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БОСИЛЕГРАДСНО ИЗБРА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 

РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЩИНСКИТЕ КАМАРИ
щите се от цеха на Тимошките РУд 
цици п Долна Лисина. Транспорт
ното предприятие „Весна кобила“, 
Занаятчийското предприятие „Ус
луга“, Търговското предприятие 
„Слога" и Гостилничарското пред 
приятие „Кин-Стан“ са избрани 
другарите: ЦВЕТАН БОРИСОВ, 
секретар в „Весна кобила" и ПЕН 
КО НАЙДЕНОВ, директор на 
.. Кин-Стан“.

— В избирателната колегия № 2 
на 1 подгрупа, в която се числят 
избирателите от цеховете на Ком 
бината „Трепча“ в мините „Благо 
дат“ и „Подвнрове“, ПТТ предпрн 
ятието в Босилеград, Секцията за 
горското стопанство, клоновете на 
Сдружената кредитна 
ОДК от Леоковац, жакто и зарегн 
стрираните частни занаятчии са из 
брани другарите: МИНКО НА
КОВ, директор на СДК в Босиле- 

СЛАВКО ТАСИЧ. работ-

- ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В РЕПУБЛИ
КАНСКАТА КАМАРА НА СКУПЩИНАТА НА СР СР- 
БИЯ Е ИЗБРАН ЛЕКАРЯТ АНАНИ СТОЯНОВ

- ИЗБРАНИ СА 16 ОТБОРНИЦИ В ОБЩИНСКА
ТА КАМАРА И 13 ОТБОРНИЦИ В КАМАРАТА НА 
ТРУДОВИТЕ ОБЩНОСТИ.

Горна Лисина: ЛЮБЕН АРСОВ 
и ЛЮБЕН АНАСТАСОВ; в Ду
кат: БОЯН ПЕТРОВ; .в Братков
ци н Рнбарцн': МИЛЕ НЕНОВ; 
в Бресница и Буцалево- ДИМИ
ТЪР ЯНЕВ;
КО ПЕТКОВ; в Груннци: ВА
СИЛ ЗАХАРИЕВ; в Гложне: 
ДРАГАН ИВАНОВ; в Долна 
Ръжана: МИЛАН ИВАНОВ; з 
Долно Тлъмино: ЛЮБОМИР ДИ 
МИТРОВ; в Райчиловии: СЛАВ
ЧО СТОЯНОВ 1и в-Милевци ГО- 
НЕ ГРИГОРОВ.

От новоизбраните отборници в 
общинската камара 5 са земедел
ци. 5 просветни работници, 5 слу
жещи и 1 работник. Не са канди
датирани, респективно избрани, 
ннто една жена 'или младеж.

За Републиканската скупщина...

Избирателите от БоОилеград- 
оката комуна излязоха масово на 
изборите за представителни тела 
на 22 и 23 април, като гласуваха 
за един от двамата кандидати за 
представител в Републиканската 

«а Скупщината на СР Ср-

Подвнровски миньори
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3 ю2 ЧОВЕШКОТО И НЕЧОВЕШКОТО ДНЕСкамара

бия и за 29 отборничеоюи места в 
двете камари на общинската «куп 
щнна. Въпреки че от оутринта вре 
мето беше доста лошо и студено, 

попречи на избирателите яа 
се отзоват в избирателните пунк 
тове за да изпълнят своето кон
ституционно право и своята граж 
да иска длъжност. Още от рано 

големите селища на община- 
отбори имаха
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"Аа ко небето реши, че на моята родина е до
трябвал моят живот.жертвата ще бъде го- 

опррделения час на жертвуването. когато
имам

град и 
пик в „Благодат“.

— В избирателната колегия № 2 
П подгрупа в групата стопанство 
обхващаща кооператорите и тру
дещите се от земеделската коопе
рация „Напредък“ в Босилеград 
за отборници са избрани следните 
другари: МИХАЛ ЧИПЕВ. ра
ботник, БОЯН АПОСТОЛОВ, ра 
бтник, КРУМ ДИМИТРОВ, ра
ботник, ДРАГАН ВОРСКИ, селс 
костопанскн производител и РАН 
ГЕЛ ГРИГОРОВ, селскостоатан- 

_ рки производител.
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и да дойде той. Но докато живея, искам да 
родина, или поне вяра в свободна родина.
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та «избирателните 
сериозна «работа. Пъстрите редове 
на пълнолетните гражданм-избира 

изпълняваха коридорите «а

а
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аЗа Камарата на трудовите 

общности —.

Изборите за половина от отбор 
ннците на камарата на трудовите 
общности бяха проведени на 22 и 
23 април и то на първия лен гла
суваха избирателите от Първата 
подгрупа на стопанство -и групите 
на просветата и социално-здрав
ните служби, а на 23 алриЛ изби
рателите от Втората подгрупа На 
групата стопанство — земеделие.

Във всички пет избирателни еди 
ници от записаните 4.518 избира
тели са гласувала 3.476 или 
76.94%. От кандидатираните 39 
лица, между които и две жени, 
са избрани 13 нови отборници, ме
жду които нито една жена! Ето 
резултатите от тези избори:

— В избирателна колегия № 1 
нг I подгрупа обхващаща труде

не мислите 
на тази.

а 1-1 с. това не са думи на виетнамец, макар„
*-1На виетнамските бойци за свобода приличат

която цитираме. Всички, които са робували, които ро
буват и се борят за свобода, мислят същото.

Тази мисъл е казал американецът Джон Адаме 17/6 го
дина. гласувайки за независимостта на Америка.

Така тогава говорили всички американци и загивали, бо
рейки се яа страната и свободата й.

ТОВА Е ЧОВЕШКИ!

о□тели „ „
училищата, в които бяха избира
телните Урни, Такава беше карти 
ната в предобе'Дните часове 
Горно Тлъмино. Босилеград, Дол
на Любата, Дукат, Горна Люба- 

Му-сфл, Горна Лисина, Гложие 
и др. селища, където 
хора гласуваха до пладне.

Избирателната комисия за из- 
представител и

П
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аата, опчовечето — В избирателната колегия на 

групата просвета и «култура са 
обрани: 1ВИНКО АНДОНОВ и 
МИЛАН СТОЕВ, -преподаватели 
в .гимназията „Иван Караиванов" 
и ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ, пре
подавател в Основното училище 
„Г. Димитров" в Босилеград.

— В социално здравната групу. 
изб, .колегия X? 1, е избран ГЛЙ- 
ГОР ГЛИГОРОВ, касиер в Здрав 
пия дом.
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а
нес Америка изтребва един народ, който както амери- 

□ канците преди двесте години, иска право на отечество и сво
бода. Тя изтребва народ, който се бори зп това свое право. 

ТОВА Е НЕЧОВЕШКИ!

асбор на народен 
Общинската политическа комисия 

11.932 евиден-
§
оаконстатираха че от 

тирани избиратели са гласували 
9.021 или 76,42%. Тоя процент е 
значително по-висок от процента 
на .гласувалите избиратели на из
борите '.за народни представители 
г.рез 1963 и 1965 година, когато 
той не бе 'повече от 69%. Процен 
туално жените са по числено учас 

избори

а
а а

аК осмонавтът и героят Комаров загина
тримата американски космонавти, които загинаха при

човека космическите

О
ЕПридружи сеа
па към

същата славна задача, да разкрият за п3 ия простори.
Цялото човечество скърби по него.

^ тримата американски космонавти.
Тъжно е, когато човечеството загуби човек, защото всеки

в
г*както скърбеше поОст стс 3твували и в тия 

81,40%, кор.то е последствие 
обстоятелството, че много 
и младежи са вече заминали 
работа във вътрешността.

на Г1
мъже ■живот е скъпоценен.на и

В Съветския съюз Първи май няма да бъде толковаМАСОВ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ п
весел, нашумял и разигран — съветските хора Ще тъгуват 
за Комаров

ТОВА Е ЧОВЕШКИ!

Безспорно .в лошото време попре 
да гласуват много стари и бол

о
пчи ОТ ДИМИТРОВГРАДСКОни хора от по-далечните махали, 

което също е намалило изборните
Е
икрезултати. азват, че във Виетнам американците са убили повече 

от милион виетнамци. Загинали са милион хора. Чо-
без да се

а
пата на двама, е бил само един.Дъждовно-снеговитото време меОт двамата кандидати за наро- п

попречи на избирателите в Дими- Затова в избирателните места, къ-подадениден представител с 
5.670 гласа е избран кандидатът,

ивечеството е загубило милион свидни животи,дето се избираха тези отборници.тровградско масово да излязат на смятат падналите от другата страна.изборите бяха повторени, по ус-изборите. Още в ранните утринниАНАНИ СТОЯНОВ, лекар ,и уп- пА между тези убити сигурно с имало надеждни хора,мехът пс беше закаден тъй кагочасове пред избирателните пуик-Боси-равител на Здравния дом в 
леград, докато вторият кандидат, 
другарят Стойне Иванов е полу
чил 3.131 глас. Значи, за предста
вител в.Републиканската камара 
на Скупщината на Соцналистичес 
ка република Сърбия е избран 
Анани Стоянов. На тоя отговорен 
пост населрнието от Босилеград- 
ската община досега Представя
ше др. Асен Лазаров.

Пкоито е могло да бъдат космонавти или учени. да допри-езляма част гласували бяхаове в Димитровград и по селата и а - а
пуснали место пребиването си. насят за по-добрия живот на своята страна и на човечеството.се трупаха хора и чакаха да гла

суват. Избирателите от Димитров- Всеки убит във Виетнам е невъзвратима загуба за чо-До 8 часа сутринта по всички п
градско и този път показаха ви- ьечеството; убит с един творец.избирателни места гласуваха об- а
соко политическо съзнание и ма- що 2.944, от които 1 .409 жени и По тези жертви скърбят най-близккГе, н отечество им. о
сово излязоха на избори. 235 младежи и девойки ил,и 45,5 о

О
С числеността на жертвите пък се хвалят убийците.

ма сто от общия брой избиратели.Избирателите от Димитровград
ско избираха на 23 април 26 от-

ТОВА Е НЕЧОВЕШКИ! 5До 12 часа гласуваха 5.262, от р
които 2.041 жени и 410 младежиборннци за Камарата на трудови

те общности и Общинската ка- Първи май е празник на борбата ча поробените заи девойки, или 80 на сто от 8обшия брой избиратели. И до 18 свобода.мара в Общинската скупщина, аЗа Общинската камара . . . часа гласуваха 5.696 избиратели 
от конто 2.889 жени и 438 млл-

бяха предложени двойно повече Първи май е празник на радостта н<- свободните.
акандидати.В 14 изборни единици гласу.ва- Затова този празник у нас е тъй весел и разигран.

