашенска но
сия. За самия конгрес мога да 
кажа, че в неговата работа има 
незабравими моменти. Оособено беше

ни

работническите съвети
Още няколко дни и ще празну 

ваме Международния празник 
на жената. Тазгодишният праз 
ник на жената съвпада с дваде 
сегггодишнината от I конгрес на 
АФЖ, който се проведе през 
1945 година в свободния Бел
град. На този конгрес предста
вителка на жените от Димитров 
градско беше другарката Савка 
Стефанова.

По този повод и по случай 
заминаването на другарката 
Стефанова от Димитровград по- 
беседвахме с нея за паметните 
дни на недалечното минало. •

— За дните, прекарани в Гор 
ни Кривидол и дейността на о- 
рганизациите на жените във Ви 
сок винаги ще си спомням — за 
почна другарката Стефанова.

НЕНУЖНОТО ВМЕШАТЕЛСТВО ПРЕЧИ НА 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Това бяха революционни 
когато нашите жени за пръв 
път напускаха къщния праг и 
започнаха да се интересуват за

дни,
трогателно появяването на 

другаря Тито. Между делегати
те имаше и много жени загуби
ли своите синове 
това из конгресната зала се ви 
ждаха много черни забрадки. 
Когато другаря Тито влезна 
лата, всички станаха 
Някои делегатки 
доугаря Тито 
Имах това

и мъже. За-

то получава заплата в цоедпри 
ятието.

От друга страна някои члено 
ве на самоуправителнкге орга
ни Още не са разбрали, че век 
чки гроблеми трябва да се ре
шават вътре в колектива, а не 
чрез намесата или помощта от
вън. Как иначе да тълкуваме 
например такива изказвания 
на отделни членове на работни 
ческия съЕет: ,,В нащето пред
приятие има криминални греш 
ки, но аз тук не искам нищо да 
кажа. за всичко Съм осведо
мил там където трябва”, За 
самоуправлението не съществу 
ва никакво „там", а само тук. 
Това показва, че още не сме у- 
спяли да преодолеем старата 
практика на решаване 
ре", че ненужното 
ство отвън е все още присъст- 
вуващо. Ако успеем това да из 
кореним и да установим здра- 

връзка с Общинския синдн 
кален съвет. успехите няма да 
изостават.

Таско Миков, сегашен пред
седател на работническия съ
вет на гостилничарското пред
приятие „Балкан" с и един от 
най-старите членове на колекти
ва. Както сам той казва, досега 
е променил над 20 директори 
от основването на тази трудова 
организация, която е най-често 
Под ударите на критиката, и на 
стопанските и на политически
те фактори в комуната. На пъ 
рвия наш въпрос на какви тру 
дности се натъкват органите 
на самоугравленпето и колко 
те" допринасят на предприятие
то, Миков отговори:

— „По мое мнение самоупра 
Елеиието е силен 
ум, който, ако нещата правил
но се насочат, ако максимално 
използват своите права и спаз
ват задълженията, ще стане па 
зител против всички видове 
извращения и гру.би грешки, ко 
ито ни нанесоха немалка вре
да в досегашната работа. Работ 
ническият съвет сега е прину
ден да изправя някои стари 
грешк»- когато не съществува
ха например комисии за прие
мане и уволняване на работна 
ръка, когато всичко беше в Ръ 
цете на един човек. А един чо
век, колкото и да бъде почтен 
в една такава сложна обстанов 
ка ще прави и грешки-

На вашия въпрос какво най- 
много ни пречи в сегашната (оа 
бота искам да изнеса едно но
во твъРЛС отрицателно явле
ние. носители на което са отде 
лни членове иа самоуправнтел- 
ните органи. През последно 
време често се чува мисълта, 
че докато му трае мандата ни
кой и нищо не може да пред
приема против него. Има и та
кива разбирания, че той е ста
нал някаква „власт” и че сега 
му е позволено и да не изпълня 
ва основните задачи, за коп-

в за
на- крака, 

излизаха пред 
целуваха, 

щастие на следващия 
ден лично да предам подаръка 
”а жените от Димитровградско. 
Другарят Тито се задържа мал 
ко при нас и поприказва за съ 
бипията.

След Конгреса не остана село 
в Димитровградско, 
съм говорила за срещата ми с 
Тито. Пътуваше се 
защото за една вечер трябваше 
да се говори в две-три села. 

Другарке Стефанова, Вие 
напускате 
Можете ли да

и го

в което не

всяка нощ,

йшяшшзваь,
Димитровград. 
ни кажете ка 

кво Ви е зарадвало най-мно 
го. а какво пай-много Ви е 
оскъребило приз 20-те годи
ни?

колективен
СЕЛЯНИТЕ СТРОЯТ 
— КООПЕРАЦИЯТА 

РАЗПИЛЯВА

,,отто- 
вмешател-

Савка Стефанова
—; Най-радостен ден ми беше 

когато ме щзбраха 
I конгрес на АФЖ и това 
дост съм разказвала и ще раз
казвам и в бъдеще. Що се ка
сае до втория дял от въпроса 
това най-малко обичам да си 
спомням. Най-много ме оскърби 
постъпката на някои хора в Дп 
митровград, които със своите е 
снаФски разбирания ми прече
ха, когато задочно следвах фа- 

- култета. Естествено, поради под 
готовка на изпитите по-малко 
работех в обществеио-политиче 
оките организации. Тези недо
разумения твърде много ме ос
кърбяваха.

Как се чувствувате сега 
пред заминаването в Бел
град?
— Съвсем е разбираемо, два

обществените въпроси. Из всич. 
кй села на Димитровградско ре 
дом с мъжете все по-често се ви 
ждаха и жените, които се изказ 
ваха по всички обществени въп 
роси.

Няма да забравя един митинг 
в Димитровград през декември 
1944 година. Преди това минах 
ме из всички села на Висок. 
На следващия ден през Видлич 
жените бяха тръгнали за Дими 
тревград. Това беше събитие от 
историческо значение за нашия 
край. На митинга жените изди
гаха лозунги и активно одобоя 
ваха думите на ораторите. Има 
още примери, които говорят за 
активното участие на жените от 
Димитровградско в края на вой 
ната и следвоенното ивграждане 
на страната.

за делегат за ваОт преди седем години сел 
яните в Берин извор строят 
за свои нужди обществена 
сграда. По едно време, пора
ди недостиг на средства за 
набавяне на дограмата, бяха 
спрели работите, но минала 
та есен те махнаха етажа и 

покрив на сградата.

с ра-

СЪБРАНИЕТО НА 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

ИСКАсложиха 
В предизборната дейност бя 

договорили сградата да 
завършена до Първи На събранието на избиратели 

те в Берин Извор избирателите 
отправили искане до Бабущни- 
ца да помогнат акцията на сел
яните около електрифициране
то. В обоонованието се казва, 
че селото е бедно и със собстве 
ни средства ме може да завър
ши тази акция. Избирателите 
искат Скупщината да им осигу
ри специалисти, трансформатор' 
и медна жица. Селото ще осигу 
ри стълбове за петгеилометрова 
та линия и ще завърши всички 
други груби работи.

ха се
бъде
май и в нея да отпразнуват 
празника на труда. Освен за 

тази постройка, която ве 
2 милиона дила,

че струва към
има помещения за коо 

магазин на коопе 
Звонци, който се 

помещава в частна къ

нара,
перативния 
рацията от 
га се

десет години непрекъснато съм 
работила, имам много познати 
и приятели и разбира се винаги 
когато мога. лак ще дойда в гра 
да, който много обичам.

ща. и се надяваИменно затова 
ха хората,, че кооперацията 

изграждане 
спестявания от по

Вие представяхте жените от 
Димитровградско иа 7 кон
грес на АФЖ в Белград. Ра 
зкажете пи за този конгрес?

ще им помогне в 
то, а тези 
мощта да използват за елек
трифициране на селото, с ко 

да се заемат щом свър-

В. Николов
Най-важното е това, че на

ето 
шат с дома.

Но кооперацията има коо
ператори, а те нямат коопе
рация! Вместо да помогне иа 
бедното село от кооперация
та отсекоха: „-нямаме средст-

конгреса отидохме с големи ре 
зултати от работата си. Ние има 
хме организации на АФЖ поч 

всички села, бяхме съз-ти във
дали комитети по събиране на 
помощ за фронта, много жени 
вече бяха научили да четат и пи 
шат и изпрафаха писма на свова”.

Но беляга идва, когато най 
мхтлко се очаква: хората от

виде- 1.080.000 динара за 
доквалифпкация иа 

работниците

Берин извор узнали, и
след годишното събра 
кооперацията бил ор 

пиъи,ен гуляй — с 
вино, ракия, мезе.

ли, че 
ние на 
ганизиран 
прасенца,
Затуй сега все по-често се чу 
ва думата ,,репрезентаи,ия ;

помпи. При

ч’:ч;

&

Заводът за заемане на работ
ници в Пирот отпусна на рабо
тническия уииверзитет при Це 
нтъра за култура 
1.080.000 динара за организация 

курс за обучаване па ново 
работници в Димитров-

която много се 
това се приказва, 
та година кооперацията 
разходвала за командировки 
па служещите към 700.000 ди

че минала- 
е из

и забава

нанара.
—Това може и да пе е вяр 

но, по защо се говори, че ня
мат пари да ни помогнат, ко 

имат за „репрезептации 
и „командировки" — приказ 
ват хората.

