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ЧЕСТВУВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА
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Димитровградско постигна шеми успехи
в област но стопанството и просветата
На 22, 23 и 24 май т. г. в Диммтровград се проведе X общин
ски фестивал на българската
народност от ' Димитровградско.
Фестивалът
г.същпост започна с районните сре
щи във Висок,
Смилозци, Д.
Невля и Поганово. В дните на
фестивала се срещнаха победи
Телите От районните състезания.
На централното чевствуванев
• Димитровград като гост пр;1сътс
твува съюзният народен предста
вител 'Кръста Михайлович —
Кича, представители на общест
в е но- п ол-итич ескит е организации
от селата на общината и някол
ко хиляди граждани от Димит
ровград и останалите села.

Фестивалът започна на 22 м!ай
с откриването на художествена
изложба в малката зала на Кул
турния дом. При откриването
на изложбата говори Михаил
Тодоров, председател на Общин
ския одбар на ССРН. В речта си
той се спря върху огромните по
снижения на художниците от
българската народност в Димит
ров градско и за създалите се
условия за откриване на худо
жествена галерия в Димитров
градско.
След откриване на изложбата
в града започна традиционното
шествие на ученици и физкул
турници. Двете огромни колони

ПРИВЕТСТВЕНО ПИСМО ПА ЮГОСЛАВСКАТА
МЛАДЕЖ Ш НАРОДИ ДО ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

. :жш
Мижалата година Йосип Харцет предаде щафетата на др. Тито

Ю#ослаЬскише народиш нладежша
и йионерише чеешишика
рождения ден на другаря Тишо
Нашите народа, младежта и
пионерите, честитиха от сърце
й с много благопожелания 73тия рожден ден на другаря Ти
то. Честитиха му празненството
с пожелание за дълъг живот и
здраве за щастието и радостта
на нашите народа, на нашите
трудещи се.
Представители на пионерска
та организация, на младежта и
на трудещите се от всички ре
публики дойдоха да посетят пре
зидента в неговия дом, да му
предадат поздравленията и бла
г-ололожеланията ка многомили
онна Югославия. А той ги поерещна ведър, засмян, интересу
ваше се от всичко, което те
работят
което ги
мъчи
и
което винаги трябва да прео
доляват
ученето, преизв
водството, културата. Много ду
ми. казани от сърце бяха изре
чени в тези срещи с президента
Тито.
Пионерите бяха първи. Двесте и петдесет малчугани от вси
чки краища на страната прие
тигнаха при президента да го
поздравят с песен, да му поже
лаят дълъг живот и да му се
похвалят с успехите в своята
работа — ученето.
На следващия ден представи
колективи
Тели на трудовите
посетиха другаря Тито в Съюз
ния изпълнителен съвет.
Срещата с трудещите се от
всички републики беше че само
тържествена, но и делова. Пре
зидентът Тито тгобеседва с тези
хора за' техните планове, за тру
да им, и за трудностите, с кои
то те се борят. На тях той посъ
ветва да издигат организацията
в предприятията, да увелича
ват производителността нч тру
да и да положат грижи за жиз
неното равнище, което е тясно
свързано с производството
производителността на труда.
Младежите които в следобед
ните часове посетиха прези
дента да му честитят рождения
ЯЛ'*-

готвени от младите и своята ог
ромна любов, която хранят към
негоЦелият югославски народ в
много поздравителни писма, пре
давани от ръка на ръка из дъл
гия път на щафетата му нов:е
ла също така: дълголетие и ус
пехи в борбата за обезпечаване
щастие на югославските труде
щи се. Величествената манлфес
Тация по случай предаването
на щафетата, която бе устроена
в Деня на младостта е ярко по
твърждение на дълбокото чув
ство на обич и уважение на юго
славските народи към другаря
Тито.

Скъпи другарю Тито.
В годината на великото ознаменувана на пашата рево
люция, когато чествуваме победоносните дни. в които извою
вахме свобода и Република, в' годината — юбиляр на щафета•*
та, която всяка пролет и \ всеки май Ти донасяше поздрави
от сърцата на .•'.‘илиони югославяпи и. пълни шепи Творчество
и постижения на нашата младост, .приемгс огце една наша ,т№
ръка на единството и готовността да осътцествяваме великите
революционни повеления па нашите дни, проникнати с духа и
решенията на последното велико събрание на югославските ко
муписти, па което заедно с Тебе съгледахме пътищата към на
шето бъдеще, което творим със свои ръцгз.
Скъпи другарю Тито,
В този радостен ден желаем, да Ти кажем че сме в г.ълна сила, че сме слели, и решителни, сплотени със I Съюза па
комунистите, че строил .новото социалистическо общество и
надделяваме всички труднетц, които изникват по пътя па на
шето динамично и все пб-богато развитие. Знаем. че в сегаш
ния свят пито едгш страна не може да бъде сама и извън бу
рите, които заплашват. и извън промените, които: са неизбеж
ни. Затова сме дълбоко уверени, че световният мир е ОС7ЮОата па прогреса и благоденствието за всички хора от всички
меридиани.
Затова сме с Тебе и със Съюза па комунистите и твърдо
подкрепяме усилията на пашата страна да бъде опазен мирът, да бъдат изкоренени причините на всички злини и беди,
да бъде създаден нов свят, в който да взютържестеуват
великите идеи на социализма. сеят е който завоеванията па човешкия ум и труд да служат на човека, па неговото щастие.
От изворите на пашата революция — Твоята революци
онна мисъл и акцията па Съюза на комунистите — пие вит
пати се вдъхновяваме и днес Ти носим великите плодове па
това, което сме създали и което създаваме — : жизнената сила и готовността, придобитите знания, сплотеността па реди
ците. Носим Ти радостта и ведрината па най-хубавите ни дни,
с безизмерпо желание, което се осъгцествява — тази наша м.аа
дост да бъде честитки за рождения Ти ден и, наш общ
празник.
Младежта и народите па Югославия

се срещнаха пред Културния
дом в центъра на града, който
бе угсрасен със знамена и лозунци
Един огромен лозунг, на който
бях иштисани думите: ..Мир и
труд” доминираше на площада.
Най-тържествения момент беше
когато от околните одради за
дочна фойерверкът,
Чистото
звездно небе над Димитров
град се изпълни с множество
разноцветни ракети.
С това X фестивал на българ
ската народност в Димитров
градско започна. Тази година с
още по-големи успехи в област
та на стопанството и просветата
и културата. С тези огромни ус
пехи народът от Димитровград
ско поедравлява своя любим учител и вожд другаря Тито.
Димитровград, като град дома
кин. е отделно радостен в дни
те на фестивала, който през та
зи година има юбилеен харак
тер —това е двадесети пореден
рожден ден, който се празнува в
този град, като най-голям праз
шнс. защото с .името на Ттпо са
свързани и всички придобивки,
на населението от този край.
ФИЗКУЛТУРНИТЕ УПРАЖНЕ
ПИЯ НАБЛЮДАВАХА НЯКОЛ
КО ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ
На втория ден фестивалът за
почна с шестЕие на физкултур
ниците и младежите и пионери
те от гимназията и основното училигце.
В 14 часа на игрището ,,Асен
Балкански” се проведоха физ
културните упражнения. Учасниците минаха пред официална
та трибуна, на която между дру
пгге бяха народните представи
те Михаил Тодоров, Райко Зар
ков секретарят на Общинския
комитет на СКС и член на ЦК
на СКС другарят Георги Алексов. председателя на Общинска
та скупщина, Стоян Наков и
други официални лица и пред
ставители на обществено поли
тическите организации.
Същата вечер в градската гра
дина се срещнаха победителите
от районните срещи, които се
представиха с по една песен из
своя репертоар. Тази вечер зри
Телите видяха нови изпълните
ли и нови постижения в област!
Та на музиката и фолклорното
творчество. В кулТурно-забаву
ната .програма
взеха участие
Златка Раигелова (Наближава
сватбени? ден), Звезданка Кос
тадинова (Бог да бие кой ггръв
спомена), Оима Иванов от Драговита в изпълнение на народ
ни хора, Марица Стоянова, По
ганово (Гугутка гука). Верка Ми
лева от Поганово (Два са брата
много живуващи Ягодин Станков
от Т. Одоровци народни хора в
изпълнение на дудук, Антов и
Коцев от Ошгловци (Песен за
Скопие),
Максимова-Алексова
от Каменица (Айде легнала ми
Лиляна), Първанова от Камени
ца (Земльо македонска), Пер
ка Кирова от Гулемовци (Сите
девойчюгя). Верка Василева от
Радей:га (Съдба мря). Петровка
Елеикова от Гуленовци (Събра
ли се турци яничари), Илинка
Петрова от Жошоша (Възвръ
щане па щастието), дует Станулов и Иванов от Вачево (Лиля
но моме убава), Манйч и Деяно
ва изпълниха народни песни.
Жичка Алексоза от Желгоша
(Разхождало се малкото моми
че) инструменталния квартет на
Основното училище от Д. Невля.
Инструменталното т,рсга ма Ос
новното училище на Поганово
и фолклорните групи от Радей
на. Поганово, Т. Одоровци и ДНевля.
На третия дои от фестивала
продълзкнха спеотпнте сърсвно
пгтнл между победителите от
районните еьсгез.иши. Б. Пик.
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КАК ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