дежн и девойки или общо 87,5 иаТазгодишните избори в комби
нат „Димитровград“ за отборнн-

ха 4.585 избиратели от записани
те 6.053 като избраха 16 нови от- 
борника. Процентът на гласували 
те избиратели за Общинската ка
мара е 76,74. От изтъкнатите 38 
кандидата в отделните изборни 
колегии са .избрани следните лн-

Но йена и на Празника да си спомним, че Той не всякъдс
ето от записаните избиратели. е какъвто е у нас.цн в група стопанство и подгру- Затуй именно казахме тови Горе.Крайните резултати са следни- . апа просвета се случила грешка —* §

а
ге от общо 6.511 избиратели, атна листчетата. В група стопаист- А. Л. ■во били отпечатай:: имената па които 3.021 жени и 477 младежи

кандидати, а се избират гласуваха 5.893 души, или 90,51%.двама
ца: трима, а в подгрупа просвета —— В Босилеград: АСЕН ВЕ- М. АНДОНОВвместо да бъдат отпечатани нмс-ЛИЧКОВ и СТЕВАН САВОВ; в на сто.



ТОДОР ТРЪПКОВНови отборни- 

ци в димитров
градската об

щинска камара

Трагично загина съвет
ският космонавт Комаров ГЕНЕРАЛНА СТАЧКА НА 

ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В МАКЕДОНИЯПри завършваме на космическия 
полет с въздушния кораб „Сони 
I" на 24 април таан година тря- 
гпчмо загина съветският пилот 
космонавт инженер Владимир Ка
ма рои.

.'.а За поиш отборннцн н Общинска
та камара .са ннабранп: В Бански 
дол — Методи Рангслон, н Бар- 
йе Данаил Ранпелоп, н Брайкои? 
ци Костадин Петров, в Градини 
Петър Петров, в Желюша Васил 
Иванов, в Долна Мевля Верча И- 
ваноп, и Димитровград Крум Ве
личков п Никола Дсиков, в Иск- 
ровии Петър Петров, в Лунатика 
Васил Петров, „ Поганово Христо 
Васов, в Пртърлаш Йовко Алек- 

Куса врана Мирна Геща.

.1 членове в Македония, в което се 
капваше:

„Икономическото положение, в 
което се намираме, ни накара да 
се организираме и да започнем ре 
шнтелна борба за подобрение на 
нашето положение. Борбата, ко
ято водим от ден на ден става 
все по-остра и в скоро време на 
шнте сили ще използваме за ре
шаване на нашите права ... Вие, 
които носите най-големите труд
ности в работата на ПТТ движе
нието, ще имате възможност да 
покажете своето съзнание в бор
бата за своите права . .

На 15 април 1920 година пла
мна генерална стачка на желез
ничарите. Опустяха линиите и же 
лезопътннте гари. Локомотивите 
и вагоните стояха празни. Между 
тях тичаха жандарми и въоръже 
ни войници. Режимът се оказа 
безсилен да спре стачното дви
жение.

След една седмица, на 22 ап
рил с, г., по решение на партий
ния комитет и Местното синдикал 
но пече, а по дирекив,и от Бел
град, се провъзгласи обща 48 ча 
сова стачка на всички синдикални 
подотборн в Македония.

На този лен чаршняата в Ско 
пие стана празна. Пощите прекъс 
наха работа. Нито едно телегра- 
фнческо реле не работеше. Бяха 
прекъснати и връзките с Белград 
и Солун. Само в телеграфическа- 
та централа управителят на по
щата в присъствие на Инспекто
ра от Дирекцията на ПТТ и аг- 
ютанта на коменданта на Трета 
армейска област се опитваше да 
въстанови връзки с Белград.

Съшия леи след обед в 15 ча 
са бе организиран митинг на ПТТ 
служителите и работниците и уча 
стипците в стачката в големия ре 
сторант „Зрннскн“. На този ми
тинг пристигнаха дор.и и селяни 
от съседните села н периферията 
на Скопие с транспаренти. Даже 
и каменния мост беше пълен с 
народ, защото нямаше вече место 

ресторанта и градината. Много 
оратори говориха за тежкото по
ложение на работническата класа 
в Македония. Към Стачниците се 
придружиха и учениците от гим- 
наз.нята със своите преподавате
ли, които също така стачкуваха. 
Митинга
„Да живее комунизма!... Да жи 
вее социалистическата революция!

железничарите и 
служнтели-Ге от ПТТ транспорта 
завърши с пълен успех.

Революционното движение на ра 
ботпнците п Македония след съз
даваме на кралство СХС особено 
нарасна през 1920 година. За та
кова революционно раздвижване 
на масите .имаше силно влияние Ко 
мунистическа га партия <ня Югос
лавия, която по това време запо
чна да действува във всички кра 
пща па страната.

В този период като най-значи
телен момент из борбите на' ра
ботническата класа на Македония 
е стачното движение на работни 
цитс по транспорта. В резултат 
■ма такава борба дойде до подпис 
ване ма „Протокола за спогодба“ 
между Съюза и Министерството 
на транспорта, който бе подписан 
в Белград през октомври 1919 го
лина. С този протокол не се реши 
лошото материално положение на 
транспортните работници, но дой
де до известно подобрение.

Но ‘ революционото движение ме
жду транспортните работници дра 
знеше бюрокрацията около Мпнн-

!сечта за трагичната смърт на 
40-годишния Комаров болно отек
на в Съветския съюз п в цел пи 
СВЯт.

Владимир Комаров направи пър 
вия си полет през 1964 година 
заедно е още двама съветски кос
монавти с „Възход I“ е лекаря 
Егоров н учеция Фсокнстов. Вла
димир Комаров е четвъртата жер
тва на Космоса.

Владимир Комаров стана герой 
на Съветския съюз след успеш
ното си завръщане е „Възход 1” 
от космоса през 1964 година. Ро
ден е в Москва, завършил военно 
—въздушно училище „ЖукопсмГ 
през 1959 година.

Четвърт столетие Комаров пре
кара като летец с различни само
лети
до най-модерни реактиви,м само
лети. Последните години от жи
вота си посвети изцяло на космо
навтиката и стана един от най- 
известните съветски хора в тази 
обл.тст в Съветския съюз.

СОВ || в
мов.

В Камарата па трудовите общ
ности: Джуро Маркович (Балкан, 
Нар. банка, търговия), Новица Дн 
мнч и Светомир Йованович п Ки
рил Тодоров (комбинат „Димитров 
г-раа"). Александър Йованович 
(жи. — гара) Александър Сливни 
шки („Услуга“), Ивии Стаменов 
(„Сточар“ — Градини), Петър Е- 
ленкоп („Сточар“ 
г.рад), Рангел Петров („Сточар"— 
Бачово). Рангел Тончев („Сточар“ 
— Варйе), Добрин Стоименов 
(„Сточар" — Тръиско Одоровцн), 
Любомир Голубович в Димитров
град' н Еленко Тодоров (общество 
нн служби). Значи от 68 предло
жени кандидати са избрани 27 
души.

от трофейни машини

Димитроп-
стерстпото на транспорта и зато- 
па то правеше опити да паради 
зира тази дейност. Затова, се на
прави опит чрез Йосз Йованович 
да се създаде „жълтото сдруже
ние на железничарите“. Това сдру
жение започна да действува за 
изменение ма протокола. В тази 
посока работеше тонавашнмят ми
нистър на транспорта Милорад 
Драшкович, който през 1920 го
дина като министър на вътреш
ните работи беше подписал „Об- 
знана , с която се забрани легал 
мата дейност на Комунистическата 
партия.

Борбата ла работническата кла 
са па Македония и особено на 
работниците по транспорта на те 
леграфо-пощенските работници пр 
одължи н по-нататък. Вместо пое 
късване на дейността, дойде до 
генерална стачка.

Секретариата на железничарите 
в Македония се обърна

Комаров бе много трудолюбив
един Владимир Комаровп невероятно упорит. При 

•неуспешен полет е бил ранен н 
издържал тежка операция. Реди
ца съветски специалисти по кос
монавтика считаха, че с него е 
«вършено. Обаче само след 
Месеца той отново застана

конски“ Комароп оставил • силно 
впечатление със самообладание го 
п дружелюбието сп. 
привърженик на науката.

Владимир Комаров е баща па 
две деца. Има син па II н дъщеря 
па 9 години.

Бил голям
пет 

в от
ряда на съветските космонавти.

На своите преподаватели в „Жу
аоаааооеоапоаоааооааопааа0оааоаооаоаоааоаоаааооооаосшсшсшос1сюоос)с1осшпсшсшоосюс1!ипстаос1оос1поосшооаосшс]с1оо

Сесия на Общинската скупщина в Димитровград

ПРИЕТИ НАСОКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРЕЗ ГОДИНАТА

;
“ Миналата седмица в Димитров
град се състоя сесия на общин
ската скупщина за приемане на 
насоките за развитие «а комуната 
през 1967 година. Проектът бе 
приет единодушно.

Насоките за развитие на кому
ната са изготвени на базата на 
производствените планове на тру
довите организации н се предвиж
да брутопродуктът в края на 
1967 година да бъде по-голям с 
26 на сто в сравнение с осъщес
твения брутопродукт през мина
лата година. Стойностно той ше 
възлезе на 13,8 млд динара, или 
ще е по-голям с 3,8 млд динара 
от този през 1966 г. Промишлено
стта ще осигури за 2,5 милиарда 
динара повече производство, а 
селското стопанство в обществе
ния сектор 13% повече. Подобни 
увеличения се предвиждат в стро
ителството, 24%, и др. Единстве
но "търговията предвижда да ос
тане на миналогодишното равни
ще. В общия доход социалисти
ческият сектор участвува със 
71%, жато промишлеността дава 
44%. В края на годината се пред
вижда националният доход да 
бъде 5 милиарда н 374 милиона 
стари динара, което е 20% по
вече от миналата година. Очаква 
се националният доход на глава 
о.т населението да възлезе на блн-

подобрение на тази служба. Ос
вен това отборницнте бяха осве
домени за подготовката по угова
ряне на средства между здравния 
дом и завода за социално осигу
ряване, запознаха се с.анализите 
по заключителните сметки на тру
довите организации от миналата 
година и др.

Общинската скупщина е дала 
съгласие общността за работна 
ръка да се оформи в Ниш. Реши 
се за допълнение ма' решение
то за размера на облагането вър
ху прихода от легла отстъпвани 
на туристите. Според това реше
ние лицата, конто дават стая за 
нощуване, за втора категория — 
плащат 150 стари динара за едно 
нощуване, за втора категория — 
130 н за трета — 100 стари ди
нара.