Затуй по-добре е> ако
някой, от „шефовете” в коо 
перацията излезе пред хора
та и сега, в предизборните 
дни, им. обясни действително 
то положение, да им докаже, 
че пе са прави, та хората да 
знаят и да пе ги ,,клеветягТ"

М. В.

заети 
град.

Организация па курса е завъ 
ршеиа. и в скоро време той щд 
започне с работа. Курсът ще по 
сеш,ават 240 работника 
100 от предприятието „Васил И- 
оаиов—Циле”, от които 50 заети 
50 работника от „Свобода" и 90 
работника от „Механик".

Повечето от работниците се

гато

и това,

га за пръв път ш,е започнат ра 
бота в димитровградските пред 
приятия.

Димитровград — зк.ика картинаБ, Ник.
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„Блаюдарим на ош6орнии,ише 

и общинскаша скуйщина“
Насроченото за 22 февруари събрание на избирателите от 

П и Ш район на Димитровград на което трябваше да бъде раз
гледано проекторешението за облаганията и данъците на граж
даните бе отложено, защото от 1.500 избиратели бяха дошли са- 
мо 50 души. Според Статута Общинската скупщина <? длъжна 
най-малко след три дни да насрочи ново събрание иа избира
телите. Но тя това не направила. Останал салю афишът пред 
Културния дом с изменена дата вместо па 22 па 25 февруари в 
18 часа.

Гражданите били осведомени за събранието чрез подруж- 
ниците па ССРН и по телефон на всички предприятия от гра
да. Този път до 1/10 необходими присъствуващи за провеждане 
на събрание па избирателите недостигалгг 16 души. От петима 
отборници е Общинската скупщина за П и Ш район на събра
нието до 18,30 часа нямало нито един. Общинската скупщина 
не изпратила и опълномощен от борник. който да открие събра- 
нието. Отборникът от вечето па трудовите общности Живко 
Виденов предложил на присъствуващите да се изкажат да ли 
събранието отново да се отложи понеже няма опълпомогцен от
борния и необходимия брой избиратели или да се проведе кон
ференция па Социалистическия съюз. Присъствуващите се съг
ласили да се проведе конференция. На трибуната застанал пред
седателя на местната организация на ССРН за втори и трети 
район и с не малко героиня и горчевина благодарил на отборпи- 
ците за гласуваното довергее.

Не е трудно да се направи извод защо избирателите са 
загубили довериа в събрангеята и защо не ги посещават. От 
петима отборница на първото събрание присъствувал само един, 
а на второто нито един. Според С татута това е тяхно основно за
дължение. И вместо тук да потърсим вшеата за провала на съб
ранията, ние търсим отговорност от присъствуващите комунис
ти, че те уж били длъжни да „спасят” положени/Лто, за да за 
пазят нечий авторгетет и престиж.

Не е нужно да се напомня как се печели и пази престижа.

Правата и за 

дълженията са едно
Човекът и предприятието

вежда ,,главозамайваме”, ,главо 
болие” и „изнемоглост”.

От всичко тсква най-малко ни 
интерсеува какво ще предприе
ме работническия съвет против 
Соколов. Неговите боледувалия 
са само повод да се спрем вър
ху едно явление, което и печа 
та разглежда, защото острието 
обикновено се обръща против 
бюрократическите явления, про 
тив задушването на самоуправ
лението, а по малко против не- 
отговорното отношение на не- 
передствените
Загубите на промишлените пред 
приятия в Димитровград и не 
само в него, от многото „боледу 
валия” са значителни.

отстраняване на всичко онова 
което пречи за постигането на 
висока производителност и рен 
табилност.

Томислав Соколов пет години 
работи като неквалифициран ра 
ботник. През това време той е 
променил седем предприятия. В 
едно се задържал 
дни, а в четири по Малко от че 
тири месеца. За мрлко 
от две години, колкото раооти в 
комбинат .Димитровград”, е отсп

Д-
на СоколовПонеже случаят 

не е единствен трудовият колек 
тив е длъжен да се занимава и

само осем

повече3вопци с всички ония, които неоправда 
но изостават от работа, и да на
мерят начин за пълна ангажи
раност на всеки работник на 
своето работно място, защото 
правата и задълженията са не
разривно свързани.

СЪВЕТЪТ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАБОТА
прехвърлен от производството 
на транспортна работа, а неот 
давна пак бил врънат в цеха. 
Неговата здравна легитимация 
е изпъстрена с печати.

В предприятието не гледали 
благооклоно на неговите чести 
лекарски прегледи и отпуски по 
болест. Искали да оправдаят и- 
ли неговите твърдения че е бо
лен, или съмненията, че Соко- 

отбягва от работа. Затова 
били изпратени на преглед 
Пирот при примариуса Анджел 
кович. Той констатирал, че е ’ 
способен за работа. Същата диа 
гноза поставили и един. невро
лог в Ниш и лекарската коми- 
сих в Пирот.

След всичко това, директорът 
на комбината в ..Димитровград” 
поискал от Сокол писмено изяв 
ление. В изявлението той при-

ства от местното облагане и от 
доброволния т^уд на население

Съветът на Местната общност 
веднага след конституирането и 
гласуването на статута пристъ
пи към оживотворяването на 
статутарните задължения. На 
последното заседание самоупра 
вителният орган разгледа въз
можността за електрифициране 
на пет неелектрифицирани се
ла. По решение на Съвета до 
края на годината съществува
щото трасе от Ракита до Звон- 
ци трябва да се разшири и да 
се построи път, да се поправят 
междуселските пътища и да се 
довършат сградите, започнати в 
обществена собственост. За из
граждането и довършването на 
тези обекти ще се осигурят сред

производители. М. Бакич- --гто.

КУРС ЗА ЗИДАРИ Ваксинация 
в БосилеградскоВсички досегашни мерки в та 

зи област не бяхаТези дни в Горна Лисина за
почна двумесечен курс за ква
лифициране на работници — зи 
дари.

Покрай чисто професионални
те предмети курсистите ще и- 
зучават и общообразователни 
предмети. Учебната програма 
ще проведат преподавателите от 
основното училище в Горна Ли 
сина и неколцина специалисти 
по строителство. Курсистите мла 
дежи от тоя район след това 
ще се отидат по строителните 
предприятия в страната.

достатъчно 
ефикасни да защитят интереси
те на по-голямата част от непос От 17 февруари тази година в 

Босилеградоко започна ваксина 
ция на децата против заразите 
лни болести. Акцията провежда 
Здравният дом в Босилеград, ко 
йто в момента е отправил три 
екипи на терена.

Средства за ваксинацията са 
обезпечени от фонда яа селско 
стопанските осигурители, а част 
от общинския бюджет.

лов редствените производители от 
несъзнателните работници. За
рад неоправдани отсъствия и 
нарушаване на трудовата дис
циплина миналата година ком
бината е отпуснал пет работни 
ци. Съвременната промишленост 
изисква пълна трудова дисцип
лина. Разпределениесо според 
труда- пълно ангажиране на про 
изводителите, а самоупраелнеие 
то, мобилност на работниците за

в

В. В.

3) начело със Съветксия съюз”. Хората се 
насълзяваха от въодушевление и дълго 
не излязоха от залата.”

От месец януари 1942 година Ломски 
работеше в Щаба на отряда, като от вре 
ме на време изпълняваше и специални 
задачи в тила. С членовете на Околий
ския комитет на партията в Бела Па
ланка работеше по организиране на про 
ггагандата сред българските подделения, 
които тогава охраняваха ж. п. линията 
Ниш — Димитровград и пазеха грани
цата от Власотинци до Кална. С члено
вете на комитета той готвеше на българ 
ски език афиши за разпространяване ме 
жду българските войници.

Неговата дейност мржду български
те войници, колкото и да беше малка по 
размери, имаше голямо значение и влия 
ние специално върху войниците от гра
ничните застави. През месец януари и 
февруари 1942 година Балкански и Лом 
ски, придружавани от група партизани, 
няколко пъти посетиха заставите, като 
от там редовно донасяха боеприпаси. В 
района Вабушница-Бяла вода в края на 
1941 и в началото на 1942 година парти
заните не ведн>ж бяха пренесли жито 
и брашно от окупираните от Българи 
села за партизаните и 
свободната територия. Макар че пренас
янето ставаше с коне и през границата, 
българските граничари, не действуваха. 
По това време положението на граница* 
та беше такова, че българските граним 
ни команди постоянно сменяваха отделян 
войници или цели подделения зарад сим 
патии към партизанското движение.

СВ следващия брой — Родопски, тре
ти българин в отряда).

ВЕЛИМИР КОСТИЧ-ЬАБЖПоложихме ранените на снета и се 
приготвихме за сражение. Балкански 
предлояси да залегнем зад дънерите на 
дърветата, а той и Ломски, понеже са в 
български униформй, да излязат пред 
четниците, като преден пост на българс
ка войскова част.