Пеша синдикална конференция в Бабушница

И В ПРОСВЕТАТА САЕДВА ДА СЕ
ПРИААГАТ ПРАВИАНИЦИТЕ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

РАЗШИРЕНОТО ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ
Разширеното осигуряване найсетне влезе в сила и на територията на Дн митровградско.
Макар, че доста са загуоилп и
здравно осигурените селскостолански производители и Здравншят дом, като пряк ползвател
на фонда за разширено здравно
осигуряване, сега е именно вре
ме обстойно да се проанализот—
рат и да се използват всички
възможности за да се окаже за
доволяваща здравна услуга па
осигурените от село.
Здравният дом в значителна
степен се е подготвил гака че
ще може донякъде да отговори на задълженнята си. Неотдавпа тя се снабди със собстве
ш превозни средства и сега без'
ггрепятствено и редовно може
• да обслужва всичките пег здра
вш станции в районните. Успешно е разрешен и проблемът за
доставката на медикаменти в
здравните пунктове. През пос
ледно време всяка визита на ле
карнте се придружава от дежу
рен аптекар.
ИМА ЛИ УСЛОВИЯ ЗА ЗЪБО
ЛЕКАРСКИ СЛУЖБИ В РА
ЙОНИТЕ
Неразрешени остават два важ
ни въпроса: неподходящите по
мещения (с изключение на Поганово) в районните здравни цен
Трове и невъведената зъболекар
ска служба на терена.
И в единия и в другия слу
чай не са използвани всички
възможности, въпреки обектив
ните трудности. Ако можем да
строим на доброволна основа и
самооблагане училища (в Босиле
градско всички училища са пос
троени по този начин) няма при
чина същото това да не са при
лежи и за построяване на мал
ки амбулатории. Т_>за би било в
интерес, преди всичко, на осигу
рените от село, защото само та
ка ще могат да компенсират до
ста големите даже. т за раешире
но осигуряване. То .-а е преди
вегчко задача на местните орга

п юации на Социалистическия
см.юз и '.'ояообразуваиитл мост
•ли общности.
Изграждането на подходящи
помещения за амбулатории обуе
лавя и въвеждането на зъболе
карска теренска служба. В сега
шните помещения п Сми ловци,
Камошща, Трънско Одоровци и
Долна Невля е затруднено и об
щото здравно обслужване. Оц
друга страна, в Здравния дом
засега работят само двама зъбо
лекари. Очаква се наскоро да
дойде и трети зъболекар, който
е стнпепдист на Общинската ску
тгщина. По мнението на утравителя на Здравтпгя дом д-р Цвет
ков докато не дойде и трети зъ
болекар не се предвижда въвеж
дане на зъболекарска теренска
служба. Двамата зъболекари в
града, каова тей, едвам успяват
да обслужат постоянно нарас
тващия брой пациенти дори из
вън Димитровградска комуна,
като например от Пиротско. С е
дна дума. въпреки оскъдния зъ
бол ок а реки инвентар и инстру
мента, зъболекарската служба в
Димитровград се ползва с голям
престиж и Здравния дом се ста
рае да го задържи на всяка це
на.
Трудно можем да се съгласим,
че зарад престижа на тази слу
жба и зарад пациентите от Пи
рот. трябво по известен начин
да занемарим обслужването на
селскостопанските производите
ли. Във всеки случай Здрзчия
дом и неговият Съвет трябва да
обмислят колко правилно е едно такова решение, доколкото
третият зъболекар няма усло
вия да дойде в близо време. Ст
рува ни се, че с малко по-добрр
разписание на работното време
двамата зъболекари ще могат
да посещават районните цектро
ве ако не всяка седмица, то по
не всяка втора.
След въвеждането на разши
реното осигуряване това е и на
ше задължение, защото то изи
сква и осигуряване на съответ
ни условия за неговото пълно из
ползване.
д. й.
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В болницата

Неотдавна в Бабушница се
състоя пета редовна конфереиция на синдикатите в общииата. В отчета и разисквания
•та се изтъкнаха резултатите,
постигнати досега и но-нздатъ
ртитс задачи на Общинското
синдикално вече. Изтъкна се
че е необходимо занапред Да
се пристъпи напълно към в'ьз
награждаване според трудов
ефект и ангажиране на синдихатпте в
усъвършеиствуваис
па системата на разпределени
сто според труда, планирането,
за по-голямо увеличение па
производитслиостга па труда в
трудовите организации и пр.
Във връзка с професионал
ното и икономическо издигане
па работниците през из*гскла-

1~\

на труда с И на сто. Личните
доходи са увеличени с 25, а
заети са с 19 на сто повече ра
ботници.
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Няма стипепдня
за Миряна Ставрева
Миряна
Ставрова завърши
учебната
година
с
от
личен
успех.
Но не
само
това. Още много осмокласници
напуснаха училището с отличен успех. Някои от тях к с послаб успех, но тяхнмят път е
предопределен. Те имат родите
ли, те няма да се грижат за ни
що друго освен за уроците. Мир
яна няма това щастие. Тя няма
родители, учила е при твърде
трудни условия и все пак завър
ши VIII клас с пълен отличен
уагфх. В нейното свидетелство
няма нито една четворка.
Нима Миряна трябва да спре
с образованието си? Да ли наше
то общество, което тачи трудол
юбивите хора, трябва да затво
ри очите пред извънредните спо
собности на момичето?! Разби
ра се че не трябва, но ето, че
първите вести говорят обратно-

то-

та година ие са посгтагнатти
добри резултата. Затова анга_
жираието на
синдикатите в
това направление ще доприне

Управата на училището зна
ейки в какво състояние се нами
ра ученичката Миряна, знаей
ки преди всичко за нейните спо
собности още преди да завър
ши учебната година се обърна
към
някои
димитровградски
предприятия като ги помоли да
отпуснат стипендия за ученич
ката да напомним: това е пръв
път учителският съвет да иска
помощ за една своя ученичка. 14
все пак отговорите бяха отри
цателни. .
Баща й беше служещ в Дома
на народното здраве в Димитров
град. Казват хората, че бил до
бър служащ и честен човек...
Някога, не така отдавна, преди
двадесет години, когато много
хора слугуваха при капитално
тите, случваше се някой да ум
ре. Децата оставаха да работят
на именията на тоя кали талист
Тези най-обикновени норми при
нас са забранени. Домът на народното здраве, и при много дру
пи към които се бяха обърнали
учителите (на Миряна отхвърля
ха молбата й.
Миряна Ставрева. отлична ученичка, добър и активен член
в младежката организация, и
като такава през миналата го
дина посети и другря Тито с
пионерската делегация, сега тря
бва да прекъсне образованието
само затова, че няма родители!
Тя няма родители, а в същия
град където тя показа така из
вънредни знания още през тая
година ще се разделят така мно
го стипендии и то на деца с послаб успех, на деца със здрави
и живи родители . .
шт чие име правим такова раз _
пределение на обществените”
средства и защо сега няма сти
пендия за Миряна Ставрева?
Такъв отговор иска учителс
кият съвет на основното учили
ще, такъв отговор иска и наше
то социалистическо съзнание.
Б. Николов

Ба6уш.нииа
I

се да се подобри квалифика
ционният състав на
заетите.
Все пак, през изтеклата годи
на организациите на синдика
тите са постигнали зазвидни ре
зултати. През последните две
години бабушнишка
община
бележи добри резултати в пр
омишленоотта.
С-ьвокупният
доход е с 33 на сто по-голям
в сравнение с 1963 година. Дн
ес той възлиза на 2,759.522.000
динара. От дуута страна нама
лени са до значителна степен
разходите в производството, а
увеличена е икономичността в
Работата.
Производителността на тру
да е повишена във всички тру
дови организации. Целокупно
то стопанство бележи увели
чение на произволите лнофпц

Тези сведения красноречиво
говорят за ръста на промиш
леността в Бабушница, но коя
статира се, че все още недос
татъчно се използват всички
вътрешни резерви. В това от
ношение синдикатите ще тряб
ва много повече да се заемат
занапред.
На събранието се подчерта;
че разпределението в просвета
та в почти всички
училища
става по стария начин, а пра
вилниците за разпределението
стоят по чекмеджеата.
На събранието бе избран нов
пленум на Общинското син
дикално вече от 33
членове.
За председател е избран СТА
НИМИР ИЛИЧ, а за подпред
МИАЕНКОседател БОШКО
ВИЧ.
Аимитрие Николич

ДИМИТРОВГРАД

Смесеният сервиз
вече не съществува
л.

Жилищната общност в Ди
митровград (сега местна общ
ност), формирана към края на
1959 година започна да открива
различни сервизи за обслужва
не на гражданите и домакинст
вата . Сервизите бяха основани
от Съвета на местната общност
след предварително допитване
на събранията на избирателите.
Дейността на смесения сервиз по
стот-шо се разширяваше така
че от съвкупен приход, осъще
ствен през 1963 година на стой
ност от 9 милиона и 700 хиляди
динара, достигна през 1964 гоДина равнище от 15.700.000 дина
ра. Макар че дейността на смесения сервиз беше свързана с
много обективни и субективни
трудности той продължи да ра
боти все до неотдавна, когато
Съветът на местната общност
взе решение да го разформира,
за което по-късно даде съгласие
и Общинската скупщина.
Според новия Закон местните
общности трябваше до 31 март
да вземат решение кои сервизи
могат да продължат с работа и
то на стопанска сметка.
Им!айки предвид досегашното
развитие на тези сервизи, нуж
дите на гражданите за услуги,
■нуждите от развитие на обще
ственото занаятчийство и раз-(
поредбите на новия Закон, стопапският съвет при Общинската скупщина разгледа
нието и по-нататъшнатаположе
съдба
•на смесения сервиз. На това за
седание съветът предложи три
варианти: единият вариант бе
ше да се организира една органивация под название „Занаят
чийски услуги” извън състава
на местната общност и който да

работи на стопанска сметка, вто
рият вариант беше да се раз
формира смесеният сервиз и да
се образуват самостоятелни за
наятчийски работилници по об
разец на бръснарската коопера
ция „Спорт”. Третият вариант
— да се разформира омесеният
сервиз като отделните сервизи
се присъединят към сродните
стопански организации (..Услу
га”, „Циле”, „Свобода”).
На това заседание
съветът1
констатира, че в града се чув
ствува голяма нужда от услуги
и че не е съществено кой ще об
служва — да ли смесеният сер
виз. частните занаятчии к тн.
След дълги разисквания сто
панският
съвет взе решение
сервизите
да се присъединят
към комуналното предприятие
„Услуга”. С други думи, бе при
ет (с известни изменения», тре
пият вариант.
Обаче тази препоръка още не
стигнала до предприятието ,,Ус
луга” и местната общност за
конкретно решение, Съветът на
местната общност неочаквано
взем(а свое решение за разфор
миране на омесения сервиз, с
което Общинската скупщина покъсно се съгласи.
Сега се поставя въпроса: кой
ще обслужва Димитровградчани.
и какво ще стане със заетите
работници в сервизите?
Сега, след такова решение на
Местната общност, единствена
алтернатива е — досегашните
работници в сервизите да откри
ят частни занаятчийски рабо
тилници. Но дали това е и найправилното решение?
,
Тодор Томов

3
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Ще се възвърнат ли приказните гори в Босилегрядско?