Комисията за проучване на за
конното основание за денацчона- 
лнзиране на делови помещения и 
сгради е информирала отборин- 

-цпте, че няма законно основание 
за денационалнзпране н че пред
приятието за обществени жилища, 
в чпято собственост са тези сгра
ди не е съгласно да бъдат дема- 
цнонализирани.

Оформена е коммем за. гранич
ните свиждання начело с предсе
дателя на ОС Димитър Манов.

, М. Б.

зо 283 хиляди динара. Навести-, 
цмнте също ще бъдат по-значн- 
телни. Предвижда се да бъдат 
по-големн от миналогодишните пет 
пъти.
изразходват 12 милиона, 
това ще доведе до намаляване на 
оборотните средства и може да 
затрудни нормалното стопанисване

Въпреки този общ растеж зае
мането на работна ръка ще е не
голямо само е 3,7%. 
предприятия не предвиждат уве
личение на работната ръка. Това 
го предвиждат само каучуковата 
промишленост и кожаря „Братст
во“. Личните доходи общо 
панството ще се увеличат с 30%. 
В нестопанските дейности, 
довите организации, които подз, 
ват субсидии, не се предвиждат 
никакви увеличения на личните 
доходи.

Увеличението на производство
то и стокооборота в трудовите 
организации се основава върху 
реконструкцията на някои про
мишлени предприятия, по-добрата 
организация на труда, по-качест
вено разработване на пазара и 
повишената производителност на 
труда.

Отборницнте изслушаха отчета 
за работата на търговската инс
пекция и приеха заключение че е 
необходимо кадрово и техническо

с еднр
. възванне до всички работници в 
транспорта, като ги подкани на 
открита борба с буржоазията. 

„Всеки нека
За реконструкция Щр се 

обаче да знае, се казва
ше във възвацието, че полицията 
н жандармерията к2то вярно куче 
на режима, ще атакува нашата ра 
бота н

в
ще се нахвърли върху 

наши другари, ще има а- 
рестн, прогонване, а може би и 
мобилизация. Ние трябва да се 
борим за по-добър живот, за себе 
си н нашите деца, както и за по- 
-голяма свобода на хората.“

В същото време дойде до рево 
люционо раздвижване и всред 
телеграфо-пощенските служещи п 
работници Правеха се всевъзмо
жни

някои
Повечето

в сто-
се завърши с лозунга:

в тру-

опнти секцията на пощенс
ките работници да се отдели от 
революционната борба, но в-това 
не успяха. По настояване 

кои активни служещи и работници 
(Коста Бошкович, Атанасйя Мн-

Стачката на

на ня-

ханловпч, Тодор Тръпков, Митре 
Янков ич п др. стачката успя. Ре
ка от хора на ПТТ служещи

пред Работническия дом, който 
се намираше в кръчмата „Атина“, 
на мястото на днешния 
„Славия“.

След тази стачка н ПТТ секци- 
издаде възванне до своите

ИВ! ЕНВЕЕНВЗВЗВНЙЖЕВЙЗ ууу тец? у/у т/у *у/у шу/у т?у зд 'ж/у ж/у

ми
на

магазин

ята
'УГ+УУ+УУ+УУ+УУ+У/* 'У/У ИВВ!

КИРИЛ МАРКОВ—ЗЛАТАН ната нагази в ледените води на реката. 
На" места затъвахме до гърди. Движехме 
се бавно по чакълестото

него. Беше малко болнав, но тръгнеше лн 
в поход н бой, не изоставаше. Лицето му 
беше мургаво, скулесто и удължено. Рядко 
се смееше и затова рядко се виждаха хуба
вите му бели и-здрави зъбн. Рядко 
вореше, излагаше мислите си тихо, спокой
но, но властно. Обичаха го,* по се п плаше
ха от строгостта му.

Преди войната е бил стругарски работ- 
«ннк. На години е млад, а е един от най- 
старите партизани. Говореха се легенди за 
храбростта му, когато с отряда прикривал 
изтеглянето на партизаните от Ужнце и 
Кр.алево.

Седяхме с Вук, сушехме дрехите см 
„на цяло“, а той ми разказваше за боя 
при „Петрова гора“.

Ннжели се първите днн на март 
1943 година. Първи южноморавски парти
зански отряд нападнал мина „Летце“, ко
ято произвеждала руда за германците. 
Намиращите се в мината германци били 
избит,И до крак, а недичевцнте били обезо
ръжени — при условие, че се приберат по 
домовете си и повече няма да служат на 
Недич. Партизаните 'натоварили 
обоз с храни, дрехи и взрив, разрушили мн- 

н се изтеглили над село Гайтан, в 
Радан планина. На другия ден отседнали 

меоността „Петрова гора“.
(.Следва)

и неравно дъно. 
Зъзнех от Студ. Остри болки прерязаха 
цялото ми тяло. Но страшното дойде 
излизане от реката. Не бяхме извървяла 
нн километър, и дрехите мин замръзнанха, 
ламаринени Събух гц ,с голяма 
Кончовете на ботушите ми станаха 
тръгнах по вълнени чорапи.

Започна

В бой последен след И ГО-

мъка п 
като

Беснеели фашистите, 
нашите другари. Останала без

цена да се залови, 
ликували
последствие и телеграмата за моето аре-

3) измъчваме. През 
време на първата почивка някои от пар
тизаните подхвърлиха за влизане в някое 
от близките села. Това желание обхвана 
всички партизани, по Търнавац каза, че 
целият Прокупленскн район е блокиран ог 
войската н че на всяка цена трябва да 
излезем от Радан планина, незабелязани от 

бельото, чорапите. Останах войската.
само с това, което беше .на мен - един ■ Колоната тръгна по-стегиато и по-бързо, 
чифт бел.ьо и вълнени чорапи на Добри. »а 1Р°ч3"*мвиан« навлязохме високо 
Дадох на Маджар войнишкото сн канче. <т<, по ле спряхме. Все по-високо и по-
^ к „ високо се изкачвахме. Най-после стигнахме

Ризата не искам подхвърли той. месността „Петрова гора“, където латеру- 
Бяла е. По нея много въшки ще се ваше партизанският отряд на Воя Ркстнч.

събират. Момчетата на Р.истнч нн посрещнаха с
Този ден тръгнахме рано след обед. прегръдки.

Сега пътят по мН спореше. Нямаше я гол- — Здраво, друговн!
ямата раница на .гърба ми, а и пътя во- Търнавац отново въвежда ред. Опреде
леше „надолу“. На мръкнало излязохме на ли район за разполагане на отряда, дежур- 
брега на Топлица. При венч-хн мерки на чета, место за изсушване на мокрите

■ на охрана и безшумно преминаване, коло- дрехи. АТного неща мм бяха разказали за

мъчителноВ района на Велики Ястребац престо
яхме няколко днн. В щаба на отряда 
предадоха .писмо от другарите от ротата 
Пишеха ми, че връзката с другарите от 

"града е установена. Пишеха ми и за това, 
което се бе случило след бягството ми.

Открили отсътствнето ми едва на ве
черната ‘ проверка. Амвроси вдипнал вряоа 
за карабината си. Сега вече другарите 
дели настръхналия фашист. Той тичал из 
района, псувал, заканвал се, че ако ме хва- 

жпв ще ме одере. Фелдфебелът на

ми
стуване...

Стягахме се за дълъг .поход Явих се 
при Вук н му заявих, че се отказвам ог 
раницата
помъкнал. Нищо не ми каза, само се по-

от всички дрехи, които бях

засмя.
Раздадохвп-

в пла

кат,
ротата открил, че ми няма вещите и ко
жената чанта.. Из ротата се разнесло:

— „Докторът“ избягал! „Докторът“ из
бягал! голям

Златарев вдигнал цялата рота по тревз- 
га. Опасали целия казармен район, тръгна
ли по коритото на Топлица. Цяла нощ мс 
търсили. Заповедта на генерал Богданов 
била: да се блокира градът и на всяка

ната

в
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миналоИз нашето революционно
БОГДАН_НИК°ЛО§.

работен денПри миньорите в Подвирове За ОСВМШОВ
един работническиНашата млада работническа кла 

са днес води борба за 42 часова 
работна седмица. И много други 
работнически права за които в 
миналото се проливаше кръв, об
явяваха стачки — днес са нзпъл-

н ито 
буржоазията!

дадем 
■глас заДругарят Петко взе миньорс-кз- 

н със сигурни крачки 
Започваше

п-дностн. които се явяват при 
кива условия за оформление, на 
мината.

та лампа
се упъти към шахта, 
неговото работно време . . •

На следващата година, пак за 
Първи май социалдемократическа
та партия от Димитровград обна
родва свое Първомайско възванне 
до всички работници. Възваннето 
бе печатано в „Работнически вес
тник":

„От дъното на тъмен еснафски 
— се казваше във възвание- 

то — на безконтролната експлоа 
труда, съзирайки жи-

През цялото време от предстоя 
п н.че

* * *
където

обядвахме като минаващи, имаше 
миньори п по някой учител или 

близките села Кара

ни в столовата. пени.
Работниците от Димитровград

ско п целият трудов народ могат 
да се гордеят със своето револю- 

Онова което 1е

В момента, когато трябваше да 
се .направи смяна на миньорите, 
няколко от тях заварихме в сто
ловата. Бързаха навреме да бъ
дат пред шахта. Един от тях, ви
ждаше се на пръв поглед, беше 
прекарал години в галериите на 
много наши мини. Казва се Ата
нас Илиев от с. Л4усул, Босиле* 
градско. Седемнадесет години тру 
дов стаж. Работил е в „Бла
годат", графитните, залежи „Две 
реки", Копаоник н по други мес- 

Тук е вече една година. Же
ната му и двете деца ждвеят в 
Муеул.

— Доволен съм —г каза той —* 
че най-сетне ми се дава възмож
ност поне един път в седмицата 
да бъда в къщи. Принадлежнос
тите за сега се движат до 100.000 

Аз като копач съм

селянин от 
маница, Тлъмпно. Те идваха тук 

„как напредват рабогн-
цнонно минало, 
имат

кът
в своите предприятия е псъ 

половин столетна борба па 
тоз и

да видят 
те“ в мината, защото от нея вепч- щност

работническата класа от 
край.

Точно преди петдесет и осем го 
на 1909 година

тация на 
вотворннте лъчи на възходящето 
согналистнческо слънце в днешния 
велик празник па труда, идейно 
манифестираме и викаме: „Да ,жи 
вее осемчасовия работен ден! Да 

социалната демокрация!.— 
Илиев, Ташков, Ташков, Иванов. 
Милев, Сапунджпев, ‘Илиев, 1 е- 
рни, Димитров, Костов, Димитров, 
Йоцев, Симов, Димитров.”