Шом четниците наближиха, Балкан
ски и Ломски изскочиха пред тях с на
сочени пушки и на български език остро 
изкомандуваха да станат. След това ги 
питаха кои са. и къде отиват. Четниците, 
видели пред себе си български войници, 
се стъписаха от страх. Другите партиза
ни още не забелязваха. Ломски използва 
момента и започна да ги ругае: „Вие не 
сте четници, вие сте партизани, горе ръ
цете!” Четниците се заоправдаваха, но 
Балкански бързаше и понеже се бавеха 
да предадат оръжието си, той доближи 
до един брадясал четник и със цялата 
си сила го удари с приклада на пушка 
та. Четникът се строполи на земята, ста 
на суматоха, и ние изтичахме от при
критията и обкръжихме четниците. Те 
веднага се предадоха. Наредихме ги в 
колоната и още същата вечер ги зака
рахме с нас в събирателния пункт.

В края на месец декември 1941 го
дина, с изключение на градовете и се
лата край железопътната линия, беше 
освободена цялата територия на нашия 
отряд. Партизанските части се движеха 
свободно и през деня. Лагерувахме по 
селските училища и по другите общест
вени сгради и всекидневно предприемах 
ме нападения върху комуникационите 
връзки досами Ниш. Отрядът провеж
даше и силна политическа и културно- 
просветна работа сред народа — гграве 
ше събрания, които масово се посещава
ха от хората. Освен старите идваха мно-

& ав яор^хж в
ИЖ ЮГа СКЖВ<аИ€М*Р& 

ЛЖРГИЖЖНСКИ оТРЯЖИ
фашизъм, който е поробил югославските 
и българския народ и всички народи на 
Европа. И действително Ломски не про
пускаше да каже: „Всеобщата борба про 
тив фашизма — това е единственият път 
човечеството да бъде спасено от изтребле 
ние”. Божидар Симич и днес

го младежи и жени, които също много 
се (интересуваха за нашата борба. На те 
зи събрания обикновено говореха комай 
дирите и комисарите и някоя партизан
ка, но чести оратори бяха Балкански и 
Ломски. Впрочем Балкански неведнъж 
се опираше да говори, като ни убеждава 
ше: „А бе другари, аз съм съгласен де, 
ама я ме вижте какъв, съм недодялан и 
груб, по-добре да говори Ломски, на него 
по му върви тая работа, умее да говори 
човекът правилно”. Действително и бе
ше така. Балкански беше набит мъж, с 
широко чело и широки плещи, с остър 
поглед, от цялата му фигура бликаше е- 
нергия и храбоост. Просто беше роден за 
войник. Ломски пък беше по-дре2^н на 
ръст, със -скулесто лице и слабичко тя, 
ло. с лунички по лицето, но беше добър 
оратор, познаващ • политическите съби- 
тиятия и лесно запалваше масите по съ 
бранията. Мнозина хора, от Нишко, осо
бено селяните от сегашните Свърлижка 
и Запланска комуни и днес си спомнят 
за него и с нескрит възторг разказват за 
неговите пламенни речи, държани на е- 
дин особен-сръбско-българскм език, с ко 
тгго призоваваше населението да помага 
партизанската борба. Старите хора от 
селата: Нишевци, Бурдим, Околище и 
други живо си спомнят за партизанина 
Ломски, който им говореше за братство
то и единството между югославските и 
българския народ, зз кървавия немски

разказва
следното: „В края на месец декември 
1941 година, тъкмо на свети Никола ве
черта, в училището на село Радмиловец 
имаше събрание. Бяха дошли всички — 
и старо и младо, й болни, и здрави. На 
събранието говори и Ломски. Като взе 
думата той обвини великосръбсхата и 
великобългарската буржоазии, които за 
рад егоистичните си интереси внасят 
раздор и тровят отношенията мФкду на
шите два братски народа. — Тази бур- 
жоазия — каза Ломски — и сега, в най- 
съдбонооните моменти от нашата 
рия, слугува на немския фашизъм, за 
да запази своите интереси. Ние обаче 
трябва да изтраем в нашата борба. Идва 
денят, когато нашите народи, нашата па- 
ртизнека войска начело с Комунистиче 
ската партия на Югославия и с помощта 
на братската Червена армия ще извою
ват пълна победа над немската фашист
ка паплач и над техните слуги. Тогава 
нашите народи свободно и в

исто-
населението от

мир ще си 
построят такъв порядък, какъвто оби
чат. На края той извика: „Да живее 
дружбата на всички славянски народи
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ДИМИТРОВГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ПРИЕТО Е РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОБЛАГАНИЯТА И ДАНЪЦИТЕ
казателите да не бъдат единни 
за цялата комуна. Общинската 
скупщина по предложение 
Съвста по обществения план и 
финансии прие решение от по
казателите да се определят по 
райони след като се направят 
нови изчисления на кадастъР- 
ския приход.

По искане на гражданите 
да се направи прекдасиране на 
земята професионалните сЛуж- 
би на Общинската скупщина 
дадоха пред отборниците пояс 
нение, че прскласация може да 
се награви само по искане на 
най-малко две трети от общия 
брой ти собствениците на имо 
ти, и че расходите, които са 
сравнително високи, понасят, 
самите собственици, които ис
кат прекласация. Бе из-ьткнато 
също така, че Общинската ску 
пщина засега не може да заде 
ли такива средства.

Това решение на Общинсца-

След като разгледаха забеле
жките на гражданите по цроек 
торешението за облаганията и 
данъците и проекторешението 
за показателите и размерите на 
облаганията, отборниците прие 
ха на последното си заседание 
проекторешението с известни 
допълнения и изменения.

По предложение на отборни- 
цнте Арса Битов от Тръиско О- 
Асровци и Димитър Славов от 
село Каменица бе изменена а- 
лииея 6 от член 5 на проекто- 
решеинсто за показателите и 
размера на облаганията на гра 
жданите като облаганията въ 
рху приходите от транспортна 
дейност : като второстепенна 
дейност с показател 40<з/о се на 
маляват на 30%. Това поедло- 
женис отборнггшгте приеха е- 
дмнодушно.

Общинската скупщина прие 
изцяло и допълненията внесе
ни от Съвета по обществения 
план и финансите.

Отборниците разискваха и за 
забележките на гражданите по

на

НАШ^ РЕПОРТАЖ С МУЗИКА НА

СЪБРАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Необикновената тишина за 

Легнала по криволичещите гу са би^ се ванула, ама утече...
Кой организира това увесе 

— попитах младата запъ 
хтяна от хорото девойка Риете 
на Живкова.

Как кой! Па ние сами. Ето та 
ка събираме се през деня с хур 
ки и игли в ръце ту при една, 
ту при друга другарка. Някои 
ни осъждат, мислят, че пием. Но 
не е така. Младостта си иска 
своето. Няма къде да организи 
раме танцови, защото залата е
заета със стоки на кооперация- нарят впрочем е и председател 
та и щом е така, ние сами си на младежкия актив.) Но хоро 
организираме. А какво и друго 
да се прави, въздъхна тя и спря 
да разбутва снега с краката си.
После ме погледна с едритге си 
черни очи, които търсеха отго
вор и помОщ.

— Аз и сестра ми Василка за 
вършихме още преди две годи
ни курс за машинописки в Бел 
град, но още сме без работа. И 
не сме само. ние. Ето например 
Милена Алексова, Троягнка Бо
рисова и те са завършили Реми 
клас и сега са на село. Ох, да зна 
ете как ми се иска да съм в ня
кой град — вдигна глава тя, и 
като изплашена сърна изчезна 
в тълпата.

Наближаваше 18 часа — вре 
ме за започване на събранието 
на избирателите по някои данъ

чии въпроси. Силният глас на 
селския глашатай едвам се про 
биваше между звуците на фли- 
горнитл и басовете. Но макар и 
слаб том върна по-възрастните 
към всекидневието. Сега данъ
кът е по-важен от хорото. И те 
на групи потеглиха към учили
щето.

тес-
сокаци на Смиловци от вре 

ме на време се нарушава от бле 
окото ца овце и мученето на го 
веда изкарани на водопой. В це 
нтъра на селото до малката чер 
ква оезгрижни дечурлига 
червени от позакъснялата 
нослета спортуват г 
от тараби малки ски.

В селската кръчма заварихме 
•*гмо сервитьора седнал 
■громената печка.

— Няма още гости — 
той на нашите учудени 
— Докато не издоят 
добитъка не

ни ление

със за 
зима

с направени На мегдана останаха само мла
дежите и девойките. Агрономът 
си проби път до тъпанаря и му 
пошепна нещо на ухото. (Тъпакрай о

отвърна 
погледи, 

и напоят
та скупщина влиза в сила от 
1 януари тази година.

то и песните продължиха със 
същия темп.

идват в кръчмата. 
След малко заведението 

чна да се пълни. Уханието на 
варена ракия и

А Я.Пристигна най-сетне и предсе 
дателят на кооперацията Делча 
Димитров. Достатъчно бе само е 
дна думичка на ухото на един 
от музикантите и хорото стихна"

запо

гъсти кълба 
дим задразниха ноздрите ни..

По едно време отдалече се ра 
;здаде едно пискливо ,ихуууу”. ..

След малко доловихме прият 
ните звуци на песента „Малката 
.гьркиня”.

— Пак закрещяха тия без
срамници — каза един навъсен 
здравеняк — Сигурно пак са пи 
яни и това ми били девойки, 
•пият като мъже — добави той, 
като изтърва едно „пфуй”.