БЕЗРАЗБОРНА СЕЧ НА ГОРИТЕ
— Накъде водн политиката на горското стопанство във Враня?
Босилеградска комуна се реди между най-гористите комуни
в репуоликата. 30 на сто от те
риторията на общината е покри
та с гори. 12.576 ха, от коиго са
частни И 4;399 ха са ооществени. Обаче повечето от тях след
ствие лошото стопанисване
и
безразборна сеч. са деградирани.
Най-много деградирани са дъ
бовагте гори, простиращи се в

Компетентните органи и обще
ствено-политическите оргапизации предприемат мерки за заса
ждане на нови гори по голииите и ероз-ивтните места. Прилага се също така и мелиорация
на деградираните гори, засаждат се нови видове дървета,
От освобождението до днес на
територията на комуната са пов
дигнати към 2.000 хектара нови
гори. Досегашната практика и
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В Босилеградско още има хубави гори
южната част на комуната. За
пазени са само буковите и към
300 ха борови гори, които днес
представляват и единствени икономичесюи гори в Босилеград
ско.- Една от причините за дег
радирането на горите е екстен
зивното животновъдство и из
ползването на горите като хра
на за добитъка. От друга стра
на това унищожаване на гори
те има за последица ерозията,
която все повече застрашава имюгите. пътищата, селата и ос
таналите обекти.

положението, че някога са съ
ществували огромни площи с бо
рови гори говори, че е избран
правилен път при залесяване
то. Още повече, че дървообра
ботващата промишленост все по
вече се нуждае от иглолистни
гори. които на територията на
република Сърбия намаляват.
Въпреки че всяка година се
повдигат по 200 хектара с нови
гори, зарад лошото стопанисва
ве и неразумната сеч, особено в
частния сектор, резултатите из
остават. Собствениците на гори
избират за пазара най-доброка-

След замразяването на цените

ТЪРГОВИЯТА ПРЕД СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ
. След решението на СИВ за и шевни машини „Багат” гелосипеди „Паргизан”, някои елек
много
замразяване на пените
трически уреди, радио-апарати,
търговски магазини в Босиле
бои за обувки, равно стъкло, ко
град и по селата останаха без
см етични произведения и пр.
някои необходими артикули.
В комуналните, здравни и ва
Причината е ясна: търговското
наятчийски услуги няма проме
предприятие „Слота” и земедел
ни в цените от 22 март.
ските кооперации след 22 март
Веднага след публикуване на
не успяха да оформят. продаж
ните цени на много стоки и ве решението за замразяване на
цените търговските организации
че не ги набавят.
започнаха да отказват договоре
В момента на замразяването
ните поръчки. Така „Слога” вър
на цените търговските организа
нала стоки на стойност от 840.000
някои
ции не бяха набавили
стоки зарад сезонния им харак динара. Данните сочат, че оборо
тът намалява. След замразява
тер. Според калкулациите ако
нето на цените до края иа април
течи стоки се набавят сега не
оборотът с намалял с 19 на сто
могат да се формират нови це
във всички търговски организа
ни и биха претърпяли известни
ции в комуната, Намалени са
загуби.
съшо така запасите от отделни
Селскостопански произведения
стоки.
за сега има достатъчно и цени
Всичко това говори, че в тър
тс им са същите.
говията в Босилеградска обши
П рсм иш л,е н о - хр ая пзтел п и пяВ магазините та ся необходими -спешни мерма достатъчно,
ки. Тозн въпрос трудно може
трудно ще намерите консерви,
да се разреши и с вземането на
овощни и някои ;<ру ги. През зим
банкови кредити, защото те се
пия период търговията пе е па
бавила и земеделски злати. Мо давата 'в кратък срок. Остава
ждувремстшо цепите На тези са- с»м(о да се потърсят вътрешни
покачени и търговията не е в те резерви, а за -някои стоки да сс
търси разрешение от Общинска
състояние да постите изгодна
та скупщина цепите да. бъдат по
продажна цена. Затова сега в
качени.
разгара на селскостопанските ра
боти липсват имошю гия произ
В. Велино а
ведения. Па пазара също няма

чесвените и прави стъбла. За
да защити горите службата по
горското стопанство при Общин
ската скупщина взе решение за
обезателно залесяване на част
ния секто.р. За целта са пред
приети мерки за обезпечаване
на необходимия саден материал.
Тази година в Долно Тлъмино
е повдигнат нов разсадник, кой
то през настоящата и идната го
дина ще се разшири.

Дневен ред на димитровградското сел. сшоиаисшво

СЛЕД ПЕТИЯ КОНГРЕС НА
СКС- ПО-ШИРОКИ ПОХВАТИ
В Обществения план на Ди
митровградско за 1965 година
между другите задачи за под
обряване на селското стопан
ство се постав51 и задачата
„чрез стопански анализ да се
проучи възможността за инте
гриране на кооперациите в една силна стопанска организа
ция”.

Преди това ' сс проведе и
съвещание по селското стопан
ство в Барйе и се водиха мно
И ГОРИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ го официални и неофициални
СЕКТОР СА В ЛОШО
дискусии. По-рано бяха изготвени и програми за обединя
СЪСТОЯНИЕ
ване
земеделско - индустрияГорите вобществениясектор
лен комбинат т. е., с кожарата
сав по-доброположение,
обаче „Братство” и кланицата да се
в
тезигори ссунищожават
създаде една голяма селсконай-добрите стъбла за изработ стоЬпанека организация, която
кана траверси, конто
пред- Не само да произвежда но и
сгавляват осиновен'ар*шкул, с
да [преработва ' седскостопан-.
който търговското предприятие Скн произведения.
1
от Враня се представя на пазаВ светлината на резолюция
ра.
та на Петия конгрес на СКС,
Би трябвало в ония гори, къ- формулировката на Обществе
дето сечта заема по-големм раз нил план придобива свое съмери за горепосочените цели ве ществено значение. ' Следоваднага да се залесяват с нови. телно, за да се осъществи пре
Горското предприятие от Враня двидс!юто в програмата стообаче досега не предприема та
кива мерки. Затова обемът на панско развитие за тази годи
сечта в обществения сектор все йа обществено-политическите
сили, общинските и коопераповече нараства, а залесяване тившгге селскостопански слуто Па нови гори изостава, глав
жби. кооперативните съвети и
но пораДи лошата политика на останалите самоуправителни о
горското стопанство. Преди пет- ргани, кооперантите и частни
те производители, се намират
шест години това предприятие нред
ед!ш твърде важен проб
залеси голели площи с гори. ко
ЙЬ
вд
ето положително се отрази вър
селското
стопанство,
пб-специ
ху развитието на горското сто
ално на овчарството. Още псъ
панство, но оттогава до днес за вече когато по въпроса: да ли
повдигане на нови гори то не се
една или повече кооперации,
грижи.
да 1 ли земеделско-индустриа
Опоред мнение на инженер
лен комбинат или разпокъсаЯкимов този въпрос с горското ност между слабите коопера
предприятие от Враня трябва ции и преработвателните мотпнобти, съществуват различ
да се обсъди на по-високо равни ни
схващания, изкристализира
ще, за да се намери най-правил ли се върху различните тесни
ния път и определи ролята на интереси и трудността, които
се появяват с оглед на отдале
това предприятие.
чеността на селищата и недос
татъчните съобщителни връз
В. Вел.
кп с центъра.
За да допринесе за по-добра
та комуникативност в размяна
Босилеград
та на мнения, за да могат на
шите читатели да сравняват
причините и а! ггмпричините за
такъв похват, редакцията на
..БратствоГ организира рубри
ка „Дневен ред на димитров
градското селско стопанство”,
Строежът на жилищната сгра в която всеки гражданин, член
да в Босилеград, която ще има на Социалистическия Съюз и
на другите общественб-полнти
18 апартаменти и 3 търговски
чески организации, всеки коо
магазина продължава. Строите
перант, член на кооперативния
лките работи ускоряват. Обезпе
съвет, специалист, обществено
чени са и необходимите средства
политически работник ще мо
от 41 милион динара и средства
же
Да каже мнението си за о
и материал за вътрешното обза
бед»шявапето
на земеделските
веждане на сградата.
кооперации в общината, за с-ь
До края на годината тази жи здаване на зсмеделско-промнш
лищна сграда ще бъде напълно
лен комбинат, да даде прсдло
готова.
жение
по който и да е в-ьщ>ос
в.
от тази област и по този начин
I да помогне за по-бързото рс-