ки очакват: добър път, електри
чество, телевизия ... И не само 
това, много души очакват работа. 
Ето вече и сега тук намери рабо-

динтг в началото
Димитровград бе обявена пър- 

стачка.Лозунгът на стачку
ващите работници беше: „За о- 
семчасов работен ден!“ Тази стач 

се проведе под влияние п по 
подобни стачки в Со

в
вата живеета младата сервитьорка Стоянка

коятоМихалкова от Назърица, 
всички викаха „Шеки“. Михалко- . 
ва от три години е без работа

та.

ка
примера па 
фия и много други градове на 
тогавашна България, където ра
ботническата класа започна реши 
телна борба с експлоататоритс и 
младата буржоазия. В Димитрова 
град тъкмо се създаваше работ
ническата класа, - В -малките за
наятчийски работилници, където ра 
ботеха шивачи, обущари дърво
делци, терзни постъпваха на ра
бота ония конто нямаха земя и 
.предлагаха своята работна ръка по 
твърде низки цени. Младите соб
ственици иа дюкянчетата получава 
ха голямп печалби. И по този на
чин в града изникнаха първите 
търговци, собственици на кръчми, 
и хотели, компепонерп пдр! Запо
чна експлоатацията на работич-

Експлоатацпята на работниците 
в Димптроградско беше съща, 
както и в останалите краища на 
страната. Чорбаджи,нте се

бездушно към своите работ- 
чирацн. Забележен е слу 

Евстати Ангелов из-

след взимане па диплома па ико
номическото училище. Сега ра
боти като сервитьорка, а ,има на
дежда утре да работи онова „за 
което е учила". Тук са заети Ми
ля Станойкова от Караманнца,

Атанас Илиев
отнас-ндял съм мина Бор и Кре- 

по-малкн 
Алексннац и Е- 
Затова в мина 

нови по- 
Не мога да

В яха
ници II 
чаят ногата
пъдил работника Димитър Рангс- 

отказал след

ст. динара, 
напълно доволен, предвид на го- 

мината в „Трепча“ е съз
на, и други,
мини при 

лашница.
„Подвирове" не получих 
знания за миньорите, 
съобшя н.чщо ново. което да не 

мините. Всъщност

ва, че
лов само затова, че 
като работил цял ден да почисти 
клозета. Работникът не бил пре
дупреден и изпъден от работното 
място. Същият е бил чирака Петър 
Симов, 12годпшен, защото е за- 

обед. Работникът Ди

е познато за 
„Подвирове“ се наричат няколко 

'Глъмниския балкан. Се-пзвора в 
та на 
тях

няколко стотни метра под 
човешката ръка е открила о- 

ловно-цинкови залежи и бъдеща
та мина в техническите рисунки н 
официални съобшения е

— „Мина Подвирове“.

къспел от 
митър Панчов всъщност е изпъ
ден не затова, че е отказал да 
почисти работнлннзаТа, а само за 
това, че той с организирам 
работил между другарите работ

им. Гос-

записана и е
цнте.

Стачката от 1909 година не бе
ше пръв организиран протест сре
щу експлоататоритс. При всек.ч у 
добен момент, на првоМайскнте 
манифестации всяка година хора
та, се събираха, за да проявят 
своята солидарност с работниците 
от целия свят. И всяка година га 
зп група работници нарастваше.

В тези години преди половин сто 
летне и повече младата работни
ческа класа в Димитровград е 
имала своя.партийна организация, 
свой клуб. на открити събрания 
представители на партията изна
сяли тежкото положение в което 
се намират работниците и гово
рили за предстоящите борби.

През април 1910 година — 
както бележи „Работнически весг 
пик — партийната група в Дими 
тровград свикала публично пар
тийно събрание на което се гово
рило. за „Дисциплината в органи
зациите“ а ма Първи май съща гл 
година настоятелството на парти 
пата организация дало отчет за 
работата през изминалия период.

Тогава партийното настоятелс
тво в околията за пръв път се го 
твело да участвува на изборите 
и затова избира свои - агитатори, 
конто що тръгнат до селата да 
тълкуват политиката на своята 
партия. В обнародваните предиз
борни възвання па партията се 
казваше: „Под знамето на социал 
демокрацията ще съберем всички 
работнически гласове и няма да

с името
Достатъчни бяха само десетина 

минути, за да узнаем всичко за 
постройките и г съоръженията 
сегашната мина. В монтажните 
постройки се намираха стаи за по
чивка н квартири за миньорите, 
хчбава стотоза и един бюфет па 
„Кнп-Стач", една стая за абмулато 
рия и магазин. Десетина метра из 
надолнището работеше нова фу
рна, а от лявата страна се на
мираше един шахт «а мината. Тук 
край него имаше още 
монтажни сгради и до тях мотори 
а други минни съоръжения.

Тук всичко вече ни напомняше 
мина. Релсите, наговн-

ннцн. за организирането, 
подарът хубаво помии 1910 годи 

когато всички работници бяха 
излагаха всич

на. на.
организирани и му 
ки свои искания.

Ни работниците от гая рабо
тилници ме остави нищо друго, 
освен всички до един да се орга-. 
минират в шивашкия салон, за да 
сложат «рай на тия господарски 
произволи и да извоюват по-до
бри условия на труда.“

Че работническата класа в Ди
митровградското в началното на 
това столетие е водила организи
рана борба против експлоататорп 
те се вижда и от това. че в Ди
митровград през 1912 година со
циалдемократическата група е н- 
мала 31 член. И то: 4 индустрн 
ални работници, 19 занаятчии, е- 
дпн собственик и 2 дърводелски 
служещи. Групата е имала тек
стилна секция с 16 члена, една 
смесена секция с 27 члена и една 
учителска социалдемократическа 
група с 9 члена. През същата го ., 
дина партийната организация раз 
гърнала широка дейност. В града 
били устроени 14 публични събра 
ння, абонирани 26 души за „Ра
ботнически вестник", увеличени 
книгите в партийната библиотека 
до 276 екземпляри п на Майската 
манифестация участвували 76 ра
ботници.

Под въздействието ма социалде 
демократическата организация б.чл 
организиран в Димитровград Ко- 

. митет по труда, който направил 
ревизия по занаятчийските работил 
ници. Били прегледани 49 рабо
тилници и констатирано, че в две 
тудхарскн работилници са заети 2о 
работника от конто 8 били на 
18-годишна възраст. В една въж- 
нрека работилница имало 31 ра
ботник 13 от конто били па 18 , 
годишна възраст, в четири дър
воделски работилници били заети 
10 работници, 7 от конто били до 
18 години. В шест железарски • 
работилници били заети 23 работ
ника от конто 21 работник до 18 
години! Същото положение било 
в обущарските работили» и, плат 
царските, грънчарските, оцинчар- 
ницата и ти. От 197 работници в 
града 88 били до 18 годишна въз 

.раст. Работното вре.ме не било о- 
пределено. В някои работилници 
се работило по 12 до 14. часа на 
ден!

У"
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няколко

Управата на мината в Д- Тлъмино

която никога не е мислила да 
работи, а работата шошла пред вра 
тите на къщата й. Сега тя сръчно 
услужва миньорите и има запла
та колкото ,п учителя в селото. 
Чистотата на помещенията и дво 
ра пък се дължи на Дафннкя 
Груева од Караманнца, която има 
трудов стаж, колкото е сгара и 
мината

на малка 
речите колички, - миньорите със 

-светлооловнн каски 
работа Всичко останало беше под 
земята. Такава представа имахме 
за „Подвирове“, дохато чакахме 
пред канцеларията на управителя 
Илия Торбнца, за когото казаха, 
че много години е прекарал в на
ши мин,и. На много места е за
почвал работата, както тук, 
„Подвирове“ и както казват най- 
близките му сътрудници, не на
празно управлението на „Трепча" 
го е изпратило да започне орга- 
низационпте работи за експлоата
ция на оловчо-цинковите залежи

дала благоприятни условия за ра
бота. Ние имаме закуска от пред
приятието. Всеки работник полу
чава толкова бонове за закуска, 
колкото работни дни е изкарал 

месец. За обед

п темпа на

през изминалия 
плащаме до 7.000 динара. Вечеря 
сами си организираме. За кварти
ра плащам 2.500 динара.

Това ни каза и Петко Давндко-
в внч от Цървенн град и много дру

ги миньори.
— Като копач~— каза другаря 

Давидкзвич, — аз трябва да из- 
норма 3,5 тома руда.

над
хвърля нормата. Средна заплата 

е около 90.000 динара. Има 
условия да подобрим материал
ните условия. Но за сега пяй-важ- 
ното е това. че не само аз, но п 
много наши миньори, които през 
пелия живот работят далеч от се
мейството си. най-сетне те бъдат 
по-близко до него . .

една година
* * *

Напуснахме „Подвирове“' нмпре- 
спониранм от хората, конто тук 
работят и който ни създадоха ви
зията на бъдещите оловно-цин
кова мина. намираща се на гра
ницата между Сърбия, Македо
ния и България,- Долу под нас 
булдозерите пробиваха пътя, бьр- 
заха да доближат „Подвирове" 
до света . ..

копая по 
Разбира се старая се да

в „Подвирове“.
След няколко минути другаря 

Торбнца дойде пр,ч нас, защо го 
се научил, че „някакви хора с фо- 
тографнчески апарати" се раз
хождат край построенията ма ми
ната. Срешата ни с другаря Илия 
Торбнца беше такава, както би
ва с хора. които не прахосват пи
то минута от своето свободно 
време. В канцеларията му. коя го 
му служеше н за спална, личе
ше деловитзстта. На масата мно
жество чертежи, в ъгъла сечива, 
апарати, на кревата, покрит с тъ- 
мно-енньо одеяло, няколко книги.

— Какво да ви кажа, ето и са
ми виждате 
И. Торбнца, — сега започваме, по 
право чакаме да стигне пътя до 
нас, за^ да се свържем със света. 
Първите руди изкарахме през Бес
ни кобила с камиони до Вранска 
баня. Сега още не извозваме ру
ди, защото нашите булдозери не 
са разчистили снега през плани
ната ...