Изтичах на улицата и тръг 
-нах по посока на мелодията —■ 
ктьм Ганкина махала. Докато из 
качвах стръмната улица, обади 
се тъпан. Пред една порта десе 
■гина девойки бяха наобиколили 
клекналия на колене тъпанар и 
хгсеха”ту "йАрбдни песни, ту шла 
гери. Старите и известни в це
лия димитровградски край му
зиканти от Смиловци, чули тъпа 
на, без договор пристигнаха при 
девойките от различни посоки. 
В центъра на селото, точно пр-

СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАТОРИТЕ В ЗВОНЦИ

ТОРОВЕТЕ ПРИСТИГАТ 

НА ВРЕМЕ
Ето какво значи автори- 

младеж итет — извика един 
кратко заповяда: музика, марш 
искаме!

Под звуците на марша младе
жите потеглиха към училището 

техните бащи и деди ве Миналата седмица над 40 коо 
ператори присъствуваха на орга 
низираната беседа за борба про 
тив растителните вредители и 
за мерките, които трябва да се 
предприемат за нормална рабо 
та в селското стопанство през 
пролетта. Тази беседа, изнесена 
от агронома Тома Томов,, даде 
повод на кооператорите да по 

г. стапят- редица въпроси и да об 
- съдят дейността на земеделска

задължиха кооперацията навре 
менно да ги снабди с всички 
химически средства за унищо
жаване на растителните Ереди 
тели и с пръскачки. От навре 
менното снабдяване с минерал
ни торове ще зависят и резул
татите през тази година. Произ 
водителите предложиха на коо 
перацията и те да участвуват в 
купуването на пръскачки.

Както изтъкна управителят 
на кооперацията; тази година ще 
се извърши навременна достав 
ка на минерални торове и ще 
бъдат организирано отглежда
не на птици от породата „Ню- 
хешмир” в сътрудничество с ча 
стните производители.

където
че внимателно слушаха секрета 
ря на Общинския комитет на 
СКС Георги Алексов който ги за 
познаваше с измененията в да- 

Д. Йотовнъчната система.

ИЗГЛЕДИ ЗА ВРЕМЕТО ■т^1-лС’ .м•;/.
-Г-г** -----г 'V’- — ГТ 7 П *ггг т-"« - :

ПРОЛЕТТА ЧАК НА КРАЯ 

НА МЕСЕЦА
та кооперация.

За отбелязване е големият ин 
терес у селяните за кооператив 
но сътрудничество с коопераци 
ята в различните области на сел 
ското стопанство: животновъдс-дни може да се очаква към 

края на март.
Очаква сеАНТЕ ОБУДЕН: 

покачване на температурата
твото, птицевъдството, полевъд 
ството и т. н. Производглелите

ед кооперацията, се изви кръш 
но хоро. И докато наблюдава
хме тази спонтанна веселба око 
ло хорото вече се насъбраха ста 
ри и млади, мъже и жени.

— В наше време го нямаше 
това — коментираше група въз 

• расти жени — и ние бяхме мла 
ди, правехме хоро, но никога 
не сме се събрали на варена ра 
кия. Момичета, а пият като...

— А, не са пияни — застъпи 
се за младите девойки друга 
жена — може би са малко весе
ли. Дето казват хората младост 
— лудост.

-— Не сме прави—добави дрмга. 
Ако те не бяха започнали да се 
събират така от преди десетина 
дгаи, ние, старите, щяхме да за
бравим какво е хоро и веселба.

— Море нека играю и пою, и 
мене ми се сърце растресе. Да мо

К. А. М. Андревапч
Какви са изгледите за време 

предстоящия период? Аато в
ли тази мека зима ще продъл
жи или ще дойдат по-студени 
дни? Същ» така интересен е и 
въпросът кога можем да очак- 

първи пролетни дни?
Ето какво казват метецроло- 

гът — професор Анте Обулен 
и метеорологът 
Борис Колчицки.

ваме
БЕРИП ИЗВОР - СЕЛО С 20 ТРАНЗИСТОРА завършили през изтеклата го 

дина.
любителя *«*

БЕЛУТ — Населението от то
ва село иска тяхната местна об 
щност да се присъедини към Бо 
силеград.

В около 90 къщи в Берин из 
пор живеят към 400 жители. 
Въпреки отдалечиосгга миогото 
проблеми, които постоянно из
пъкват, хората настояват да въ 
рвят в крак с времето. Имтере 
сът за събитията по света и у 
нас, желанието да бълат запоз

натн с всичко е задоволен дос 
татъчно
20 транзистора, копто за 400 
жители, при печата, са значи
телна ниформатшша сила. Бро 
ят обаче няма да остане Дъл
го такъв. Сигурно напролет ще 
влезе още някой транзистор в 
селото.

в селото вече имаПървата половина на март 
ще мине в тихо и слънчево вре 

Съществува 
обаче от временни студове, а 
през втората половина ма месе 
ца може да дойде до кратко
трайно влошаване на времето 
с дъждове и силен югоизточен 
вят!1р.

»•*възможностме.
КАР АМАНИЦА — Членовете 

на Социалистическия 
Караманица проведоха 
за поправка на селските и меж 
дуселоки пътища. Поправен е 
и разширен пътят за Долно Тлъ 
мино и Голеш, които 
се намираха в лошо състояние. 
С това се създават

съюз в
акция

СЕНОКОС — Жителите от то 
ва старопланинско село прове
доха масова акция по разчиства 
нето на снега от пътя Сенокос 
—Каменица—Славния.

А- НЕВАЯ — Преподаватели
те от основното училище и чле 
иовсте па СюМ и ССРН под
готвиха пиесата ..Подвала” от 
М. Глншич.

С тази пиеса самодейците от 
Долна Невля гостуваха и в с 
Барйе.

АКЦИЯ4 до скоро
БОРИС КОЛЧИЦКИ: Към 
5 март — предпролет

възможнос- 
за по-добро снабдяване на 

населението от този край на ко 
муната, както и за подобрение 
на здравната служба.

В последно вре\ме много се 
говори за борбата срещу гъ- 
ботворката, нападнала голя
ма част от горите в Димит
ровградско.

За съжаление, за сега са
мо се говори, по конкретни 
акции не се предприемат. А 
щетите, които гъсеницата па 
нася ни са добре известни...

Ето що е отговорил един от 
борпик по врелг на последна 
та сесия па Общинската ску 
пищна в Дгшитровград 
въпроса:

— Какви акции предприех 
хе в борбата срещу гъботвор 
ката?

ти
* * *

Предпролетна ще е време на 
по-силни ветрове и валежи все 
до 5 март. Този период ще има ня 
кои елементи на 
силните ветрове, 
северния вятър от време на 
време ще има утринни мразове 
със слана и мъгла.

ПОГАНОВО — Тази зима в По 
ганово се появиха вълци. Жнте 
литс от този край отдавна не са 
забележили Вълци в района. 
Но макар в селото да нма дссе 
типа ловджии досега не са пред 
приети никакви мерки.

***■А* * *

ДОЛНО ТЛЪМИНО — Земе
делскатазима: освен 

кошавата и
ИЗВОР — Тези дни на едно 

събрание на Социалистическия 
съюз се обсъди въпроса за елек 
трификация • на селото. Форми
ран е и комитет по електрифи 
кация, който да изготви план за 
тази акция.

На събранието стана дума за 
мелиорация на пасищата в месг 
ността „Рудииа”.

кооперация в селото 
съвместно с подружницата на 
Социалистическия съюз пред
приемат мерки за построяване 
па училищна сграда и една по
стройка за здравна станция. 
Предприемат се мерки за подо
брение и на съобщенията с Бо
силеград.

През пролетта ще бъдат орга 
низирани масови акции по зале 
сяване.

* * *

Също така освен дъжда мо
же да има и слаби снеговале
жи.

ВЪАКОВИЯ — Членовете на 
Социалистическия съюз въО 
Вълковня през миналата седми 
ица очистиха снега и поправи 
ха пътя към Долни Криводол 
и Каменица. В тази акция жи
лите са изкарали над 3 кубиче
ски метра пясък и чакъл и са 
очистили 1.200 метра от пътя.

па

По-грайиа стабилизация на 
времето е покачване на темпе
ратурата и хубави слънчеви

***
— Устроихме сказка па те 

ма: Еорба среги,у гъботоорка 
та и преглед на горите и ово 
пиките...

И наистина, за сега, само 
па думи се борим срещу този 
вредител, макар че е край
но време да се предприемат 
сериозни мерки, за да се спа 
сят горите.

»**
МИЛЕВЦИ — Жителите на то 

ва село правят подготовки за 
построяване на нова училищна 
сграда. Тази акция ще се про 
вежда изключително на базата 
на местното самооблагане.

И милепчая-ш през тази про
лет ще продължат с акцията 
по електрификация, тъй като 
по-голямата част от работата са

ГОРНА ЛЮБАТА — Горнолю 
батчани са недоволни от снабдя 
ването и пощенската служба. 
Членовете на Социалистическия* * *
съюз ще предприемат акция за 
поправка па пътя Колчтга Га- 
рииа — Вранска баня и пътя 
Босилеград — Враня през Бос
на кобила.

Селяните 
разчистваха снега на пътя Сми 
ловци — Радейиа, за да осигу
рят нормални съобщсшш с Ди 
митротрад.

В. ОАОРОВЦИ

М, Ли.
В. Велинов
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ВРЛТСТв о

въпроса па 

III клас
Думата на младцт„

Нашише 

наЬици
лоши

ЕДИНИЦИ ПО 

ИСТОРИЯ НА 

РОДНИЯ КРА Й

„Нямаме достатъчно
за културно-забавен живдт°В":! 
развлечение” — надникваме “ 
ние, учениците, от гимназии' 
„Йосип Броз-Тито”. А до^.