ДОСТРОЙВА СЕ
ЖИЛИЩНАТА СГРАДА

Съоременого земеделие сс нуждае от модерни машини

шаване на тази крупна задача.
По този повод наш сътруд
ник води. разговор с новоиз
брания член на ЦК на СКС Ге
орги Алексов и секретар на
Общинския комитет на СКС в
Димитровград,
Другарят Алексов между Ару
тото каза, че тези и подобни
въпроси, отнасящи се до дими
тр;ов градското селско стопан
ство трябва да се наблюдават
в светлината на материалите
иа Петия конгрес на СКС. Се
гащната раздробеност на коо
перациите пречи за понатъш
иото развитие на селското сто
панство, а от друга страна ооо
рудеността на нашите кооперации и занапред ще представля
ва пречка за увеличаване на
селскостопанското йроияводство върху по-голдма обработ
ваема площ. Ясно е, че така
Малки, с малки основни и оборс>гни средства те ,не могат да
предприемат по-радикални ме
рки, особено за подобряване
11а очарството. Покрай слабата
механизация в Цолев-ьдството
и недостатъчната
ангажира
ност, нашите кооперации не по
стигнаха особени резултати и
в развитието на коперативни
тс отношения, като главно се
ориентираха към търговия и
изкупуване. А ние трябва да
се приспособяваме към по-на
тат-ьшните ходове в с'гопанствс‘го изобщо.
““го са причините кО«то
ни асочват 1^ам това да изн
ЦЯраме резерви в селското ст0
иш^гво- Такива Резерви има
на нашата територия и ние
трябва Да ги откриваме, не са
мо зарад увеличаване на фи
зическщ обем на производ
ството, но и зарад заемане на
незаетите на село. защото, про
мишлеността не може всичко
да абсорбира. Кооперацията в
Каменица например има над
100 души заети .След обединява
нето на кооперациите ще се
съвдадат по-благоприятни убловия за разпределение и ан
гажиране на специалистите. От
Друга страна обединяването на
средствата ще засили фондове
те и по такъв начин по-лесно
може да се развива и сътру
дничеството с частните произ
водители.
Опирайки се върху създава
нето на комбинат другарят А
лексов подчерта положителни
те опити в страната в такова
организхгране на производство
то- Димитровградските услови
я са блалриятни за такава °Р
ганмзадия. По такъв начин ще
се поведе сметка и за развитие на животновъдството, а
същевременно би се увеличило
и производството на мляко и
млечни произведения, не само
за чуждия, но и за нашия па
зар, (в града например села
нямамо кисело мляко). А когато вече става дума за клани
иата мога ла каже, чс вече е
дна година тя не коле елъР ло
бит-ьк само затова, че никой
не се старае за монтажа на
съоръженията, конто са на мя
сто.
Обаче по тоЗп Въпрос, каза
па крал другаря Алексов, спе
циалистите следва да проучат
всяка кооперация и нейните
възможности за сел.скоЛтопааг
ско производство и въз осно
ва на такива анализи може да
се мине към обединяването на
кооперациите от цялата терк
тория. Разбира се, нужно е до
гпггване с кооперативните съистп пч органите па самоупроп
леиието. Отделен въпрос е ,\а
ли трябва да се обединяват вен
чки кооперации в една или пък
Първоначално само иаТг-блигу
кйте и от тях, кожарата и кла
шщата и ла се създало зелюдел
С ко-пром 11111ЛС11 КО мбн ПЯТ.
Отговор па тези въпрос ще
дадат сиециалнетте.
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ЧЕСТВУВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА В ДИМИТРОВГРАД —
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ЦЕЛИЯТ ДИМИТРОВГРАД
НА „ШОПСКА СВАТБА

Ново на тазгодишния фестивал па българската народ
ност е ,,Шопската сватба". За пея беше най-голям интерес ме1
; жду иаселенисо от Димаароаградско и участниците на фести
?■* А
вала.
-■—
„ * ^ \4 .
;
4
I
...
Дали е оправдан така голелият интерес от) страна ни граж
'1
' ®ЙЩгй2стй^Кч|? данството това ще покаже решението на фестивалния отбор глед
кЩ
" като събере мнения и направи преценка на художествени сто
Хл
' ."!&<
■(
, - ипостТекст и постановка за „Шопската сватба” бе написан
от Адам Георгиев. В изпълнение на спектакъла участвуваха
! Анка Глигорова (невеста), Кирил Живков (младоженец). Йо
сиф Петров (утинник), Методи Станулов (девер), Боргсс СокоГгл
Петрова (свекърва), Новица Димитров
ли и (саскър), Стана
''п-'С’(кгум), Зора Илиева (кумица), Георги Колев (баряктар), Ангел
жж. ■
'
Гогов (домУлсии), Станка Йосифова, Баска Илиева и много
№
щ други.
закачлив характер и смисъл за
Спсктакълт започна с отиване
здрав народен хумор.
% п градина (дом-ьт иа младожеие
И ггокрай огромните предим
Щ'.'| ца) па игрището (домът на иеве
ства ксито „Шопската сватба”
№4 стата), преминаването иа сватбе
има като туристическа аграктив
Е?4 > «охо шествие начело с барякта
| ра, колите в които група девой тгост, нейните художествени каг
чества са по-малки. Отивайки
ки изпълняваха сватбарски пе
често пъти в натурализъм при
син, остави извънредно клечатлеите на зрителите. И докато извеждане на някои обичаи как
/Ж
. „сватбарите” се задържаха в то и ггродължителнот оядене и
пиене
от
страна
на
участниците
Анка Глигорова
* ..къщата па младата” на улици
като на същинска сватба, спек
те в града търпеливо чакаше
такълът губеше от своята худо
хиляден народ, за да посрещне
поука за провеждане на ереста
жествена ценност. Всички тези
сватбарите и види „невястата”.
вала
в бдеще, защото всяка но
обичаи покрай сватбата трябва
Главният опактакъл стана на ше да бъдат протъкан и от танци
вина представлява огромен инте
специално приготвената трибу и песни от младежки ансамбъл,
рее от страна на народа. Па таз
на в градската градина Площад
който би дал тези танци с погодишните организатори и из
ката пред трибуната беше мал
Еисока художествена стойност.
пълнители, а специално ка Ака да побере всички хора, дошСлед това някои обреди, като в
ли да присъствуват на сватбата.
„Дома на невестата” ставаха за дам Георгив трябва да се от
Край пътя и все до гостилници
крити от очите «а зрителите и даде пълно признание за ьложе
Те итДДЗалктр)” хората едвам си
това допринесе „сватбата” да из
нмя труд и изпълнение на една
пробиваха път да стигнат колгуби от своята първобитна за
програма,
която по своята ори
кото се може по-близо. При
мисъл.
гиналност до сега не се е има
влизането на невестата в новия
Все пак остава организатори
дом и всички ония обичаи, ко
Б. Николов
Ученическата музика
те на този спектакъл да вземат ло опит.
ито се изпълняват при такива
случаи бяха точно импровизира
ни и даваха вярна картина на
Традиционна среща между гимназиите
една шопска сватба, която сега
става фодккдорна и етнографе
ка рядкост. За вярно изпълне
ние на спектакъла допринесоха
участници от Д. Невля, които са
участвували на такива сватби
(Геро Кузев. Сава Вацин и др.)
Те често пъти дотолкоа се г.жи
вяваха в ролите си и напускай
УЧЕНИЦИ:
Учениците и преподаватели
ки текста изпълняваха така по
те от гимназията „Йосип Броз
Димз ггровград: И иш—22:7
дробно всички сватбарски обре
Тито" и „Стеван Сремац” от
ди и обичаи както на действи
БАСКЕТБОЛ
Ниш се договориха занапред
телна сватба. Това допринесе за
всяка година на 15 и 22 май в
УЧЕНИЧКИ:
удължаване на спектакъла.
Ниш и Димитровград Да се
Димитровград:
Ниш—15:10
провеждат срещи и състезания
При изпълнение на сватбата
между ученици от тези гимна
се чуха стари сватбарски песни,
УЧЕНИЦИ:
вече забравени в тоя край инте
зии.
Димитровград: Ниш—20:18
ресни обичаи като „ломене на
След тържественото открива
погачу”. „предаване на дар”,
МАЛЪК ФУДБОЛ
не в Спортния център и поз
„даване пари на китку” и др.
дравителните речи, на гостите
Димнмтровград:Нтн—0:3
Геро Кузев предаде интересни
от Ниш бе предадено спортно
'
Синиша Нейков наздравици, които имат твърде
знаме-символ на срещата.
I На сватбата
В спортната част от програ
ма взеха участие над 90 учени
СПОРТ
ии и ученички от двете учили
ща и постигнаха добри резул
Щя
тати. Най-добър състезател бе
:
Ш;
Предраг Кръстич, ученик ОТ
втори клас на гимназията, ко'й
В рамките на чесгвуването
СКОК НА ДАЛЕЧИНА:
то убедително се наложи в три
V..
XV ; ' Деня на младостта на 24 май в
ДИСЦИПЛИНИ.
Спасен
Голубов, Тр. Одоро»
'(■.А
Димитровград се проведоха
=4
-V 4
Ето и победителите по отдел
ч
състезания между победители- ПИ.
Момчил Михайлович.
•
- те от районните прегледи. В
ПИ атлетически дисциплини:
•
състезанията участвуваха над
•
ХАНДБАЛ
(ПИОНЕРИ);
УЧЕНИЧКИ:
, ‘' ДV* V 400 младежи и девойки в ггри
Дим
итровграю<Цоганово
17:9
Ж
. . „• г , съствието на около 2,500 жите
СмиловциНДолна Невля^-6:5
(
•„
*Д
ли
от
Димитровград
и
община
В бягане на 100 м. победи
. 4 .ХД ,
■
та. Състезателите показаха по- Димитровград-Смиловци 20:11
Цнежаяа Тодорова (Д.)
добри резултати от миналите
•
Бягане на 400 м.: Снежана То
МЛАДЕЖИ
години.
дорова (А.)
1
Димитровград: Поганово
Я
Ето победителите по отделни Трънски Одоровци — 18:9
1
Скок на височгша: Невенка
I
те
дисциплини
по
атлетика:
<
Цветкович (Н.)
ДЕВОЙКИ—ХАНДБАЛ
44 ДЕВОЙКИ И ПИОНЕРИ:
Скок на далечина: Светлана
ДилшЖроограА—Поганово 4:4
Джорджевич ( Н.)
Бягане на 100 м. — Деса Да (в продължението 5:4)
нков — осн. училище Тр. Одо
Хвърляне иа поле: Темену
ВОЛЕЙБОЛ (ПИОНЕРИ)
Стойкова Антица — По
Й’; ровци
жка Костова (Д.У
ганово
Каменица:Тр. Одоровци-2:0
4Ш
'(15:2, 15:4)
ХВЪРЛЯНЕ НА ГЮЛЕ:
УЧЕНИЦИ:
ВОЛЕЙБОЛ (МЛАДЕЖИ)
4ШУ
Мира
Петрова,
Димитров^
100 м.: Предраг
Бягане на
^град,
БачевогСмиловци
(2:0 (15:6,
Кръстич (Д.)
Мария Такова Тр. Одо-равци. 15:10)
—
Хвърляне на гюле: Никола
Особено внимание заслужа
СКОК НА ДАЛЕЧИНА:
Костов (Д.)
ват пионери* ге — волейболисти
Зорица Павлович, Димитров- от Каменица, които според
Ш
Бягане на 1000 м.: Предраг
мнението на мнозина, могат да
Кръстач (Д.)
Миряна Петрова, Димнггров- се равняват с младежките отбо
Скок на височина: Стеван
ри. Трябва още да се изтък
град.
Джурджевич (Н.)
Златка Рангелова, Долна Не нат и волейболистите от Баче
~ во, хандбалистите от Смиловди
Скок на далечина: Предраг
особено най-добрият играч ИКръстич (Д.)
МЛАДЕЖИ
ван Стоянов и вратарят Димя
РЕЗУЛТАТИ ОТ МАЧОВЕТЕ
| 100 м. — Така Рангелов, Ди тър Лилов. Трябва да похвалим
също така и хандбалистите от
митровграА.
село Поганово, които с малко
МАЛЪК ФУДБОЛ
повече спортно щастие може
ГЮЛЕ:
ха във финала да победят от
Славун Димитров, Каменица. бора на Димитровград.
УЧЕНИЧКИ:
с. Нейко*
Иван Стоянов, Смиловци.
Успешно
изпълнение
Димитровград: Ниш — 0:3
Л-Х