Напускайки канцеларията на у- 
г.цавника в този цех на нашата 
известна мина „Трепча“, ние ве
че имахме нова визия за бъдещ,л- 

„Подвирове", Погле
дът в бъдещето на този рудник 

въодушевяваше. Но докато се

м.ч

Размерите на стопанския 

растеж в Димитровград
Л1ил(9ш 05а п и е

започна другаря

кото и републиката. Но въпреки 
това равнището на личните дохо
ди в републиката е по-голямо с 
28 ма сто, отколкото в общината. 
По-друго е състоянието в срав
нение с отраслите. Така например 

каучуковата промишленост-, 
личните доходи са гю-големи е 
19% отколкото общо в този От 
расъл в републиката, в „Ссдмн 
юли"
„Балкан" — 4 н пр. Месечните 
лични доходи са били по-малки 
отколкото средното равнище по 
отраслите в „Братство" е 2%, „Ци 
ле" с 4%. „Пралия" с 13% п ц 
кооперацията с 25%, а във „Фа- 
брад“ по-малко о от 50%.

От всички предприятия само 
„Градня“ н „Сточар“ са имали 
условия да увеличат личните до
ходи, обаче сега при тях те са 
много по-ниски от средното рап- 
ннще в републиката >н в общини

те в републиката. В тона отноше
ние не всички 
предприятия 
„Градня" н „Сточар“ са отдели
ли повече за фондове, отколкото 
за л. доходи, а „Балкан", „Седми 
юли" и „Братство" са направили 
обратното, но това се оценява 
като отрицателно отношение към 
разширеното възпроизводство. В 
другите предприятия се констати
ра растеж п на фондовете, и на 
личните доходи, което произлиза 
от подобрените условия иа сто
панисване.

Благодарение иа преразпределе
нието между общността и стопан
ството в полза на последното лич
ните доходи са нараснали с 40 на 
сто. Тъй като преди реформа г л 
личните доходи в димитровград
ското стопанство бяха значително 
по-ниски от републиката, сегаш
ният им размер съотвсгствува на 
6 процентов растеж повече, откол

Твърде очевидни са резултатите 
от капиталовложенията на дими
тровградското стопанство. Ристе- 
жът на стопанството е по-бърз от 
колкото в републиката. Общият 

'доход расте с 4 на сто по-бързо 
отколкото в републиката, а расте
жът мерен с дохода е по-бърз с 
10 на сто. Участието на дохода п 
общия доход пък е по-голямо с 
50 на сто. През това време „Ни
ле", „Сточар", и „Свобода" 
осъществили по-добри 
отколкото е прието за отрасъла. 
Само „Фабрад“ с имал 
общ доход в отрасъла си. Най-гол 
ямо участие на дохода в общ.чя 
доход са постигнали предприятие
то „Градня“ (55%) и Каучуковата 
промишленоест (43%). След тях 
са „Ниле“, „Свобода" и „Балкан".

През миналата година димитро
вградското стопанство е отделил> 
14%
средстава за лични доходи и 10% 
по-малко във фондовете, отколко-

дим.чгропградски 
са еднакви. Така

в

12, в „Свобода" 6.
са

доходи,
та мина в Такова е било положението сред 

младата работническа класа в Ди 
митровград преди половин столе
тие. Това е давало подтик на ра
ботниците да се организират и но 
педат открита, безкопромнена бор 
ба срещу експлоатацията. И в това 
направление са имали огромни ус 
иехн.

по-слаб

ни
стигне до там стотици миньори и 
останалия технически персонал 
фябва да вложат свръхчовешки 
усилия. Па около 1.300 метра 
надморска височина, откъснат от, 
света, без пътища и особени тех
нически средства, тези хора по
лят решителна битка с всички тру-

(пропорционално) повече

Б. Нта.
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С фотокамера из БосилеградскоМАТЕЯ АНДОНОВ
------- -----------т-

Димитровградски скици '

Й .

Й .11е, т« не пътуват, макар че 
мнозина казилт на съпругите си, 
че отиват и кратка командиров
ка . , .

Л на гарата една частник е от
крил кръчма с оркестър п певи
ца. Не е както обикновените, ами 
една голяма, масивна.

— А глас ? . ..
Не, тя не пее по ноти, но гос

тите с радост я слушат и гледат. 
Гледат движенията И .. . Л тя Ч1С 
се шегува като псе .. . Тресат се 
кесиите на днмптровградчанн, ле
тят хнядаркнте. Като помръдне, 
земята се тресе .. . Топа частно 
заведение 
..При рознте" — е място на сред
нощни срещи н разтовари ...

Лимнтрииградчннн, който по- 
дълго и|\рме не е бил между съ
гражданите си, щс се изненада бт 
промените в града. Той пече но 
е тихо градче, без раз»." 'чеине н 
забава, в него сега има и нощен 
живот . . . Жизненото равнище на 
днмптровградчанн е далеч по-ви- 
соко от преди две-трп години да 
речем. Премпнаиа се към 42-ча- 
сова трудова седмица н щом дой
де петък: всички се пръскат а 
различни посоки 
в Италия, други за София, трети 
— на село ..,

не е напекъл, но димитровград
ските рибари не чакат. И ето ка
као се случило па един рибар.

Отишъл човекът с две въдици 
на Нишава край сателит-селище
то. Но преме пусто, нали тази 
пролет не ни е на ръка — зава
ляло. Пропъдил дъжд>т нашия 
рибар от реката йод сайванта на 
едни плевник Тъй като не св
алил стръвта от въдиците, а то 
била рибка, една лакома котка се 
хванал ., започнал здраво да дър
па. Уплашил се рибарят 
знаел що да прави, как да се 
справи с котката и да спаси въ
дицата ... А котката все по-сил- 
но дърпала.

Най-после му хрумнало и взел 
другия прът н здраввата заудрял 
котката все докато не откъснала 
въдицата.

След 11 ва рибарят бз»рзо 
пуснал този приют, доволен, ”.ч 
поне пръта спасил . . .
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I? й* 3със симпатично име
Само за две години повече ог 

25 днмптровградчанн си купили 
кола, предимно „Фича", И, ра I- 
бнра се, с колата идват н несго
дите, Един новопечен шофьор из
лязъл край мотела да си вземе 
бензин. Карал напред, карал -на
зад
спре пред бензиностанцията. Вее 
— или отминавал, или оставал с 
няколко метра назад. И какво е 
направил, ще питате.

— Пирот не е далече ... — ро
шил новакът. Ще отида в Пирот 
за бензин.

(По собствено признание на то
зи шофьор — не са колй за все- 
киго).
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Съобщителните връзки из Босилеградско, особено из планин

ските райони в южната част иа общината са твърде затруднени. 
Пътуването на хората между населените места става с коне. Инте
ресно е, че язденето е обикновено нещо не само за възрастните мъ
же, но н за депата и жените. Точа показва и нашата снимка. Една 

ш>тница, минава Тлъмикския балкан, седнала на -самара както 
жените в града на мопед. Така тя минава и по най-стрмннте 
пътеки . . .

И за рибарите -кръжат най-раз
лични приказки, в -конто има мно
го истина. Истина,

2ИЛ-

М. А.но никак нс успявал да сезонът още

ИЗБОРЕН БЮЛЕТИН

Врабча гласува първа
★ Избирателите от село Врабча 

гласуваха до 8 часа сутринта.
Врабчанн гласуват между пър

вите на всички избори. Затова де
легатът от Врабча сп дойде мно
го по-р-’мо. На въпроси от страна 
на изборната комисия, защо си е 
дошъл той отгопорн-

— Нямам работа, всички гласу
ваха.

съобщят резултатите в Димитров
град.

— Друг път избирателната ур
на ще сложим в кръчмата п щз 
инсталираме телефон 
председателят
скупщина Димитър Маиов.

Само най-хубаво казват 

за него
Щом падне вечер 

градчани тръгват към гарата.
дим нтрон-

кязя 
ОбщинскатаПодготовки за 

майските 

тържества

на

Косато поисках да побеседвам 
с един от най-добрите младежи в 
каучуковия комбинат, всички 
сочеха Славчо Иванов.

Намерих го в лабораторияга па 
предприятието Нещо месеше на 
пресата, с книжна шапка иа гла
вата Си.

— Вас ви т„рся, казах.
Гой се усмихва непринудено а 

стеснително, а 
наваксаха

— Наградата приех със задо
волство н тя мс .подтиква към 
още по-добра работа, казва Слав-

* * *
МП

40.ДРУГ ПЪТ ЩЕ КАНДИДА
ТИРАМЕ САМО ЖЕНИ А той мпналат година е бил и 

председател на актива на мла
дежта от фабриката.

Ио Славчо си има и семейни 
трудности. С родителите 
къща. Сега и жена има. Трябват 
им сигурен подслон и мир. Затова 
веекн следобед работ.ч на построй
ката. Темелите вече е изкопал, 
тази година счита да направи по
крив. Всичко постепенно, защото 
няма пари за всичко наведнаж.

Обича да спортува. Най-много 
обича футбол, волейбол и шах. 
Гледа филми, чете романи, от кон 
то най-много -го е въодушевил ро
манът ..Слънцето е далече".

Очевидно, в трудовата единица 
го обичат н зарад шегите, дори 
н когато са на негова сметка.

— Дебър е. казва Елеонора, но 
често се караме, че не ми пома
га да изнесем бурето.

За първомайските празници във 
намерява да посети София.

М. Б.

Чествуването на международ
ния празник на труда — Първи 
май — н девети май — Деня па 
победата, съвпада с широката ак
ция ма младежта п пионерите в 
Сърбия „Послание до пролетта“. 
Дейността на младежта се чувст
вува на всяка крачка в Босиле
град н тя действително става но
сител и инициатор на първомай
ските тържества

В Босилеградско Празникът на 
труда ще се чествува тържестве
но във всички села и в града. В 
навечерието на празника ще бъ
дат изнесени подбрани литератур- 
но-забавни прогармп.

СМИДОВЦИ НЕ СЕ 
ОБАЖДА . . Още не се знеха окончателните 

резултати, но всички се безпокое- 
ха, че п бъдещия състав на Об
щинската скупщина пак ше има 
малко жени.

строиВ следобедните часове изборна
та комисия в Димитровград ни
как пе можеше да се свърже със 
Смпловцп. Не се обаждаше ни
кой. След няколко часово чакане из 
пратиха шофьор да види какво 
става Пощата никак не се обаж
даше.

Шофьорът гм намерил в кръч
мата. След като завършил,п с из
борите, те отишли да се почер
пят, а забоав1-■''и, че трябва да

сърдечно, малко 
ш—овата мълчаливост
другарите му.

Гой е 23-годишен. Наскоро о- 
жемеи. След основното училище 
завършил тригодишния индустри
ален техникум, отде пневматика, 
в Борово на родителски разноски. 
След това войник и постъпз;. е в 
„гумарата“. От 1965 г. е тук н 
работи на първ,ичния контрол на 
смесите. По единодушно предто- 
женне на трудовата единица ра
ботническият съвет го награди за 
празника на труда е ръчен часов
ник.