ехотоот всички страни долита 
на същите думи, 
младежите в Комбинат 
тровград”,

казани от
"Циле”, ,.СвЙ? 

дори и от гласовете на №|п,' 
ците от основното училгГГ 
„Моша Пидяе".

И наистина това е точно Е
динственото място, което ни »' 
ва възможност да‘ съкратим 43 
два часа дългите зимни нот.ги 
е киното. Може би ще бълеи 
и доволни с това да Няма в 
тук някои неприятности. Оола 
кваме се от репертоара в на 
шия град- Но й когато ни се V 
даде случай да видим на '

Обобщаването на материалите от*нкега в Ша клас в димитровградската гим^зия Т,гр,аве’1аГ0 
Тиго не ппетендипп дп „ „_ гимназия „Иосип Броз
«ЪХастите за които се оталгат псжаз съвкупното знание из

В час по физика
да се добави, че 80 на сто от аи 
кетираните ученици не знаят, 
кои са секретарите на ЦК на 
СЮК и тн. Да се отбележи, че 
външнополитическите събития 
много по-добре се знаят, откол 
кото събитията в страната. Така 
88 на сто оТ 
кои страни е посетил Коча По- 
ттсквич, а 68% дават 
ни отговори за външнополити
ческите събития.

ни България и Югославия. Съ 
що така за името на града, паме. 
тника на Нешково, който е съв 
местна костница на сърби и бъ 
лгари, загинали в една неспра 
ведлива и братоубийствена вой 
на, трябва да се знае от днеш 
ните и бъдещите поколения.

От 374 отговори на петнадесе
тте въпроса, 39,20 на сто са по
ложителни ,а 60,80 на сто — от 
рицателни. Само четирима уче
ници са дали почти пълни отго 
воои, а толкова не са отговори
ли нито на един въпрос. Средно 
всеки ученик е отговорил само 
на 6 въпроса, а за 
девет въпроса учениците са по 
лучили слаби бележки. Значи 
от 25 ученици 21 ученици оти
ват на поправителен изпит и 
то с девет единици!

1И1
ки

на някой по-добър филм тога! 
ва. за съжаление, садон-ьтепо 
лупразен.

За една част от публиката 
от първите 

редове, като че ли е най-малко 
важно какъв е филмът. В&дкно 
е да има повече интимни сце
ни. Може би тъкмо затова на 
една част от зрителите най- 
много харесва филмът „Без
страшният Тарзан” или актри
сата Бардот в прегръдките на 
своя партньор. При такива сце

такъв
шум, такова вряскане и почти 
хистеричен смях, че човек, кой 
то случайно е попаднал тук от 
страни. ще се усъмни дали и- 
зобщо се намира в 
заведение.

На -поставените петнадесет въ 
&роса са отговаряли 25 ученици, 

положителните и отрицател 
ните отговори на въпросите:

1. Коя

една слаба страна в нашата си 
стема на обучение. Плановете и 
програмите на почти всички на 
ши училища отиват по-вече в 
Историзъм и повече се 
събитията от

предимно за тези
учениците знаят

почти тгьл-
известна политическа 

личност и двама известни 
ци на забавни мелодии посетиха 
нашата страна за последните 15 
дни? (точни — 9, неточни — 16);

знае за
пев далечното ни ми 

нало, а по-малко за съвремието. 
Затова само 8 ученици знаят за Слаба бележка по исто

рия на родния градсъбитията в Югоизточна Азия, 
затова само двама ученици зна 
ят, че нашия

2. Кои страни посети 
•екретар на външните работи 
Коча Попович през последния 
месец? (точни —22, неточни 3);

нашият ни в киносалона ставаПовечето ученици са родени в 
Димитровград. Някои тук са у- 
чили и основно училище, обаче 
най-малко знаят за родния си 
град. От дадените отговори мо
же да се констатира, че това са 
слабости на учебната ни прог

рама. Един ученик е написал в 
анкетния лист: „Никой не ми е 
говорил по тези въпроси, нито 
пък съм намерил някъде да ггро 
чета”. Това е вярно, но и не оп 
равдава. Отивайки на 
зия в много далечни 
ние веднага проявим интерес за 
паметниците, интересните архи
тектурни сгради. С една дума 
искаме да узнаем нещо за гра
да, в който пребиваваме само 
няколко часа. Как тогава мо
жем да си позволим нищо да не 
знаем за историята на града, в 
който живеем.

Улицата „Найден Киров” се 
намира само стотина метра от у 
чилището, а Найден Киров като 
революционер от първите две 
деоетилетия на тоя век не мо
же да не се спомене и «а час 
по история, когато става дума 
за прогресивните събития по то 
ва време в двете съседни стра-

димитровгр адски 
художник е награден с републи останалите
канска награда „Златна пале
та”, макар че за тези културни 
и политически събития писаха 
всички вестници, включително 
и нашият вестник. Колко това е 
за тревожене личи и от туй, че 
само половината от анкетирани 
те ученици знаят за „Ренджер 
VIII”, въпреки огромния публици 
тет на това събитие в покорява 
нето на Космоса.

3. Какви събития се развиха 
в Югоизточна Азия? (точни — 
17, неточни 8);

4. Кой е м-р-председателят на 
Индия? (точни — 15.
— 10);

културрно- 
Но кой трябва да 

се погрижи за това? Особено 
неприятно е, че мнозинтевото в 
публиката са ученици сут осяов 
ното училище.

Сигурно Центърт за култура 
и забава трябва да поведе сме 
тка за поведението на 
те в салона?

Любица Асенова, ученичка'

Затова отговорите в Ша клас 
от димитровградската гимназия 
заслужават вниманието

неточни
както

на педагозите, така -и на всич5. Кой е автор на романа ,Де 
лби” -и кое негово произведе
ние е екранизирано (точни — 22
неточни, — 5);

6. Кого избираме на 4 и 18 а- 
ттрил тт.? (точни — 8, неточни 
17);

ки отговорни за възпитанието 
и образованието на 
коление.

зрителямладото по- 
Богдан Николов

екскур-
градове,Учениците не трябва да 

бъдат вън от политиче
ските събития И това се случва . .

7. Кога Димитровград е полу
чил името си? (точни —- 3, нето 
•ч«и 22);

8. Една наша улица носи име
то на Найден Киров. Какво зна 
ете. за него? (точни — 0, неточ
ни 25);

9. Най-известният 
ат историческото ни минало е 
паметникът на Нешково. От коя 
година е тоя паметник и на кого 
е посветен? (точни 7, неточни — 
18):

Песшеливияш 

и „досадните
а шофьор 

иъшници
Отговорите дадени на въпро

са: „Кош ще избираме на 4 и 
13 април?” са интересни за всмч 
ки, които имат „задължение” 
да възпитават младежта. В мо 
мента, когато в цялата страна, 
в техния град, и в улицата, къ- 
дето живеят кипи обществено- 
политическия живот 68% от уче 
ниците нищо не знаят за тези и 
збори! Това говори, че напълно 
е занемарена политическата ра-

10. Кой е автор на книгата 'бота сред младежите. Трябва 
„Мост на Дрина” и коя награ 
да има авторът й? Напишете <о 
ще няколко Негови произведе
ния, които сте прочели? (точни 
— 23, неточни — 2);

11. Кой наш художник получи 
републиканска награда „Злат
на палета” за 1964. година? (то 
чни — 2, неточни — 23)

-: V - “
9?

а

Това се случи през един сту
ден, зимен ден. Пътувах с рей 
са от Босилеград за Ниш.

На босилеградската автогара 
пътниците с нетърпение чака
ха да се тръгне.

— Ще издутъзнем — оплаква 
ха се няколко жени.

Щом тръгнем — ще се сто

плим — надяваме се всички.
Но какво стана?
Рейсът тръгна точно в пег 

часа. В студената зимна утрин 
той пое из клисурата към Бог 
жица. Отлитахме Лисина. Запо 
чнахме да зъзнем. Наистина 
тук вече и слънцето започна 
срамежливо да подава глава 
зад снежните баири, но нали е 
зимно слънце — не грее..,

— Я пусни топло бе момче, 
ще .разболееш жените — обьР 
на се към шофьора един път
ник.

паметник

Тук, край нас

Жико, има аи писмо за мен? — Ще пусна — каза той. 
След малко, сега не може 
нагорнището, отслабва ми мо
тора. Щом изкачим баирите.,,

Пътниците повцоваха на то
ва и продължаваха да зъзнат 
в студените седалища.

Стигнахме и БоРкица. Изкач
вахме и последната височина 
над Власина. Шофьорът не пре 
дприема нищо.

— Затопли малко бе, синко, 
заболяха ме краката — обади 
се една жена.

— Добре, добре — смъиКа 
нещо шофьорът.

Минахме и Власина Округл» 
ца. Започнахме да вкочанясва
ме. А километрите се нижех» 
зад нас.

по

12. Коя страна в света е на 
първо място по производство на 
1-лава от населението? (точни — 
4, неточни — 21);

13. Кои са секретарите ка ЦК 
на СЮК? (точни 5, неточни 20);

'14. Какво е „Ренджер VIII”? 
(точни — 12, неточни — 13);

15. Кой е Сиедов? (точни — 0, 
неточни — 25).