■

I В

ШШ ЗяйЕ» '

„Й. Б. Тито“ и ,,
Синджелич“

По-добри резултати от лони

ш
''•У
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№
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БРАТСТВО'

Вторият младежки
фестивал в Босилеград
На 24 и 25 май в Босилеград
се състоя Втория фестивал на
младостта. Фестивалът бе прег
лед на дейността на Босилеград
ската младеж в областта
на
спорта, и художествената само
дейност. Тържественото откри
ване на фестивала стана в сле
добедните часове на 24 май. С
кратки изложения председател
ят на отбера за чествуване на
празника на младостта Влади
мир Стоичков изтъкна култур
ното и политическо значение на
тази манифестация, която е ус
тдяовена от миналата година.

счига, че установеният в Деня
на младостта 'бооилеградски фе
стивал постепегшо се превръща
в традиционно тържество

младите о1" българската народВ. В.

Програмата на фестивала за
почна със спортни състезания.
Велисопедистите се представи
ха първи на публиката и в със
тезанието по колоездене първо
то място спечели Миле Васев,
представител на градската мла
деж, а второ Александър Ми
хайлов.
В бягане на 1000 метра участ
вуваха два отбора. В първия се
състезаваха учениците от гим
назията, шгономическото учили
ще и войниците от ЮНА в Бо
силеград. Победи Симеон Анас
тасов от икономическото учили
ше. а второ място зае Цвийо
СтойчеЕич, войник от ЮНА.
Втората трупа състезатели бя
ха от основните училища Побе
ди Влайко Евтимов от босилеградското основно училище.

* = «

Футболният мач между отбо
ра на гимназията и отбора
а
ЮНА предизвика най-голям ин
терес. Войниците спечелиха ма
ча с 3:2.

За носителите на осемте
щафетни поздрави
до Тито
Осем младежи и девойки за
последните осем години са има
ли щастието в Деня на младост
та да гтредадат в ръцете ьа пре
зидента Тито милионните ноздра
ви на югославските народи и
младежта по случай рождения
му ден. Тези младежи вече са
възрастни, оформени млади хо
ра. Някои учат, някои работят
и не иВчеззат от спомена на на
шите трудещи, се защото преда
ването на щафетата е достоя
ние на добрите, на дейните мла
ди хора — строители на социа
лизма.
1957 година — младежката ща
фета е вече на стадиона. Поема
я тогавашния председател на
Югославската народна младеж
Мика Трипало, носейки в нея
великото желание на младежта
да строи под ръководството на
Тито. Мика Трипало днес е сек
ретар на Градския комитет на
СЮК в Загреб.
1958 година — Мичо Прелич,
член на Главния щаб на младеж
ките бригади на авто<маги< тра
лата Загреб — Любляна връчи
щафетата на президента Тито и
обеща, че автомагистралата ще
бъде завършена предсрочно. Обещанието бе изпълнено а тога
вашният носител на щафетата
днес е секретар на Университе
тския комитет на СК в Бзлград.
1959 година — Станка Горитек, синеоката работничка от
ЦелЬе в Словения, бе носител
ка на щафетата. Сега тя е в Лю
бляна, служещ сг продължава
както преди пет години да пее
и да заснема грамофонни пло1960 година — Миле Газритов
от Македония предаде щафета
та на президента Тито. Тогаваш
пият техник днес завършва след
ването си и скоро 'ще се вд,рне
в своята щтипса фабрика „Ма
хедонка”.

Изложбата в основното учили
ще преглед на ученическите ра
боти от всички основни учили
ща и гимназията посетиха мно
го граждани сг Босилеградско.
Ученическите работи из област
та на техническото и художесвено образование бяха дсйстви
телно качествени и заслужава
ха вниманието на гражданите.
Най-успешно се представиха учениците
от босилеградското
основно училище.

1962 година — Още една де
войка връчи щафетата на дру
гаря Тиго — Джуада Миджич
студентка от Сараево. Спомня
ме си колко възбуда имаше в
думите й и как наведнъж изка
за безброй пожелания при гтре
даването на щафетата. Днес тя
завършва факултет и е добра
активистка.
1963 година — Малкият черно
горски ученик 6т гимназията в
Плевля бе избран като най-до
бър в училището и отличен спор
тист да предаде щафетата на
другаря Тито.
Днес Момчило
КнежеЕич следва техника в Бел
град и е един от най-добрите
студенти.
1964 година — Йосип Харцет
от Загреб доживя две радости
наведнъж: същия ден когато бе
узнал, че той ще предаде щафе
тата на президента Тито му се
бе родил първият син. Младият
работник в тоя ден бе изгово
рил приветствените думи кагз че
поздравява най-близите си дру
гари. Сега Харцет е един ст най
добрите работници. Работи и учи. Миналата година той обеща,
че преданно ще учи.

Млади Изпълнителки в народни носии

Вечерта бе устроено факелно
шествие. Учениците от основ
ните училища от Босилеградско
минаха из улиците на града със
запалени факели, с мувнка и
песни. След тази манифестация
из града на откритата сцена в
двора на основното училище учениците от гимназията се пред
ставиха с драмата ,,Урок”, а учениците
от горнолиеинското
основно училище с няколко кул
турно-забавни точки. Първият
ден на фестивала приключи кът.)
9 часа вечерта.
Въпреки някои слабости в ор
ганизацията на фестивала и ва
лежите, вторият феегиъал беше
действително солиден преглед
на младежката самодейност и
спортни занимания. Тъкмо та
зи оценка на утроената мани
фестация дава основание ласо

В Босилеград ос съотоп многолюден митинг

1

1961 година — Сдободаи Йова
иович е щастливият носител на
Щафетата. Това е втората му
среща с Тито. Едната още през
1946 година, на Златибор, и по
миналата година в Белград. Сло
бодан е вече машинен техник.
Остават му още няколко месе
Ч* за да се завърне в своето
Титово Ужице като специалист.

Ташютг състав от Босилеградско

Рднн шът от изложбата
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Мени абитуриентите в Бабушикщ
Мерилото но органите на самоуправ
лението в комбинат „Димитровград“
Неотдавна на Миряна Бабин,
Служеща в Комбинат „Димит
ровград” починал дядо в село
"Изатовцш. Тя подала молба до
Дирекцията на Комбината да й
дадат 2 дни платена почивка
Дирекцията, въпреки предвари
телното съгласие на нейния не
посредствен ръководител, отхвъ
рлила нейната молба. Естестве
но, Миряна Бабич се обърнала
жъм Управителния отбор да се
преразгледа молбата й и да се
вземе положително решение.
Управителният отбор, обаче,
отвърля нейното оплакване с
мотивировка, че платена почив
ка. според Правилника на Ком
бината, може да се даде само за
смъртни случаи на членове от
най-близкото семейство. От за
конна страна това е налълчо
правилно и тук няма възраже
ния. Така наистина гласи и За
кона за трудовите отношения и
разбира се, съгласувания с пе
то Правилник на предприятие
то.
Обаче има една „дребулмя”,
жоято и дирекцията и Управите
лният отбор изглежда са „забра
вили”. През месец март т.г. на
■служещата в комерциалния от
дел на предприятието Борка Ма
ринкова беше починала баба. И
Дирекцията без да се двоуми
галантно дава 1 ден платена по
чинка. Да напомним само. макар
че е достатъчно ясно, че а слурчая се касае за Димитровград,
а в горепосочения за Изатовци,

на 25 километра от работното
място ма Миряна Бабич. й един
още по-свеж пример: на работ
ника Петър Миланов на 15 май
починала тъща и той също по
лучил 1 ден платена почивка!
Произлиза, че баба и тъща са
членове на най-близко семейст
во, а дядо е някакъв далечен
сродник, на чието погребение ви
учката не е необходимо да тгрисъствува.
Касае се на пръв поглед за
дребни пропуски, които по оная
народна поговорка „който рабо
ти той и греши”, може би ня
кой ще оправдае. Ако беше така
безобиден отговора на Управи
телния отбор и решението на Ди
рекцнята в този фпучай нямаше
да намери място в колоните на
печата. Вицовете, които днес се
правят в колектива по адрес на
тези случаи и за това какво е
тъща, какво е баба и дядо са
най-убедеггелен пример, че всич
ко това не е така наивно, не е
дребулил. Ако органите на упра
влението са само затова да миросват решенията на Дирекция
та, то тогава те изобщо не са
нужни в нашата система. Обрат
но, тяхна основна задача е да
защищават правата на рботнмпите от своеволията на отделни
лица. И най-сетне именно от
тях работниците очакват да при
лагат един и същ аршин, един
и същи мерила за всички. В
противен случай доверието в
тях се разпилява.
Д. Йотов

Първите зрелостници от гим
назията „Бук Караджич” ь Бабушшща след няколко дай ще
напуснат ученическите скамей
ки. От общо записаните 140 учепици п първия гимназиален
клас през учебната 1901/02 годи
на до зрелостния изпит' стигна
ха само 30 души. Това е само една пета от записаните в пети
клас през 1901 година.
Миогобройчги бяха трудности
те на учениците от това учебно
заведение, особено на тези от
първата генерация на иозо от
критата гимназия. Макар че гтл
иаянята трябваше да преодо
лее изпостии трудности
псдостсп' па преподавателски кад
ри, пособия и учебни помагала.