— Защо сте го предложили за 
награда?

— Затова че е трудолюбив и 
дисциплиниран, нн отговори Ни
кола Давндков.

— Какво да правим — каза ди
ректорът на комбинат „Димит
ровград“, сега представител в 
Стопанската камара в скупщина
та иа СР Сърбия, Живко Виде
нов. Ние имахме жени-кандидати, 
по загубиха . . . Друг път ще кан
дидатираме само жени . . .

М. А.С. С.

В Южен Виетнам

„ВИЕТКОНГ ИНД
ХОРА ЧАК В ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ АПАРАТ“

ЮжновНртнамският пиастър 
съвсем -нестабилен. През 1965. г. 
стойността на живота се е покачи 
ла с повече от 40 на сто, прел 1966 
това покачване е било около 60 
на сто. Дефицитът на държавния 
бюджет тза 1965 г. е 22 милиарда 
пиастра, а през 1966 — 36 милпар 
да гшастра. Военните разходи на

'тво

е
Френският месечен вестник „Льо монд дипломатик“ пу

бликува в един от броевете си впечатленията на своя спе
циален пратеник Бернар Куре от едно голямо пътешествие 
из Южен Виетнам. Поместваме някои от констатациите 
този пратеник на вестника.

Димитровградска
хроникана

юж нов пети а мокото правитеж'1 
за 1967 г. >се тредвижда да над 
пат 56 на сто от бюджета.

Делтата :на Меконг покрива ед
на шеста част от територията на 
страната, «о в нея живее повече 
от половината от населението и 
в нормално време тя изхранва 
трите четвърти от страната. Девет 
десет на сто от най-богатите про
винции в нея са контролирани от 
Внетконг. Американските власти 
опитаха да настъпят п Делтата. Те 
\--спяха да установят само няколко 
бази, отделени една от друга, връ

Зоната, която контРолиРат к>ж 
правителствени

коиг има хора. разположени вне,- 
ко в самия правителствен апара1 
защото много грижливо подготв» 
ни операции са пропаднали, бла-

миновиетнамските 
войски и американците, свършва 
само на 7 до 15 километра в ра
диус около Сайгон. Но самата ИЗБРАН СЪВЕТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ

На 20 април трудовата общност при Общинската скупщина в 
Димитровград избра нов съвет от 9 членове.

Новият състав па ръководството на трудовата общност съчиня
ват 5 нови п 4 стари членове. Наскоро ще бъде избран председател 
на съвета.

г-одаренне на предварително осве- 
от Внетког.южмовиетиамска столица е проя

дена отвътре. Публична тайна е. 
че много квартали всъщност не 
са контролирани от правителстве- 
ната администрация. В Други из
бухват истински! битки за контро
лирането па ед«а или друга ули
ца. Казват, че Внетконг разпола
га със стотици групи в столицата 
и предградията. От Сайгон изли
за • хартията, необходима за отпе-' 
чатване на публикациите на Фрон 
та за национално освобождение в 
случаите, когато те не са отпечат 
вани в самия град. Пощенската 
мрежа на Фронта е по-голяма от 
тази и а правителството и във 
всеки случай е по-бързата. Поща
та ца Виетконр разполага изглеж
да с около шест хиляди кутии в 
столицата. Разузнавателната му 
служба е изключително ефикас
на. От американска страна ми бе 
казано, че те са убедени, че Внет

Домазане «а хората 
Всъщност никой п правителство
м сред американските ръководите 
ли не знае докъде точно е проник 
ньл Внетконг . . .

В Сайгон корупцията, черната 
борса и проституцията са замести 
ли икономическия живот, който 
вече не съществува. Една секретар 
•ка за месец печели малко повече 
от това, което изкарва момиче от 
един бар за една вечер. Много се
мейства. за да се спасят от гладя,

„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“ И НА СЕЛО

Центърът за култура и забави в Димитровград ще прожектира 
от 2 до 17 май по селата, в Димитровградско българския ф.нлм 
„Крадецът на праскови.“

Както е известно, главните роли във филма играят нашият ак
тьор Раде Марковпч и българската актриса Невена Коканова.

зкага между конто се поддържа 
само по въздуха. Един офицер о., 
правителствените войски ми каза 
категорично, че американците мо- 
жР п да успеят-да стъпят ту к и 
там в делтата на Меконг. но те 
не ще успеят ла излязат от нея...

В посетрЦп от меч села, офици
ално контролирани от главитеЛст 
вото, ми казаха откр<что, че те 
са всъшиогт алминистратирани от 
Вио-14-одг. Лопч в ‘условия «а 
войната рефгомите осъществени 
в подобни села благодарение на 
«а Внетконг са донесли известно 
подобряване на положението в 
условията на жнвот ип население

са превърнали част от жилищата 
публични домове. Видях баси в

раки. в конто момичета по на де- 
сет-дванадесет години, с лица, 
белязани вече от глада, са пред
лагани по избор на желаещите. 
Мерките на властта срещу черна
та борса са неефикасни. За да 
има някакъв резултат може би 
трябва да бъдат затворени полови 
мата от магазините в града.

КОНЦЕРТ НА РАДИОПЕВЦИ

1 рупа наши известни радиопевцн даде на 21 април концерт в 
Димитровград.

Със соло-изпълнения на днмптровградчанн се представиха Вл
ека Илиева, Драголюб Лазаревич и Борислав Дърляча. Съпровож
даше гн оркестърът на Враннслав Миленовнч.

Днмптровградчанн останаха недоволни от организатора на го
стуването, че не даде обяснение, защо не се появи Сарневскн, койго 
също е трябвало да участвува в програмата.то. М. А.
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Кооперацията има 

договорно производствоСтоян Евтимов

ГЛОЖЙЕ рацията има и друга полза от 
тази култура. Крушевацкият ком
бинат ще набави за нуждите 
слънчогледовото производство 
Димитровградска един 
„Змай" с прикачим машини за 
обработване на слънчоглед. Така 
ще се обнови ^алко застарелият 
вече машинен парк на коопера
цията.

От собствен опит земеделската 
.Сточар“ в Димитров-кооперацкя 

град е направила ценни заключе- 
че задържане «а производ- 

магазнните, като се из-

наводил към селищата в низината 
на Южна Морава.

Съществува предание, че по ед
но време Старо село било опус
тяло заради болест на жителите. 
„Мнозина били полудели и затова 

избягали в Македония в 
Неманинци“. 

Това ни го съобщи Стамен Стой- 
85-годишен абаджия от

Село Гложйе се простира вър- 
склонове на Гложка 

Има 142 дома с 844 жи- 
около 2.012

вния, комбайнху южните 
планина.
тели, а разполага с 
хектара земя, от която повече са 
пасиша и гори. Селото има 16 
махали,
свързани с средно добри пътища. 
Пределите около Гложйе са сил
но стръмни и непристъпни, за- 
'рад дълбоките долове и 
потоци. Най-ниската част от гло- 
жеиската мера е речното корито 
на Любатска река, бреговете на 

места са обраснали с

ството в
чакват по-добр,и цени, носи само 
загуби, защсгго цепите на земедел
ската продукция намаляват. Тази 
година „Сточар“ ще предприеме 
мерки за по-другояче пласиране на 
производството. Затова още сега 

е договорена продажбата на цялото 
производство яа млечни продукта 
слънчоглед и пшеница. Зарад по- 

пазара още не са 
и малините.

които помежду си са хората 
овчеполсхото село

Договорено е значително
пшеница. Над 600 хиляди

коли
чество
кг ще продаде кооперацията тази 
година; приблизително 
колкото миналата година е поо- 
дала брашно, 
своите блокове ще произведе към 
450.000 кг, а останалото количс- 
сттво ще обезпечи с изкупуване « 
от наема за вършеенето.

С договориране на продукцията 
кооперацията има възможност да 
си обезпечи кредити от банката. 
Условие е при получването на 
кредити да се представи мечица 
на предприятието, което догово
рира с кооперацията В такъв слу
чай купувачът према кредитните 
задължения « банката се обезпе
чава. Може би и това допринася 
за тази нова ориентировка на ко
операцията, към производство, за 
което има сигурен пазар. М. В.

ков — 
Гложйе.силните толкова
ВРЪЩАНЕ ОТ МАКЕДОНИЯ ложението на Счита се, че навълнатапродаде ш 

„Виковоче“ от Пирот още не е 
прибрало пулпа от Пога.юво.

„Сточар“ 1 
производство на млечни продукти 

' „Стокопромет“ от Скопие, 
който гарантира да изкупи цяло
то количество кашкавал по 1.120 
динара килограм, сиренето по 660 
и смесения кашкавал по 1.000, а 

по 550 динара. „Стокопро-

Избяглите от Старо село жите
ли прекарали в Македония само 
няколко години, а след това от
ново се върнали в стария край. 
Не е известно колцина са сг за
върнали, но преданието казза, че 
хората водили един сляп старец 
на кон и когато пристигнали, той 
ги съветвал да не се връщат в 
старото селище, но да се наста
нят в долината, край потока. Хо
рата послушали стареца и се на
станали там като основали ново 
селище, сегашната махала „Село“. 
Милан С. Марннков, роден още

която на 
дъбови гори, които постепенно из
чезват. В средновисоките местнос
ти се намират нивите на жители
те на Гложйе, а колкото се вър
ви към планината, все по-малко 
има не само ниви, но и гори. Пла
нинските върхове са главно паси
ща, но слабопродуктнвни, и сте- 

Гложенската мера е богата с

е договорил цяло го

съсМилан С. Маринков

източната част на Северна Бълга
рия. Някои отивали да слугуват в 
Света гора. Данъците по това 

били мнссо тежки. Особена
ни. кравия

мет“ се задължава, ако получи 
по-добра цена при продажбата на 

продукция, да дели печалба- 
кооперацията. Подобно нещо

вода. Има много планински из
вори и потоци от конто най-голям 
е Гложки дол с извора Нанчинец, 
който още при извора движи ед-

време
грижа задавала на хората данъкът 
„вергия“. Цялата Гложка кла- 
н.пна със селищата владеел тур
чин от Кюстендил, който прода
вал на селяните трева |И друго.

Името на Гложне вероятно ид
ва от глога, който заема зчачн- 

на селото.