ма какво да мисля, само оставя 
писмата. На други места не е 
така. Случва се, че в къщата 
няма никой. Тогава трябва да 
се връщам. След това парични

Рани и той не призна, че е по
лучил парите, естествено бях 
дължен аз да заплатя на чо
века.

С този въпрос се обръщат в си 
чки димитровграчани към Жи- 
воин Милич, разносвача на пие 
ма, когото всички знаят като — 
Жика пощарят. А той уверено 
отговаря на всеки-го, без да гле
да в торбата, 
почти всички в града, къде жи 
веят, по кое време в деня се на 
мират и кога очакват писмо. И 
още нещо. Ако някой се отсели 
от Димитровград и след това 
получи писмо, Жико ще -го из
прати -на новия адрес, който по 
това време е прибавил някак.

Жика пощарят е сигурно чо 
век, който най-много е -изминал 
пеша в Димитровград. Той по
лучава пощата в 11 часа и тота 
ва е на крак докато 
г-1 последното писмо

запис. Според официални из 
мервания,

улиците на Димитровград 
той всеки дещтрябва 
25 км. Но той

защото познава

не раздаде
и пощенски

правени от пощатаСлабо четеие на печата из
да измине

От дадените отговори по въп
роси, взети от печата до 15 дни 
преди провеждането на анкета 
та личи, че учениците съвсем 
малко следят пресата Това се 
вижда и от дадените отговори 
за политическите събития в Ю- 
гоизточна Азия. Учениците или

минава и пове
че с оглед на трудностите, кои
то ниТази своя работа той изпълня 

ва с лекота и- бързо, благодаре 
ние на това, че тук работи още 
от 1949 година. През това време 
той е упознал всички хора, знае 
даже и гимназистите, които най 
много се радват, когато Жика 
дойде в гимназията.

Ще си помисли

посочи. И според напра
вените изчисления за тези 15 го 
дини, които е прекарал в Ди
митровград, той е обиколил Зем 
ята но екватора три пъти и в е 
че минава четвъртия път, или 
изминал е половината от разсто 
янието до месеца. Ако се напра 
ви сравнение с отстоянието 
жду Димитровград и Белград, 
тогава

— Защо измъчвате толкова хо
ра? повиси тон един оТ
пътниците.

— А бе, не виждаш ли, 
бременна жена пътува с ■ 
бе, другарю? — обади се дрР1'

Шофьорът си оставаме Д^У" 
молим. '

— Навън грее слънце, не 
студено — натърти той. .

— При тебе е топло, йо _ 
ела да видиш как е пои язе-ч 

— Когато изляза на автогг»' 
отопле

те

йЖ
съвсем малко знаят за тези съ
бития, или знаят само за външ 
ните манифестции на противопо 
ложноетите, крито настъпиха в 
тази част на света. Най-малко 
се знае за виновниците за тези 
стълкновения.

Печатът обаче не трябва само 
да осведомява учениците за по
литическите събития. Чрез него 
те трябва и да осъвременяват 
знанията получени в училището.

някой, щом 
Жика така познава хората, той 
сигурно няма никакви труднос
ти в службата. Този въпрос м(у 
поставихме и ние.

ме

може да се каже,- че 
Жика почти всеки 
пеша в' Белград, или до 
изминал -170 пъти -- - 
до Белград и обратно.

Докато разговаряхме на ули
цата.
край него и го питаха:

— Жико, има ли нещо за мен?
— Утре ще има и за тебе — 

отговаряше на ония, които -гоя 
ден нямаха нищо и продължи 
маршрута си.

месец отива
сега е

— Как може без трудности — 
отговори той. — Първо и най- 
важно е, че -всички нови жили
ща в Димитровград нямат по
щенски кутии на входа, както е 
в други места. Затова съм при
нуден всеки ггьт и за едно пис- 
1го да тичам на втори и трети 
етаж. Това ме забавя. В града 
само две домакинства имат по
щенски кутии, тов? на Асен Зла 
танов и Асен Турчина. Тук ня-

растоянието

Тя, тогава ще включа 
ние ,—. каза шофьорът.

На спирката във .—
Хан излязохме нав-ьи, ЯОР® 
мърдахме се малко и гтродъ- 
жихме за Ниш.

Така всеки деп
записи не мога да. оставят на все 
киго, пак трябва да се връщам.

Дали сте -имали някои неприя 
ТНОСТЕ1 в службата?

— Само един път съм бил на 
[съд. Бях дал 3000 динара на си 
на на един човек. Те били ока

десетина души минаха Владичл*

Там трябва да намират отговор 
ча много въпроси из различните 
области на науката и- изкуство- 

все още не са отбеля-
, бяла- 
КОАЗТ»

В- ъ

Чак когато се изтегна 
та дъга на автопътя, в 
Ргана топло и приятно..

то, които 
зони в учебниците.

Затова анкетата говори и за Б. Николов
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МАЯКА АНКЕТА

ДВЕ БЕСЕДИ НА 
ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ
к.

В събота, на 27 февруар 
ретарят на Комисията по сто
пански въпроси и обществен® 
управление при Изпълнителния 
отбор на Главния отбор на 
ССРН. другарят Жика Радойлв 
вич изнесе за членовете на ор 
ганите на самоуправлението и 
за членовете на ръководствата 

обществено-политическите 
организации и активистите бесе 
да за общественото самоуправле 
ние.

и се«

КАКЪВ
ФЕСТИВАЛ
ЖЕЛАЕЛТ?

на

Същия ден преди обед дру
гарят Радойлович изнесе за съ 
ветите на местните общности бе 
седа за мястото и ролята на ме 
стните общности в системата иа 
самоуправлението.

В.
1953 година — първият фестивал

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ 
ВОЙЧИЧ СРЕД 
ПРОСВЕТНИТЕ 
РАБОТНИЦИ 
В ДИМИТРОВГРАД

възможности за въвежданансирането на фестивалите. В 
това отношение въобще не се во 
ди сметка. Общината дава пари 
организациите ги изразходват, 
а никой след фестивала не во
ди см/етка за купените реквизи 
ти. По този начин след десет и 
повече години откакто устройва 

фестивалите, ние нямаме 
нищо запазено. Да си помислим 
само колко много знамена са взе 
ти, а нямо ннто едно запазено. 
Ако тези средства бяха при ед
на организация, сигурно щеше 
да се води сметка за всеки ди
нар.

колко
не на културни срещи на раз- 

националности от репуб 
ликата и въвеждане на някол 
ко награди, които ще заинтере- 

населението от Горно По 
той

Наскоро Общинският отбор на ССРН в Димитровград 
трябва да именува фестивален отбор за провеждане на тазго- 
тодишния фестивал. По този случаи нашият сътрудник Богдан 
Николов е беседвал с някои организатори на миналите фести
вали за физиономията на тазгодишния фестивал. В анкетата 

участие Петър Тодоров, завеждащ за отдел култура и 
просвета при Общинската скупщина, Димитър Манов, иконо
мист, Никола Георгиев, гимназиален учител и Марин Младенов, 
преподавател при ВПШ е Ниш.

лични

суват
нишавие. Така например, 
предложи да се организира спек 

с народни танци на на- 
в Югославия. Това

взеха
Народният представител, от 

Културно-просветното вече . *а 
Републиканската скупщина 
СР Сърбия

пребивава

ме такъл
на

Драгослав Вой-
родностите 
трябва да бъде централна про 

останалата част от 
участвуват фи- 

състезанията на ра

чич
в Димитровград. Той се срещна 
с просветните работници от Ди-

тези дниграма, а в 
програмата ще 
на лист от 
йоните. По този начин култур 

част от тържествата ще

Пешър Тодоров:

Фестивалите са 
еднообразни

върши на терена или някои са 
модейни групи да посетят Ди
митровград и сега през зимата. 
Всичко това може да се финан 
сира от тези средства за фести 
вала, но в един по-дълъг пе
риод. По този начин ще влия
ем за развитие на културата в 
общината.

За организацията и провеж
дането на фестивала мЬже да 
се каже, че е по-слаба от го
дина на година и това много 
дразни зрителите. Организация 
та и подборът 
трябва да се постави така, 
фестивалите да бъдат отраже
ние на цялата културна дей
ност в общината.

митровград и даде отговор на 
поставени въпроси от страна на 
просветните работници от поч

ната
бъде на по-голямо културно рав
нуище отколкото до сега.

— Трябва — продължи дру
гаря Младенов — да се обърне 
внимание на физиономията на 
празненствата. Покрай култуо- 
иата част да се устрои стопанс
ка изложба на дребен доби
тък, която ще има търговски ха 
рактер. Посетителите да могат 
този ден да получат Димитров 
градски специалитети при спе
циална обстановка в 
стил. Предлагам да се дава на
града, която ще има популярно 

„Най-хубавото ат?е” или 
„Златно руно”.

Шо се касае до физкултурния 
събор неговия харатуер също 
така трябва да се измени. Мис
ля, че повече ще заинтересува 
хората някое състезание, което 
има традиции в нашия край. За 
това може да се вземе състеза 
ние във хвърляне на камък по 
овчарски. След това състезание, 
което ще започне по селата а 
ще завърши в Димитровград на 
самия ден на фестивала тряб
ва официално да се провъзгла
си победителя и при това да по 
лучи някоя награда. За жените 
може да се вземе състезание в 
пжедене на вълна и в деня на 
фестивала да се провъзгласи 
..Пъпва хурка в Горно Пот-ш- 
шавие”. Разбира се. при това не 
трябва да се забравим устройва 
не на изложба на домашно ръ
коделие, което особен интерес 
ще представпва за туристите.