ЛЮБЕН АЛЕКСОВ:' Техника
та и медицината ме привличат,
по още ие съм се определил. . .

използване на пръ-скачкит е и
тн. Нещо повече. Те пренебрег
ват искането за събиране на па
ри за авиозамъгляване, въпре
ки че разходите за събиране
на тези средства пада върху Об
щинската скупщина. За целта
само земеделската кооперация
I,Нишава” в Димитровград
е
сключила договор с нея като се
задължава да бъде носител и ор
ганизатор за предохранителните

Ако си оси туря стипендия леспо ще бъде.
Подобни намерения имат и

Любен А./ексов
Лазар Вслкопхч, Нака Соколов
Ягода Пс-йчич, Димитринка Сто
ядинова и други.
Широки и необятни са ме_
чтите и желанията па зрелост
ниците. Да у.а! пожелаем и ща
стливо бъдеще.
Петър Захаров

ДЪорьш на комбинат
ЛюОинка

Йонановн-'.

помещения, все пак работата 'те
чеше нормално.
А ето как се изказаха за ра
ботата и успеха класовия ръко-

До кога така?
Усилията на селскостопански
ле служби и частните произво
дители в Димитровградска общи
та в механическото унищожава
не на гьботворката по горите и
овощията като чели не дадоха
очакваните резултати. Дори и в
■самия Димитровград по овощни
те градини са се появили нови
- гъсенични гнезда. Ако встгчко ос
тане но старому горите ще ого
леят. А това значи, че и стопан
ството в общината ще претърпи
големи загуби. От една страна
аце бъде унищожен годишният
ириръст на дървесна маса. а от
друга и животновъдството ще по
чувствува тъй като ще се за: мърсят пасбищата.
ЗВ инспекционната фгужба в Дич
«штровград считат, че е крайно
време да се мине към най-енер
яжгчни мерки за сцречаването на
'тези опасен вредител. Защото,
както казват, не се помни кога
гьботворката така е нападала
тедкова големи пространства го
ри и овощия в тези краища. От
■авиозамЪгляването се очаква да
отстрани тази опасност. Служби
■ле . в Общинската окупщича за
тази цел са наложили на собст
вениците на овощни градини да
заплатят за всеки хектар по
3.000 динара.
Според плана с първия „удар”
'трябва да се замъглят 1.800 хек
'тара гори. а по-късно ще се на
ятръскат 1.000 хектара. Всички
^собственици получиха решение
за задължително унищожаване
ига гьботворката в горите и ово
яцните градини, като заразете
те овощни стъбла веднага се
пръскат с хпмг-гчески препара
ти!. 'Частните стопани поздрави
ха тази акция т.г тсилия на Об
щинската скугсНгна. Обаче зе
меделските кооперации, с изклю
чение на „Нишава” другояче и
агъвсем равнодушно се отнасят
зкъм тази акция въпреки, че зна
пението за унищожаване на гь■ботворката много пъти и на вси
чки равнища бе щтъквано като
-обща обществена и стопанска за
дача. не на общината, не на о■зсолията, но на общността. Чети
у>и кооперации в тази община
'.неохотно се залавят с работата
да помогнат на частните стопа
'ш в оргеиипираието на пръска
те на овонл гята да им осигурят
'средства, дадат съЕетл и профе
снопалиа псуощ. Да се договор
ят с тях и горските органи за

водител на четвърти клас Еудимир Младенови ч: „На учени
ците от този клас преподавах
математика три години. Класът
показа много добър успех и при
мерна дисциплина. Уверен съм
че след зрелостния изпит почти
всичките ще продължат образова
името си. ще бъдат добри > трешш1 специалисти..
ГЕОРГИ БПЯГКОВ, преподава
тел по географчя, също похват
но се изказа за генерацията, ко
ято напуска ученическата ска
мейка. От разговор е учениците
се получава впечатление, :е са
доволни от постигнатия успрх, а
и от преподавателите. На въп
роса да ли ще следват, почти
всички изразяват желание да
продължат образованието си.
ЙОВАНОВИЧ:
ЛЮБИНКА
Считам, че ролята на. просветни
те работници е твърде важна за
възлитаиието на младите поко
ления. Затова ще следвам фнло
лотя. Обичам езиците . второ
то ми желание е да запиша му
зика. но нямам възможности за
тота изкуство.

мерки. Останалите кооперации
мълчат. Като чели не -схващат
значението на тези. а по всичко
личи и на други мерки, за заши
та 'на това богатство.
Изглежда, че за такива неща
са необходими още срещи, съве
шаяия й договори, ..молебсТЕия”
и укори, за да може нещо да
се ..измоли” от селскостопанс
ките организации.
До кога така?!
М. Бскин

ш/ДимишроЬ1рад*а сшаЬа йарк
Миналата неделя членовете ка
трудовия колектив на Комбинат
„Дгагктровград” започнаха с уреждането на фабричния двор.
В оная част от двора, където са
завършени строителните рап ли
вече е засята английска трева и
направени лехи за цветя. Опре
делени са и местата за засажда
не на дървета. В рамките на те
зи акции членовете на трудо
вия колектив на „Димитров
град” ще поставят и жива м га
да от зелени растения, и ще бъ
де засаден и дърворед.
Освен това.
профсъюзната
организация планира с доброво
лни акщи да се уреди и улица
„Петър Тасев”, която води до
Комбината. Акцията ще започ
не щом като се обезпечат спе
циалисти .
За работите в парка, поставя-

нето на бетонните пътеки, осве
тлението на улица „Петър Та
сев” фабрчската ще изразходва
около 1,500.000 динара.
Диаултрозград за разхубавяване
удова организация е част от ак
циите на Социалистическия съ
юз и останалите организации в
Димитр овград за разхубавяване
тс на града и подобрение! , на
к< муна лис-хигиени'шите усло
вия в това крайграгаггчно турис
тическо място. Тия акции после
дваха след заседанието на Съ
вета за туризъм и стокооборот
при Общинската скупщина в
Димитровград, на която Зяха сЗ1
съдени туристическите възмож
ности и предложени мероприя
тия за засилване на този важен
стопанско-рекреазивен стресът
М. Б.
в кемуната.

Строежът на пътя Суково — Ракита

Одоровчани направиха 6,5 км път из долината на Ерма
Идеята за построяване на пъ
тя от Суково до Ракита из жи
вописната долина на Ерма. на
селението от Трънско Одоров
ци вече реализира на своя участ-ьк. Те завършиха изкоп
ните {работни на -участъка от1
Одоровци до Власи в Пиротска
община. Одоровчани, значи,
изпълниха местното самообла
гане от 8 април до началото

на май, като направиха 6,5 км.
път, широк 5 метра. В тази ак
цня те изразходваха 1.500 тру
додни. Одоровчани работиха в
бригади от по 50 души, със
собствен адат. Според груби
преценки стойността на извър
шената работа възлиза на 5
милиона динара.
Ентусиазмът, с койго одоров
чани работиха на пътя кай-доб

ре говори от какво значение
за населението от Дерекула и
Бурела ще бъде тази съобщи
телна артерия, където малци
на се занимават със селскосто
паиско производство.
Понеже на трасето от Одоревци до Власи са завършени
изкогшнте работи, ОбщНнската
скупщина (в Димитровград, едииствена от трите общини,

които се договориха в Ниш
през февруари тази година, 33
дели 7 милиона • динара за фи
нансиране на миньорските Ра
бота в скалите, за набавяне на
алати и материали. МиНь°РсКа
та група вече работи.
Трябва да изтъкнем и това,
че за тазн съобщителна' л*’
кпя са заинтересовани и села
от Пиротска н Бабушншпкако
лгуна. До днес обаче те нищ0
не предприемат и Димитров
град чани са сами в тази ва*®3
акция. А Дължината на ТРЗсе'
то не е малка — 27 километра.
Дали първоначално планира
ното трасе ще се строи 88
мястото иа бившата теснолЯнейка из долината на Ери*1
или ще свърже само селатаогТ
този край с Димитровград ше
зависи от цчастиеот в работите на всички заинтересован8
и от съседнг/ге общини и теХ"
ните общински скупщини.
М. ®-
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На жиците, другари!