тази
та с
ще направи в такъв случай и ко
операцията с частните произво
дители, които предават млякото.•- •кЖ-з.ешг.Ч а»:д:а ■■ •

С оглед намаляването на цени
те на млечни продукти коопера
цията е била принуде'.а да нама
ли изкупната цена на млякото на 
18 динара за градус 
В кооперацията се безпокоят да
ли това намаляване на изкупната 
цена на млякото и млечните про
дукти няма да предизвика застой 
в овцевъдството, което през пос
ледните две години отбеляза зна
чителен напредък. Дали това без- 
покоене е оправдано, ще се види 
наскоро. Сигурно е обаче, че то- 

повишаването

телна част от мерата 
Но има и друга версия, че осно- 

селото се казвал Глог. 
Главният поминък на хората е би
ло и си остава животновъдството. 
През 1907 година имало 2.237 ов
це и 472 кози, а през 1911 година 
2 060 овце и 326 кози. Всичко то
ва принадлежало на 103 семейст
ва. И сега поминъкът е почти 

Земята се обработва все

„Футболът“ на „Ци- 
ле“ на панаира 

на техниката
вателят на

масленост.

Димитровградското предприятие 
„Циле“ е изпратило десет екзем
пляра от „футбола на маса" за 
панаира на техниката в Белград. 
Целта е по-непосредствечо да за
познае интересуващите се за то
зи артикул лица и предприятия, 
за да си обезпечи пазар за ново
то произведение. В една от за
лите посетителите «а панаира ще 
могат да се запознаят ^ техниката, 
правилата и забавата, която 
предлага „футболът на маса“, Чрез 
показни игри. Разбира се, ос
новната цел е да се направи из
вестна реклама на новия артикул 
още в 'началото на пускането му 
в продажба.

същ.
още примитивно, а животинските 
продукти служат в по-голямата си 
част за собствени нужди. Прихо
дите от животновъдството поти
чат от продажба на месо н час
тично на вълна. Все пак по-значи-

ва ще зависи от 
или 'намаляването на цените на 
другите произведения.

Пазарът влияе н на производ
ствената ориентировка на коопе
рацията. Гарантираните цени за 
слънчогледа, 125 динара за кн-

телно се отива на сезонна строи
телна работа и това допъл
ва сравнително малките приходи. 
В последно време хората се на
станяват в Босилеград и Райчн- 
ловци.. .

В областта на просветата Глз- 
жйе е едно от първите селища. 
Счита се, че училището е започ
нало да работи 1870 година, а 
пръв учител бил Иван Кривофей- 
ски. Тогава се учили само мъж
ките деца. Първото момиче, за
почнало да учи училище, било мо
мичето на Иван учителя —- Миля, 
а след това вече започнали да 
се учат и гложанските момичета.

Гложенцн сега имат желание да

лограм, повлияха кооперацията да 
засее на сво.чте блокове 80 хек
тара, срещу четири през минала
та година, и то за сметка на ца
ревицата и овеса, които са засети 
по- малко. Ниските добиви от хи
бридите и запасът от 80 хиляди 
кг овес от миналата 'Година бяха 

от която се изхожда-

Гложка тъкачна

на воденична, а надолу още 16 
такива от типа на караджейхите.

1862 година си спомня, че детст
вото е прекарал в общото сели
ще, където живеели 15 до 16 се
мейства в колиби, покрити със 

Този старец разказва, че

Панаирът на техниката ще 
трае до 1 май и в „Циле" се на
дяват, че ще има интересуващи 
се да купят техното произведение. 
Ако търсенето действително бъде 
по-значително, това ще значи и 
сравнителна изгода „Циле" да по- 
нзлезе от незавидното си поло
жение.

основата, 
ше в това променяне на култу
рите. Вследствие благоприятните 
условия, които се предлагат от 
маслодобивння комбинат в Коу- 
шевац, по отношение качествено 
семе и гарантираш цена, земе
делските производители тази го
дина засяха договорно с копеоа- 
цията близо 300 хектара. Коопе-

ЗА ГЛОЖЕНСКИТЕ СТАРИНИ
слама
колибите за добитъка се нами
рали нз мерата, а колибите за 
населението — в селото. Но в се
лото ставало тясно, нямало къде 
да се поберат намножилите се жи
тели и, старите хора решили да 
заживеят по овчарските колиби, 
създавайки по такъв начин днеш
ните махали. Негозият дядо ос
новал днешната „Марпнкова ма
хала“. Той имал 80 кошера пчели 
и имало много мед, та търговци 
•идвали с кози мехове да го купу
ват. Дядо Милан разказва, че ко- 
гато бил 10-годише I

болестта „сърчечица" и 
се случвало по десетина души на 
ден да умират. През турско 
ме хората от* селото често отмва- 

на печалба в Поморавкя или

В местността „Гръчки дол“ от
давна са открити следи от изкон
но селище. И днес се намират ке
ремиди, тухли, различни видове 
оръдия, специално ножов-е. Няко
га селището е било накуп, в мест
ността „Старо село“ край черква
та. Следи от това селище същес
твуват и до днес. Намират се 
обработени камъни, тухли, грън
чарски останки,с тари кладенци, 
гробище и различни оръдия. Ня
кога това селище е било сзързачо 
с път през „Вунен камик“ с кре
постта „Градище" в Църнощица 
и с едноименната крепост на крал 
Бус над Босилеград. Един път, 
който и сега се познава, е свърз
вал селището с Горна Лисина и 
през Горна Ръжана и Плоча е

си доведат ток, нз още не е пред
прието нищо да се осъществи то
ва желание. М. Б.

ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТАТА В БОСИЛЕГРАДСКО

УГРОЗЕНО ИЗНАСЯНЕТО ЗАРАД 

СЪБИТИЯТА В ГЪРЦИЯ
в селото

владеела
вае

ли
дители са относително добри — 
600 стари динара за килограм жи
во тегло агнешко месо.

От друга страна — изкупуване
то на телетата и шилетата върви 
редовно. Досега босилеградската 
земеделска кооперация само е из
купила над 400 телета и шилета. 
На собствениците средно се зап

лаща 500 до 550 стари динара за 
килограм живо тегло. Пазар за 
тях досега имаше. Но не се из
ключват усложнения и тук.

В земеделските кооперация счи
тат, че това е временна криза и 
че изкупуването наскоро ще про
дължи редовно.

Босилеградската земеделската 
кооперация „Напредък“ тези дни 
закла първите шесготин от общо 
3.500-те гнета, колкото трябваше 
да изнесе в Гъция. В договор с 
износните предприятия „Махедо- 
ниякооп" от Скопие и „Центроко- 
оп“ от Белград тази пролет само 
от района на босилеградската зе
меделска кооперация трябва да се 
изкупят 4.000 до 4.500 агнета.

Последните политически съби
тия в съседна Гърция обаче ако 
не отме :ят, то най-вероятно ще 
забавят износа, а с топа и изку
пуването па агнетата. Още пове
че, че една по-голяма част бе 
предвидя^ за износ, а само мал
ка част, към 1.000 агнета, за паза
ра в страната.

Всъщност, това е втора по ред 
пречка за ненавременно изкупува
не па агнетата. Първата беше 
през месец март, когато поради 
лошото време бе отказано изнася- 
нкето на агнетата за Италия.

Също и агнетата от районите 
на долнотлъмниската и горнзлн- 
ниската земеделски кооперации 
чакат изкупуване. Доеега само от 
теритоията ма горнолисинската 
меделска кооперация са нзкупе ш 
към 1.000 агнета. Обаче, тази ко
операция агнетата е продала жи
ви, защото все още не е намерен 
общ език със земеделската коопе
рация в Босилеград агнетата да 
се колят в босилеградската кла
ница.

Цените, според които се запла
ща на селскостопанските прзнзво-

~\г
«II
Договор, а не караници Ст. Н.

щото критиката помага ДД сс 
уреди това, което идва. а не ко 
ето е минало. Производителите 
трябва да разберат най-сетне, 
че кооперацията няма достатъч 
но складове и че сега трябва 
да прави точни сметки, в как- 

средствата си. Ка 
кво например би станало, ако тя 
набави минерални торове, кои 
то няма да продаде изцяло. 
Средствата й тогава биха би
ли замръзнати в ненужна сто- 

а това Ше почувствува 
на ДРУГО място, защото 
да могат да бъдат проведени 
някои важни мероприятия, за 
които са нужни пари.

В земеделската кооперация 
мно- Построен мост 

в с. Млекоминци
ския пазар съдействуваха коопе
рация „Сточар" да изкупи тази 
година и приготви за пазара бли- ' 
зо 20.000 агнета, което е с 4.000 
броя над планираното равнище. 
За това количество агнета на про
изводителите са платени над 200 
милиона стари динара, като ог 
цялата сума кооперацията за соб
ствено производство е получила 
50 милиона динара, а кооперато
рите към 170 мил. Най-много из-

„Сточар“ са пристигнали 
го оплаквания, че в сезона на 
сеитбата нямало достатъчно 
минерални торове, макар че то 
гага са били най-необходими.

Но, за да можР навреме Да 
обезпечи необходимото количе 
етво тор и да няма оплаквания 
би трябвало и тези. които сега 
се оплакват, да направят навре 
мено заявки, колко тор им е 
необходим. Не е трудно още 
сега да задължат кооперация

Има

Млекоминчанн построиха хубав 
нов мост па р. Драговищица.

Набуялнте пролетни води бяха 
отвлекли моста, по трудолюбиви
те млекоминчанн организирано и 
бързо построиха нов мост.

При изграждането, му се проя
виха Добри Костов, Петрачко 
Йомев, Добри Денев, както и ог- 
борч.ика Никола Па.нов.

Новият мост в Млекоминци се
га е любимо място на младежи 
и възрастни, «онто вечер се съ
бират край него на поч шка

3. СТОИМЕНОВ

во ще влага 1

ка,та за седващата пратка, 
да се избегнат ненужните спо 
начин га се избегнат ненужни
те спорове, критики и безплод

ните разисквания, а той 
е предварително да се направ
ят необходимите по дългосроч
ни договори с производителите.

И няма никакса полза от то-

няма
купени агнета е имало във Ви
сок и Забърдие. М. Б.

толковаДали наистина е 
тРУДно Да се осведоми коопера 
цията, колко тор е н.еооходим, 

набави, без ЩЙ1в2за да може да го 
опасност той да стане залежа- Повече от 200 ми

лиона за агнета
ва. че се правят оплаквалия 
срещу кооперецията, когато и 
самите производители са до
принесли за това. С караници 
нивите няма да се наторят, за

ла стока. Нали така усЛужава 
ме на себе си и не затруднява 
ме кооперцията?