Марин
Младенов:

назията и основното училище.
Въпросите най-много се отнас 

яха до новия начин на възнаг
раждаване в просветните инсти 
туции.

— Мисля, че фестивалите не 
могат вече да се провеждат по 
стария начин. Те много си прили 
чат и просто са вече унифор- 
мирани. Програмата на фести
вала е много обширна и се пов 
гаря от година на година. Едни 

еднаква ггрогра-

Доближа- 
ване до кул- 
шурно-шу- 
рисшичес- 
кише спек
такли

През март:участници 
ма. По такъв начин фестивали 
те стават безинтересни.

Особено трябва да * се проме
ни спортната програма. Защо ни 
е необходимо спортно дефиле?

Има и други слабости. Орга
низацията на фестивалите • е- 
твърде слаба! Участието на се
лото отслабва. Трябва да се о- 
бърне внимание на художестве 
ните изложби а в останалата 
част да влизат само най-успели 
те точки от районните срещи. 
По този начин ще се подобри

на програмата
че СЪВЕЩАНИЕ НА НРО- 

СВЕТНЕТЕ РАБОТНИЦИ
народен

Досегашните фестивали има
ха различна стойност. Най-поло 
жително е това, че вече е създа 
дена
фестивал се приема днес като 
празник на мгщдостта, на бъл
гарската народност и братство-

имеНикола Георгиев:

Общинският физкулту
рен събор може да се 
Провежда всяка трета 
година

— Ние искаме всяка година 
да организираме физкултурен 
събор, а това не е по силите ни. 
Предлагам физкултурните събо 
ри да провеждаме всяка трета 
година и това да стане тради
ция. За Деня на младостта би 
трябвало да организираме съ
ревнования между спортистите 
от Димитровград и Босилеград 
или да вземем един град от НР 
България. С това ще се помог 
не на физкултурните оргакиза 
ции да заздравят дейността си. 
Ще се развият спортните амби 
ции при спортистите. Досегаш 
ните физкултурни съревнова
ния не са ефектът.

Искам да кажа нещо и за фи

На последното си заседание 
Съветът за просвета и култу
ра при Общинската скупщина в 
Димитровград реши на 12 и 13 
март т. г. да се състои общинс
ко^ съвещание на просветните 
работници от общината. На 
ва съвещание ще бъдат изнесе 
Ш1 доклади за мястото и роля
та на просветата в комуната и 
за работата на просветните ра- 
боници след VIII 
СЮК. На тази

традиция и че майският

то. то-
Що се касае до бъдещите фес 

тивали мога да кажа, че ге тря 
бва да имат по-съвременна фи
зиономия и да се приближават 
по форма и съдържание до съ
ществуващите регионали кул
турно-туристически спектакли. 
Смятам, че 25 и 26 май трябва 
да се празнуват като празник 
на младостта и братството и с 
програмата си да привличат на 
шите граждани а също така и 
туристи от страната ни и от чу 
жбина”

Говорейки за физиономията 
на бъдещите фестивали и как
во ново трябва да се включи в 
програмата, другарят Младенов 
предложи да се разгледат ия-

съдържанието и качеството на 
нашите фестивали.

Освен чрез стопанските изло 
жби ние обръщаме малко вни 
маттие на това чрез фестивали 
те да популяризираме 
произведения извън комуната.

конгрес на 
среща ще бъде 

меж-нашите направен обм|е1Н на опит
ДУ преподавателите по някои 
предмети, а също така ще бъде 
разгледан и въпросът за финан 
сиренето на училищата.

По време на съвещанието в 
Димитровград ще гостува Ниш- 
кият театър, който ще даде спе 
циално представление за просее 
тните работници.

Димитър
Манов:

Финансира
нето на 
фестивали
те не е 
Правилно

Б. Нюс.

Сътрудничество 
между младежки 
активи

Б. Николов

V •Аз съм за основно измейеиие 
яа физиономията на фестивала. 
Досегашните фестивали са би 
ли скъпи, а малко се получава 
за развитието на културата в оЕ 
щината. Мисля, че е по-гграви- 
лно подготовката и провеждане 
то на фестивалите да се, финан 
сира от една културна инсти
туция или организация на фес 
тивала може да предприеме Цен 
търгът за култура и забава или 
Културно-просветната общност. 
По този начин средствата ще се 
използват в периода на подго
товката на фестивала, а не са
мо в деня на провеждането му.

До сега сме изразходвали сре 
днр около 300.000 динара на го
дина. По-рано се изразходваха 
и по 800.000 динара. Тези сред 
стла, разбира се, не са достарьч 
ни, но и те не са правилно, из
разходвани — често са устрой
вани банкети и давани парич
ни средства за някои неща, кои 
то не са били толкова иеобходи

Младежките активи от кон
фекция „Свобода” и Комбинат 
..Димитровград" подготвиха оь 
вмества музи кално-фолклорна 
програма, с която успешно се 
представиха пред гражданите 
иа Впсочко Одоровци, Гони 
дол и Дукавица.

Този п,ръв опит на младежи
те от'двете предприятия пото
ка. че активите на СМ могат у 
спешно да сътрудничат ц да 
обединяват силите си, да разме 
пят опит и чрез различните 
форми да развиват разносбрлл 
на дейност.

Мв
Иван Костов
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гМИ. На неотдавна проведеното на
борно събрание на младите го-; 

! рани в Бабушлшща Божзрка Та 
сова, ученичка от УШ клас на 

; основното училище' в Зтопц 
. бе избрана за делегат на репуб 
;! лмЛанската ежупицши 

.градя С това скупщината отдаде 
цршманАю на най-активния 

5члоп па мОшдите гораип от Зпом 
111 М. А-ч.

Предлагам на фестивала да
идват само най-добрите точки 
от терена. Ето един пример, кой 
то говори, че така не трябва да 
се работи. В деня на фестива
ла ние и*«амо иа репертоара и 
по Ъ—4' пиеси и, които са слабо 
пооетелтг и се представят само 
да бъдат

Ч-.'Д;ЛУЙ1Ш&.{
Ж • в Бел-ч ...

{

ОГфГГГЯГИ суг ЖЮТУИГГО.
Мисля, чс това може да се а а ,,Пре?лс() па пачата” па пързал ката цн.



(/шследнЪ смромщъ*
пет часа Ц. замина за главната квартира 
на Хитлер. На летището бях само аз от 
министрите.

(— Забелягахте, нали, че докато в 
бележника заминаването е вписано на 
двайсет и първи, Филов съобщава за че-, 
тиринадесети?...)

ния цар от това пътуване, а освен това 
да посеят у него недоверие към герман
ците.БЕЛЕЖНИКЪТ

Така се
черя”, която в петък, 20 август, италиан
ският пълномощен 
царя и семейството му в Чам Кория. На 
тази вечеря е присъствувала и принце
са М.

стигна до „фаталната ве-

министър дал нана англичаните, впоследствие е била 
умъртвена от немците. После продължи

Т ози път още от вратата моят при-
* ятел Влаевски ме предупреди:
— За съжалеше, при днешния си 

разказ аз твърде малко ще мрга да се , 
осланям на бележитата „Сампа”...

— Може би вие си спомняте, че смърт 
та на Борис Ш бе предшествувана от ед 
но негово пътуване със самолет до глав
ната квартира на фюрера... И това пъ
туване, както и самата смърт, крие в се
бе си една неразрешена загадка.

— А именно?
— Работата е в това, це все още не 

е установено със сигурност, кога Борис 
Ш е ходил при Хитлер... В официални
те съобщения, излезли по-сетне в пре
сата, царят е заминал на 14 август 1943 
година. В дневника на тогавашния ми
нистър-председател Богдан Филов е по
сочена същата дата... Но при разпитите 
на някой дворцови хора, неколцина от 
тях споменаха със сигурност датата 21, 
а не 14 август... Също съботен ден.

— Как си обяснявате това?
— По-леоно бих допуснал „греш

ка” в официалните съобщения и в днев 
ника на германския агент Филов, откол- 
кото в спомените на царедворците. Те 
нямат никакъв интерес да грешат. ■

Докато вадеше от малката си желяз
на каса бележшжа „Сампа” и някакви 
други
очи, бавно говореше, сякаш размишля
ваше гласно:

— А съществува и една трета въз
можност. .. Борис да е ходил при Хит
лер два пъти.

— Имате ли някакви данни за това?
— Не, това е само една хипотеза, ко

ято възниква у мене след появилото се 
различие в датата на отпътуването. Та
зи хипотеза, макар и малко вероятна, не 
бива да се изключва... Ако един ден тя 
бъде потвърдена със сигурност, тогава 
по-оггределено бихме могли да твърдим, 
че германците имат пръст в загадъчна
та смърт на Кобурга... Но нека започ
на историята отначало... И при нас, как
то в математиката, трябва да се започне 
от даденото, а после да се търси правил
ния отговор.