По повод художествената изложба в Димитровград

достоен принос към
КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ
Когато се говори за обществе ство за колорит и сигурност в се стреми да даде реалистичен
портрет (Портрет на дядо). Ни
но-политическото
и културно рисунката правят картините
развитие на българската народ , близки до народа. И останалите кола Антов и Душко Донков
ност през последните двадесет сюжети (Щъркели) са близки до проявяват качеството си на опитни майстори в областта на
години винаги трябва да се има зрителите, интимни. Под него
пр>едвид и приносът, който има во влияние са и младите начи- скулптурата, които концентри
талантливи рат израза и предават Пай-хаизкуството. От тази гледна точ кающи и твърде
ка трябва да се гледа и първа- младежи Георги Георгиев, (Лу- рактерните черти на лицето, и
ъа по рода си общохудожесгве кавачка черква), Ацко Петров фигурата.
Общохудожествената изложба
на изложба на художниците (Излгед. Сам и др.) и Иванчо
(професионални и самодейци) Сергиев (Селяни, Пожар, Работ на художниците в Димитровград
постави на размисъл много гтро
на българската народност от Ди ник и др).
При всички останали худож- блеми, които трябва да се раз
митровградско.
Идеята за откриване на една внци се чувствува вече създа решат в най-скоро бъдеще. Има
такава изложба и то по случай ден стил и художествено офор предложения най-близко време
двадесет години от освобожде
мление, което е присъща само да се открие художествена га
нието и рождения ден на дру на тях и това прави изложба лерия в града, който ще бъде
гаря Тито не е случайна. През та твърде интересна. Това са отражение на богатото художе
тези години, в обстановка на Веселин Денков с картината ,Ви • ствено творчество на хората от
сок”, Младен Йотов, Сретен И- този край. Също така предпире
всестранно развитие на юггслав
мат се мерки да се открие худо
ските народи и българската на гов с твърде живописната кар
родност постигна също така не тияа „Разрушен град” в която жествема колония, в която ще.
идват художници от другите
бивал просперитет. В областта е дадена визия на една евенту
краища на страната и със свое
ална атомна война; и др.
на художественото творчество
тези постижения са извънредно
Изложените скулптурни твор то присъствие и работа ще' обо
големи.
би на Никола Антов (Женска гатяват галерията.
Първата художествена пзлож
На изложбата се представиха
глава). Гроздан Велев (Стояща
художници с различни художе фигура, женски акт и др.) и ба на художниците от Димит
ровградско е поздравена ог в си
ствени оформления, завършили Душко Донков (Лежетца фигу
различни художествени учили ра. кариатиди и др.) заслужа чки ония, които видяха изложе
ща (даже и самодейци) и пора
ват отделно внемание, както по ните картини и ще остане като
културна
ди това разнообразие не може
своите художествени качества една първостепенна
да се правят нито междуссбтги така и по разинообразието на манифестация в града.
Б. Ник^^^ов
сравнения, нито пък нашата хУ сюжетите. Докатс Любчо Ггоров
дожествена критика може да
дава други по-задълбочени оценки за тази -изложба. По своя
характер, числеността на авто
рите и 'разнообразието в естети
ческите възгледи изложбата мно
го говори. Зрителите, коию вни
мателно разгледаха изложените
картини направени от познати
Осмокласштците от димитров „Моша Пиядс" завършиха кла
автори, можаха в салона да по
училище са. Вече са написани, и ггьрвиосновно
градското
чуствуват силата на това родно
изкуство възбудено от нашата
природа и нашата историческа
действителност,
която намери
място на платната на нашите
художници.
Твърдението, че ние сме пос
тигнали много в областта тю жи
вопистта и изобщо на изборази
телното изкуство е фактът, че
между авторите на тази «гзлож
ба е художникът Свободон Со
тиров. който през миналата го
дина получи републиканската
награда за постиженията в областа на живогпйстта „Златна
палета”. Той се гтредстви с два
акварела из цикъла „Пеперу
ди’’. В картините на Методи Пе
тров (Из цикъла за Димитров
град, който изчезва) намират
място мотиви от стария Димит
ровград, които вече в града не
се срещат. Това са стари дкжан
нега. от старата чаршия, живо
писни къщички от миналото сто
Учебната година па осмокласници оапърши. Наскоро и соиделотие приютени край Нишава и
телетата, ще бъдат гот опи
Строшена чешма. Неговото чув-

Първите свидетелства
вече са написани

На времето Димитровградската община купи земя за
изграждане на Спортен център. Средствата възлезоха на 2 мцлиона динара. От 1963 година бе изградено игрище за баскетбол и ръчна топка, изправен теренът за футболното игрище,
бе импровизирано питейно заведение, а пред него дансинг за
игра. През мината година бяха построени само седалища в иг
рището. За всички досегашни строежи са изразходвани 1 миЛИОН динара. Тази година обаче не се предприема нищо за до
строяване на споменатия център макар че лятото пристига.
От година на година най-отговорните за организиране
на доизграждането на обектите загубват сили. А хората от ръ
ководството на фонда, което миМоходом казано, в последвите
две години се е събрало три пъти като чели няма какаво да
правят. А всъщност работите не бяха малко, защото свободни
пространства за изграждане на други игрища, пътеки и поли
гони за гимнастика и лекоатлетически състезания има.
От всичко те са бетонирали игрището по баскетбол и на
сипали с пясък игрището за хандбал. Другото стои, дори и
необходимата ограда около центъра. А във фонда за строене
то има 1.300.000 динара, които са достатъчни за изграждане на
всички игрища, и за поставяне на седалища и ограда.
Някои груби изчисления показват, че ако центърът бе
ограден спортното дружество щеше на има към 400.000 динара
приход само от баскетболните срещи с ..Червена звезда’ и с
отбора Оливница. Така — приходът е само 60.000 динара от
срещата с „Червена звезда”. От футболните срещи дружества
то не получава никакви приходи. Ако футболното игрище бе
заградено, „Асен Балкански щеше да има добри приходи оТ
входните билети.
По това положение на неактивност по реализиране сред
ствата за изграждане на спортни обекти Общинската скупщи
на трябва да покрива разноските на спортното дружество.
Тези два милиона в такъв случай общината можеше да
отдели за оживяване на други дейности, които не са в
състояние да си обезпечат самоиздръжка. . .
Хората, на които е доверено да организират работите
по изграждането на центра не са намерили сили през послед
ната година да придвижат работите от мрътвата точка. Като
че оме свикнали да опрем на половин път. да се задоволим с
половинчатм решения
Изглежда, че ако на спортните работници би се дало по
вече свобода в решаването и повече обществено признание
Спортният център може б :г отдавна щеше да бъде готов и на
селението нямаше да гледа футболните срещи на неравното
М. Б.
игрище край предприятието „Циле”.

Дмитровград

ОТ ГИМНАЗИЯТА „Й0СИП БР03 ТИТО“
ИЗАЕЗНА ДВАДЕСЕТИЯ ВИПУСК
В гимназията „Йосип Броз
Тито” в Димитровград на 22

май т. г. се проведе едно маД—
ко тържество. Над 60 зрелост-

На час
те свидетелства от тази учебна
година. Класните наставници
от тези класове н преподавате
лнге ще преминат па „съкра
тена работна седмица’’до края
па учебната година.
В осмите класове в това учи
лище имаше пет паралелки, от
тях са отлични 21 ученик, мно
го добри — 17 ученика, добри
— 27 ученика, повтарят класа
8 ученика, доволни — 9 учени
ка ма поправителен остават
— 25 ученика.
Спорел изявления ма класни
те наставници този випуск ос
мокласници е показал добри
резултати в обучението. Препо
давателнте.са били много по
строги в оценяване на знания
та ма тези ученици. По този на
чин с успех са завършили
55,22<у„ ог записалите се уче
ници.
Между отличниците изпъкват учениците Марияна Ставро
ва, Иван Петров, сътрудник па
п. „Другарче”, Лиляна Стоилова
конто има по всички предмети
отлични бележки, също така и
Милди Виденов, Стайко Псшнч
Георги Иванов н Милена Младецовнч.

Б. Ник.

цици завършиха гимназия’1»* я
с това числото иа завършили
те гимназията от освобожде
нието се покачи пад хиляда.
На абитуриентската вечер, у
строена по този случай, пок
рай многото гости н преподавате
лите от гимназията, прнсъству
ва и председателят на община
та Стоян Наков, който говори
за ролята на гимназията по оъ
зАаването на кадри и културно
то преобразование на населени
ето от този край.
На следващия ден на абиту •
риентите бяха съобщени резул
татите и разделени свидетел
ства за завършен 1у клас. Меж
ду абитуриентите 9 са завърши
ли класа с отличен успех, 6 с
много добър, 20 с добър, 6 имат задоволителен успех и 22
остават на поправителен изпит.
С отличен успех завършиха
Иван Иванов, Ерппа Савова,
Миряна Кръстим, Обрад Алексов, Божндарка Дюкнч, Китка
ГТаумопа, Марко Атанасов и
Алекса Ташков.
Б. Н.

*>

ПЕТЪР КОЗИЧ

ПЪРВАТА БАЛКАНСКА СОЦИАЛДЕМО
_______КРАТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
/
В началото па ах>ва столетие
положението в Европа Върве
ше по пътя към промяпа на
политическата структура ц с-ь
хцествуващпте обществено-гI ко
номически отношения, особено
сред великите сили. Под влн-

стопапскн (за на руските параходи да бъде по
риторийлнб и
личкович. Димитрие Туцович.
оставяше ЗВ0ЛО1ГО Да минават
сметка иа Турция
свободно
'Бриша Кацлорович. Душан Ловпечатление, че външното един през Дардапслите.
поаич. Таса Мил >;бич, Алекса
спзо в политиката па европей
Майдао ювич. Лука
На самия Балкански гполуост
Павлович
тъжествепост па
ектие сили,
ров положението влизаше в кри
Аца Павлович Дрдгиша Джутехните стремежи и амбиции. тичиа
фаза, конто навестяваше
рич и Аидра Банкович); на со
Обаче различните интереси па
значителни промени. С жела
ш.алдемократичес.с. ст
партия
европейската буржоазия и не ние сами да придобият
па тоаните от България ('Дими
повече
съответствието на централшьза сметка, на Турция, дори и по
тър Благоев, Реарги Димитров
те им политически лимии, кои цената на мюждусобни
Еасмл Коларов, Йордан Йорда_
война
то съчиняваха основната пнш балканските
държавници се при
11
‘ '‘пя Стоя 1 .н Д. Коджепка на всички политически ма
ключваха към великите сили.
ков, П. Напетов, Христо Кабак
раздор
иеврп предизвикваха
като по този начин падаха под
чиев, Янко Иваков и г.. Ива
‘Л: Шш
и мсждуособпи измени в борба
§
влиянието на световния кмпери
нов); на Хърватско (Вито мир
та им за разширяване иа „сфе
ализъм. От ден иа ден Балкаи- Кл рач и Юрай Дем./р. ц;;ч*; па
ш*
рата на влияние". С получава
Те вее повече се п ревръщаха н
Турция Карекиь КозикияШ; иа
нето на концесии за анадолс„просяшка аитерия" която и са
Мерна Гора (Кгьсто Полошч);
Ш1
като п багдатската железница,
ма не може да се запази по-на
на Румъния (Неделко
Кошзгерманската стопанска скспац татък2. На политическия хори
г« н); иа Словом я (Хайнркх Ту
Й||
31 щ в Мада Азия например се зонт релефно се очертаване си
ма), на Босна (Сретен Якшич) и
риозно загрижи Англия, която
па Македония (Душан Цскич.
луетът на Оратсубийствената во
побърза да сключи споразуме йиа и ставаше все по-належащо
Ш1
Михаил Цокоз, тояи Див лев и
1:
пие с Турция за подялбата на
създаване на една здрава, един Васил Главинощ Гръцката со
сферите на влияние на Сред
на сила. на Балканите, която
ли алдем дкратг чс-ска
е
пари а
ния изток. Италия, също така
да спре междусобните кървопро предварително с писмо се изка
не остана равнодушна към ас
лития между балканските иаро за, че ::ъв всяко отношение ще
пирациите на германския съю
подкрепи решенията на Конфе
ди и която да бъде в състояние
ренцията. на която нейни презник на Средиземно море —
ставители не са могли да прив Мароко, п за тяхното заси
съсгвуват.
лено интересование за Триполитания. докато пък със своя
Балканската конференция на
партньор в Тройния Съюз, Ав
К0Уеецпаледмократическите партии
Ч-Щ
стро - Унгария, вече беше на
щ
съзнавала е иначи фак а, за
прага на открит конфликт за
предстоящата опасност от вой
кг>:
Моша Пияде
рад проектите на
железници
на
г, аргументирано доказва
на Балканите, специално в Ал
ше все по-ролямата зависимост
янието на новите обществено- бания, изразявайки при това
на балканските народи о~. еь.>о
икономически условия ставаха голямо желание към турските
пейежия империализъм, знае ще
и промени и вълнения на ев комплекси в Африка. За осъщ
че вътрешните боржоазии не
С
ропейското политическо поло
ествяването на тези свои на
са в състояние да спасят своите
'
-рл
е
е
е-аЯ
жение, а с това се променяна мерения
европейските сили,
народи от такова обществено по
и обстоятелствата на Балкани преди всичко Австрия и Русия,
лтгшческо противоречие, иконо.
те и в балканските държави се стремяха да използват поло
лшческа незансгсгл^юст и стопяло
ци.
жението на балканските дър
ка депресия, и затова облягайки
се върху новата растяща обще
4 Първото десетилетие от то- жавици при „разрешаването"
изобщо.
ствена класа — пролетерната, и
преди на Източния въпрос
зи век характеризира
Върху
плещите
на
балкански
върху неговата револют оиня
фактът, че позициите
ВСИЧКО
Ш:.
V
те народи, йоито е трябвало
идеология
марксизма, тя се
на турската империя на Бал
залови
със
задачи,
които
каните започват да отслабват. да се държат в зависимо ко
трябваше да обезпечат на бзлСъздават се условия за пора лониално положение се готве
гса:-гск(ите народи мир п нацио
жение на 'гурците в тази част ли обстоятелствата за по-ната
нална свобода — отразявайки
на Европа. Тъкмо по това вре тъшни световни завоевания на
пра това своята
невръсгност.
ме отдавнашните стремежи на великите сили, като, при това,
незрелостта на своето време и
много страни получават изгле си служили с различна так
л::
класовото движеше. Но и по
ди да се осъществят. Австро- тика: руската дипломация на
край това и салшят Ленин пох
Унгария и Русия, двете най- всяка цена гледала да изоли
ра Турция от прист-ьгпзането
гали този прогресивен олтп на
големи съперштчки 'прибърза
Георщ Димитров
балканския пролетариат и него
но козяха планове, колкото се й в Тройния съюз и затова се
вата партия за разрешаването
може повече да придобият за е застъпвала за съюз на бал да се противопостави на светов
на националния Еъпрос на 1- ал
сметка на вече загиващата От канските държави, в който да ния империализъм, застрашаващ
каните като каза:
оманска империя.
Австрия и влезе и Турция с намерение техкате интереси. След това, да
тя си обзпечи
влияние над се обезпечи нов яаивот иа хо-ра
(по^нататък постоянна правеше
..Съзнателните работници от
целия Изток.
Австроунгария та, облягащ се върху принципи балканските
планове как да излезе’ на море
страни пърпи и.зто край Солун, важен терито пък е била против съюз на те на хуманизма И свободно 13
дигнаха нозунга зя последооа-•
риален и стопански пункт, кой Сърбия с Черна Гора и Бълга човешко творчество; жизот, в те.тио разрешаване на нацнопал
митническия който човешкият труд ще бъде
то е и от огромно значение рия (1904 г.) и
(калето Суецкия канал), а от съюз между Сърбия и Бълга условие за прогресивно го разви ния въпрос на Балканите Този
друга страна идзажа до израз рия (1905) със задни намере- ти е на човешката личност и об лозунг е Федеративна балканс
ния, да се зас‘тавят нейните пре щеетво. а не начин за охеплоаруските стремежи да си оси
ка република”,3.
гурят този гфоход за воешщ- тензии по тази посока. Тяхна тация иа човека от човек.
Идеята за балканска ралублм
те параходи с получаването на та тайна дипломация, и покрай
ка на федеративни начала, оба
П
право на Дарданелите и Бос
тези несъгласия, е правила те
че не е съвсем кова на Еалкафора. Така този въпрос става
,
ните. Първите привърженици за
При такива обстоятегюгз.1
постоянна грижа на
техните зи „джентлеменски споразуме
обединението на балканските
политици и предмет на дипло пия", които в крайна линия рамките на политическите съби
тия, на 7,8 и 9 януари 191а годи
народи се появиха много по-рл
матически дуели, повод за Де са отговаряли на тяхната осно на се състоя Първата балканс
но по време на първото появява
в
на
политика.
монстрация на военна сила.
ка социалдемократическа кон 1 е не социалистическото движение,
Вече към 1908 година на Ру
Това отношение на европейс
ренция, на коягс присъстнуваха което още носеше в себе си ес
кия империализъм към Турция сия например беше известно, че
I ппедставители па социалдомо нафски, просветителски и утоли
Австро-Унгария възнамерява да
характерен за общото изча
присъедини Босна и Херцегови к: ат1-ческите паттпи от Сърбия чен характер. Любен Паравекване да се придобие нещо те на и тя се Съгласи при условие (Драгиша Лалтчевич, Никола Пе
лов, български: национален де-
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При мостовете зо „Строшена чешма“

ец и талантлив писател
70-те години ма миналия пРез
макар и обременен с дрохг
жоазни схващания, с въолХтР
ление проповядваше идещ. 68
балканска федерация. Че^ 34
говореше оа| „дунавска” и' ю„ г°
славяска федерация” Хпьг
Ботев, друг бележит ’ бъ; га^0
ки революционер и социзлиеГ
утопист, в създаването на’ бя '
канска
федерация
ГЛ(,
не само като на единенвен!
средство за освобождение на ба
канските народи от турско
но и начин за осуетяване ьа Ру
сил и Австро-Унгария да въве
дат колониално владичество на
Балканите. Много пъти
0 писал
за това. а една негова статия
завършва със следния призив:
,,Да сломим„ варварския
,
7УРс
ки яреми по, Босфорак.ия буле
вард да изградим сградата на
свободУна {южнославянска хскфедерация
По това време сръбският вете
раи на соци а листич еската ад.
съл Светозар Маркович пише
следното в своето дело „Сърбия •
на Изток”:
.,3а сръбския народ няма
друг изход освен революция на
Балканския полуостров; ревал
юцин, която да завърши с учи
щожаването на всички държа
ви, които днес пречат тези на
роди да не мх>гат да се обединят
като СВОБОДНИ ХОРА И РАВ
НОПРАВНИ РАБОТНИЦИ: ка
то съюз на общини, жупании,
държави. — пипето намерят за
най-сходко.”3
(Следва)
1 — Д-п Васил Попоеич: Евро
па и сръбския въпрос в периода
на освобождението 1804—1918 г.,
изд. на ..Гец Коя”, Белград 1940
год.
1 — Дс'дпггр?1в Туцовггч: Бал
канската конференция. „Борба”,
орган на соц-талдемогеравията,
поредица 1. 1910 год.
8 ___ В. И. Ленин,
Дета, том
ХУШ стр. 340, IV издаъче —
на руски.
4 — в. ..Знаме” бр. 9 от 1874
год. вк Хр. Кабакчиев: Българ
ски .революционери за Балканс
ката федерацггя, София, 1915
год. стр. 43 на—български еяв.
5 — Сзетозар Маркович: Сър
бия на Изток, «здание „Просве
та’, Белград, 1946 год., стр. 180.

БЛАГОДАРНОСТ
Тежко е да намеря думи. с
които да изкажа благодарност
на Владо Милошевич, лекаря
от Пирот. Драган Цветкович В
останалия персонал от обшаТЗ
болница в Пирот за вложения
труд при операцията ми от
брух.
Никола Димитров
Гинска бр. 2
Димитровград

Текст и рисунки
М. ПЕТРОВ
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