Влаевски разлисти бележника „Сам
па” и извади от там листчетата с раз- 
шифровката. В тях бе написано следно
то:

да чете: 15 август, неделя. По обяд Севов* ме 
предупреди да се върна в София към 
четири и половин^ часа за посрещането 
на Ц. Закъснях, тъй че на летището се 
разминахме с него и заварих само сви- 

В седем и половина 
ме повикаха при Ц. Той не е никак

,,От приближения на двореца Зенон 
нме научихм|е, че принцесата е донесла 
лично на цар Борис писмо от неговия 
братовчед, английския крал, с прибли
зително следното съдържание:

Посредствсш един от лакеите на ита
лианския министър, Дионисий, който не 
знаеше нищо за хороскопа на Лулчев, 
узна най-същественото от разговора, во
ден на тая вечеря. Малко преди полунощ 
принцесата се опитала да използува до- 
брото настроение на царя, породено от 
първокласните италиански вина, за да 
го увенчае да откаже отиването си при 
Хитлер. Борис категорично 
че макар пътуването да не представля
вало за него приятна разходка, той на 

цена трябвало да замине за Гер-

тата на Бекерле.
„Уважени братовчеде, 

Използувам този случай, за да Ви 
уверя, че в тези дни иа тежки изпита
ния за английската империя всеки, кой
то не е с нас, е против нас. Не се само
залъгвайте от мисълта, че след войната 

победа ще падат само

часа
доволен от сегашното пътуване, макар 
пред Бекерле да се показал съвсем ве
сел. На връщане 
срещне неприятелски аероплан, та да се 
свърши с него. Всъщност няма причини 

песимизъм. Германците поис- 
наши дивизии (един корпус)

дори пржелал да го
отговорил,

и след нашата 
тронове...”

Освен с писмото, принцеса М. е пре
дупредила и устно царя. Тя го е увери
ла, че Англичаните в никакъв случай 
не ще му простят едно официално уча
стие във войната на страната на Оста. 
Една подобна стъпка от негова страна 
щяла да постзеи в твърде неблагопри
ятно положение и Турция, която също 
щяла да бъде принудена да се намеси 
във войната на страната на Германия. 
Това не само щяло сериозно да застра
ши англо-американските интереси 
Балкаюгге, но щяло да даде възможност 
на немците да окупират петрола в Близ-

за такъв 
кали две
за Северна Гърция и евентуално Алба
ния, които да пазят тила на германски
те войски в Гърция и по албанското

БС-яка
мания.

твърдения наСпоред по—късните 
„Ел Би”, това решило съдбата му.”

_ Отбележете си тази вечеря! — крайбрежие.
четенето Влаевски.внезапно прекъсна 

— Защото впоследствие тя даде повод на 
немската пропаганда за интересни твър
дения и контраобвинетгия, относно при- 

последвалата смърт на мо-

25 август, сряда. Съобщиха ми сле- 
добяд да отида веднага в Двореца, къде- 
т:о Севов ми каза, че от понеделник на
сам Ц. бил сериозно болен и повикали■питата за 

иарха.... Но за това няма още никакви 
доказателства. Трябва да се еидят и ДРУ- 
гите факти.

И той продължи да чете:
„На следната утрин в

от чужбина: професорспециалисти 
Епиигер, директор на Първа вътрешна 

- Виена, професор Зайц, ди
на Вест-санаториума в Берлин.

клиника въвна ректор
За всичко това на мен едва днес се съоб
щи. Видях професорите, които сподели-

девет часа
докуменг.ут, Влаевски, присвил че положението е сериозно,ха с мен,

тъй като царят е заболял от запушване 
на артерията — болест, която почи ви
наги свършва фатално.”СМЪРТТА

НА БОРИС III
— Това пише Филов! — каза Влаев

ски. Вие забелязвате докачливата нотка 
по повод на това, че са му съобщили за 
заболяването на Борис едва на третия 
ден...

— И според мен той е имал основа
ния да се засегне — забелязах 
Първо поради това, че са пренебрегнали 
не никой друг, а министър-председателя 
и второ, защото неафките професори не 
са имали право да крият от него, какво- 
то и да било, щом като той, Филов, как
то казахте, е бил агент на германците ...

— Да, наистина, ала работата е дру-' 
га. Не зная точно с каква цел, но близо 

заболяването на царя 
да го

аз.

А. Антонов-Тонич иБ-межникът „Сампа” — така е озаглавена книгата на 
С. Владимиров, в която твърде интересно са изнесени някои фрагменти от съ- 
битията, които ставаха в България от 1941 година до 9 септем/ври 1944 година.

За нашите читатели Щ№ поместим във вестника две глави от книгата: Смъ- 
Любовии кът иа княгинята, в които са описани някоиртта на Борис Ш и 

детайли, които обществеността тогава не е могла да узнае от фашистката 'клика 
е двореца и около него. три дена подир 

немските професори са искали 
представят като леко и почти безопас
но. .. Защо? Може би, по изричното ука
зание на Хитлер и неговите хора — за 

.. да не дадат възможност на двореца да 
се погрижи и повиуа 
други страни, които в първия етап на 
заболяването все още биха могли да бъ
дат полезни... И второ, те навярно са 

да минат колкото може повече

Царят отиде на летището и отпътува със 
самолет за главната квартира на фюре
ра. Изпрати го единствен министър-пред 
седателят Богдан Филов”.

Разшифровката не свършваше тук, 
но въпреки това Влаевски отново спря 
да чете и прибра листчетата в бележ
ника.

кия изток.
Както отбелязах по-горе, вие знаех

ме, че и Борис е изпратил на няколко 
пъти съобщения до английския крал по
средством някакъв висш духовник. Впо
следствие установихме, че върху царя е 
имал особено влияние и дъновистът Лул
чев. Той е бил вмъкнат в Двореца от 
княгиня Евдокия. И княгинята, и Лул
чев бяха едни от най-ревностните под- 
държници на Дъягов1 и именно там, в 
лагера на дъновистите, двамата получа
вали от свои агенти сведения, нужни на 
„Интелижанс Сервис”.

Но дейността на Лулчев не се огра
ничавала само е това. Англичаните го из
ползували още и за да влияят чрез него 
на слабохарактерния Борис. Лулчев се 
занимавал твърде ловко с различни хо
роскопи и гадания. И при едно от свои
те чести гостувания в двореца, той, със 
знанието на княгиня Евдокия, предска
зал на царя, че смъртта щяла да го спо
лети, когато се намира в чужбина.

Не е мъчно човек да се досети, че 
хороскопът е бил нагласен от Лулчев по 
искане на англичаните. Очевидно те са 
имали сведения, че Хитлер възнамеря
ва да повика при себе си Борис, за да го 
увещае да влезе във войната и са смя
тали чрез хороскопа да възпрат суевер-

РАЗПШФРОВКА СЕДМА
специалисти от

„Още в началото на август Дионисий 
ми бе подхвърлил, че поведението на 
царя в последно време съвсем не будело 
радостни чувства у Хитлер и неговите 
приближени. Те все повече и повече за
почнали да го подозират в известни сим
патии към англичаните. Имали дори све
дения, че Борис на няколко пъти се бил 
свързвал посредством някакъв висш ду
ховник със овоя братовчед — английс
кия крал.

Затуй аз ни най-малко не се изнена
дах, когато узнах, че Хитлер е извикал 
Царя в главната си квартира. Ясно бе, 
че той щеше да иска от него най-сигур
ното доказателство за истинска вярност: 
да се намеси официално във войната и 
да изпрати войски на Източния фронт.

По това време дарят наистина играе
ше на две карти — германската и ан
глийската. Ние разполагахме със сигур
ни сведения, че той на два пъти — ве
днъж писмено и веднъж устно — е бил 
предупреден от своята балдъза принце
са М. да пресмята внимателно всеки овой 
бъдещ ход.”

Тук Влаевски вдигна очи от разши
фровката и ми обясни, че принцесата М. 
е сестра на Джованна и, като агентка

искали
дни, за да не би народът да свърже за
боляването на Борис с неговото отиванеАз не запитах, защо прави това, тъй 

като исках да си спестя някоя нова хап
лива забележка от негова страна. Мъл- 
чех и чаках.

Както предполагах, той знаеше как
во прави. Няколко мига потършува из 
касата и извади оттам дебела книга, под
вързана с тъмночервена кожа.

— Сега пък искам да ви прочета ня
кои извадки от дневника на министър- 
председателя Филов. Веднъж вече, ми
сля, ви споменах, че професор Филов, 
който завършил висшето си образова
ние в Германия, по-късно е бил завер- 
бовая от Гестапо. Така че имайте ггоед- 
вид това, дори когато четеме извадки от 
личния му дневник!

Кимнах.
— Да-а-а, ето тук... — говореше той 

сякаш на себе си, докато разлистваше 
дневника. — Страница двеста и триде
сета. .. Слушайте!

„14 август, събота. Тази сутрин

в главната квартира . ..
— Изглежда хитлеристите още тога

ва са кроели план да обвинят за смърт
та англичаните?

— Без съмнение! Тези мои предпо
ложения се потвърждават до голяма сте
пен и от официалните комюникета на 
двореца, поместени в тогавашната пре
са. .. Ето еи тези два броя на „Зора”!' 
Четете сам!

* Д ъ н о в — основател на религиоз
на секта в България, чиито последова
тели са известни под името „дъновисти . 
В основната на тяхното учение лежи 
пораждането на„ душата и култът кп>л 
слънцето (Б. авт.)

- Севов — личен съветник па Бо
рис Ш (Б. авт.)
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