■яа»аМ. Б.
Добрите изкупни цени наУу агне

тата и търсенето им от италиан-
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8 Нашите сувенири 

са неизчерпаемо богатство
II 5„КАК СЪМ СЕ РОДИЛ... I□
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□
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В последни време и у нас, и в света асе повече хора и научни 8
8институции се занимават с въпроса за сенсуалпою виоиитинис ни 

деца. Миидежн и възрасти, ьъаннкви въпросът откога, къде и над 
|р>ю1>и да се подготви детето за сексуален живот? някои считат, че а 
това три-ва да се направи, кош го У полове»е се Ивят знадн ни ииво.о 
съврннипе, друш препоръчват С тази риоота да се започне допито 
детето е още малко, хретн се питат дани това да става в семейство
то или в училището, а четвърти — кол начин е иид-яознр за това.

ььпреки всичко трлова да се зиие, че селсуилною възпитание 
е нсооходимо за правилно развитие и оформяне на личността, па 
първо мисто тук се има предвид физическото и психическото раз
витие. Ьо дали родителите изпълняват своята роля и задължения 
до отношение на този вид възпитание. Жнозина не правят това, а 
защото се преааети или не .знаят как да помогнат на децата си. Но § 
да се върнем на въпроса, кога тр»ови да започне сексуалното въз- 
питаниег с; тази нормална и естествена част от развитие.о на детето 
триова да се започне от най-ранно детство, защото това е съставка 
на оощого възпитание. Ооаче какво е сексуалното въпитапие и а 
капво се състои неговата специфична функция? Сексуалното възпи
тание е съставна част на оощото възпитание и се състои в образо
вание, учене и разясняване процеса на половия живот ьа младите.

Следователно, сексуалното възпитание тряова да започне в се
мейството. Морална длъжност на родителите е те-първи да започ
нат да ооясняват и упътват детето в половия живот. След това кон
султациите. училищата, литературата дават на тази подготовка 
един по-висок, естетически и ооществен оолнк. Ако така се постъп
ва, не Ои имало проблеми нито в една среда. И периода между вто
рата и третата година „когато в детето се събужда съзнанието и 
желание да узнае колкото се може повече невидимия свят, който го а 
обкръжава", то поставя много въпроси на родителите. Например: и 
„как съм се родил?", „къде съм бил преди да се родя?“, „кик такъв ° 
голям съм могъл да стана в стомаха й?“ и под. По-нататък, към 
десетата година Детето иска отговор на въпроса: как това невидимо 
семе, от които се раждат живите същества, стига до майчиния сто
мах. Това са все основни въпроси на сексуалното възпитание.

Разбира се, тези неудобни въпроси трябва да бъдат обяснени 
на децата. Правилното оояснение изисква нормални контакти на 
родителя и детето още от раждането му. Именно в семейството 
трябва да се установи взаимно познаване, доверие, разбирателство 
и уважение, за да се създаде необходимата база за решаване па 0 
проблемите. Детските въпроси трябва да се слушат с внимание без § 
подценяване и да им се дават веродостойни отговори.

На детският въпрос, как съм се родил, по-рано с отговаряно, 
че ги донасяли щъркелите. Тази мода на щъркелите е минала и 
никой не я ползва. Но от отговора на този въпрос зависи по ната
тъшното полово възпитание. Не бива детето да бъде лъгано, но е 
необходимо на подходящ начин да му се обясни, къде е било преди 
да се роди, как е стигнало в стомаха на майпа си и пр. За обясне
ние на тези въпроси Ще се послужим с най-характерните и верни 
отговори на родители в една анкета за сексуалното възпитание на 
децата. Една майка казва; „Обясних му. че всички живи същества 
се раждат и настават от едно невидимо семе. което расте и се раз
вива в стомаха на майката, докато не стане бебе или малка живо- § 
тинка при добитъка. Казах му, че едно такова семе е било и в ме- § 
не, че съм го носила девет месеца и хранила с това, което съм яла, □ 
за да може да се развива и да му пораснат крачета, ръце, и нокти. § 
Когато всичко е било готово, отишла съм в болница, където лека- ° 
рите ми помогнали да излезе като бебе. Обаче детето иска отговор 
как това семе е стигнало до стомаха на майката. Ето един отговор 
от анкета:

„За по-убедителен отговор на този въпрос ползвах излетите, 
наблюдение на животните и растенията му обяснявах, че

мули за 'откриването му. Сега 
обаче условията се измениха и то 
леко може да се оживи. В наши
те предели има различни занаят
чийски. изделия, всяко за себе си 
интересно. Във Висока, Еловица, 

; Дойкинци хората и сега изработ
ват различни дървени предмети, 
които биха мбгли да бъдат суве
нири. Тенекиджиите пък могат да 
правят старински фенери, мин.иат 
юрни бакърчета и минатюрни до
макински предмети. Но най-го,зе
ми са възможностите на женско
то ръкоделие — тъканите, плете
ните и везаните изделия, които са 
богати на варинти. Най-разкоше 1 
везът „на кръстчета“ Наистина 
работата е бавна, но предметите 
са скъпи. Грънчарите, които вече 
изчезват у нас, би могло да се 
ангажират от пиротските села. На 
грънчарите оттам трябва да се 
помогне да изработват онова, кое
то г типично за нашите предели, 
и като се насочат към правене на 
миниатюрни изделия за сувенир.ч, 
в които да внедрят 
приложното изкуство.

Моят опит вече свидетелствува, 
че чужденците с охота приемат 
нашите изделия, които за пръв 
път и срещат тук. Но тези богат
ства ще останат мъртви, ако не се 
предприемат мерки за организи
ране на работата от хора, които 
умеят да работят това/ М. Б.

На връщане от НР България 
другарят Тнто направи малък пре
стой на гара Димитровград. От 
името на хората от Димитровград
ско му бе подарена една ваза от 
'керамика, изпъстрена с битови 
мотиви От тоз/т край, дело па Ни
кола Денков.

В Момтреал, па изложбата па 
сувенири от дърво, ще се появят 
и димитровградски изделия. Товз 
ще бъдат различни буреица, мал
ки каци, бъклички, шишета с ча
шки и др. Чрез предприятието „За 
натекспорт“ от Белград през оке
ана досега са минали 160 такива 
малки сувенири от нашил край, из 
работени от Денков.

Когато някои паши специали
сти видели приготвените за Мочт- 
■реал димитровградски изделия, би
ли много изненадан,и. Просто не 
вярвали, че такова нещо същест
вува в Димитровград.

Тих п трудолюбив, такъв е Ни
кола Денков, преподавателят по 
изобразително изкуство в гимна
зията, който откри за другите 
фия, Но това ръкоделие е иапро- 
богатството на нашето ръкоделие.

За хората, които с изненада са 
гледали изящно направе <ите су- 
венир.ч, това било истинско откро
вение и поискали да направи още 
такива предмети. За половин го
дина, докато трае изложбата в 
Америка, те ще се покажат 
посетителите като нещо, което ря
дко се вижда. Атракция за по
сетителите са и неговите изделия в 
„Мустер“ залата «а „Занатекс- 
.порт“ в Белград, а неговите пред
мет/) в димитровградския мотел 
не се задържат за дълго. Чужде
нците ги взимат и носят като 
редки сувенири в света.

Димитровград и населението му 
обаче малко знаят за това. Едвам 
в последно време се явява извес
тен интерес към творчеството на 
Никола Денков. А той познава 
детайлите, особеностите на фол
клора, нюансите. За тях той умее 
да приказва зряло и с вещина, 
знае стой гостта им и се стреми 
да ги направи известни на всички.

Ето какво ми каза самият той:
— Нашият край изобилствува 

с разчи предмети на ръкоделие
то. ,Тези предмети се отличават с 
богати елементи, което особено 
важи за народните везове — ше
виците, кзето е влияние от бъл
гарския фолклор и ръкоделието, 
характерно за прелелите край Со
фия, ио то не е проуче
но, тъй като и не е имало сти-
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размер на личните доходи в 
„Свобода“ по бригади е след
ният: първа бригада — 81.372, 
втора — 61.007, трета —56.000, 
четвърта 
88.474 стари динара. Най-Голе- 
ми лични доходи през март са 
осъществили от пета бригада 
следните работници; Методи 
Филипов — 109.650, Соколов 
Димитър, Любомир Таков, Ва
сил Раков. Любчо Тончев и 
Воя Пенчев — по 117.000 ста
ри динара.

□ ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА□
□ до 25. майРайонни прегледи□
□ 61.000 и пета

Подготовките за празника на 
младостта — 25 май — в Димит
ровградско са пълен разгар.

Районите състезания тази годи
на ще се проведат от 3 до 15 
май. На тези състезания ще се 
направи още една проверка нз 
програмата за фестивала и ще 
бъдат избрани най-успелите точ
ки. Тази година масовите физкул
турни упражнения няма да вля

зат в общата програма, тъй като 
димитровградските ученици под
готвят такива.

Комитета по организацията на 
фестивала е в прегозори със 
СОФК-а и дружеството на алпи
нистите от Ниш в чест на праз
ника на младостта и де‘я на бъл
гарската народост в Югославия 
— 25 май — да организират пар
тизански поход.
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„Свобода“ е продала за 100 ми 
стоки, предимно мъжки

ЧИЯ Е КИНОЗАЛАТА 

В БОСИЛЕГРАД
□

където с
живите същества в природата живеят сЪвместно мъжко и женско 
и че без това живият свят на земята би изчезнал. Обяснявах му как 
от яйцето се излюпва пиле, показвах му малки котенца. . . Тези мои а 
обяснения посредствено допълваше училището,с часовете по бота- ° 
ника, където се учи за оплождането и размножаването на растени
ята“.

о
лиона
шлифери от синтетични тъка
ни. И времето помогна за то- 

постоянните дъждове. На- 
„Свобода“, ще намали 

на някои стоки.
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Някои произшествия, станали напоследък с босилеградсхата 

кинозала, ни карат да се запитаме: чия е тя?
Пъроото произшествие стана между председателя на култур

но-просветната общност др. ЛЮБЕН БСЛ ОСЛОВОВ и театралните 
самодейци при босилесрадската гимназия. Именно — боедлеград- 
ските ученици по повод деня на своето училище за гражданите 
на Босилеград искаха да представят в кинозалата подготвената 
пиеса „Кощана“. Председателя на културно-просветната общност 
им беше отговорил, че пиесата в кинозалата може 
САМО ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ПРИХОДИ ОТИДАТ В 
КАСАТА НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОБЩНОСТ (?!). Раз
бира се, принудени от това обстоятелство, а с огромно желание 
да се представят пред родителите си, учениците на гимназията се 
съгласиха. Обаче, когато трябваше да се представят пред своите 
другари — съученици сериозно се възпротивиха. Председателят 
на културно-просветната общност беше категоричен. Едва след 
много убеждения и интервенции той склони.

Второ произшествие стана, когато нашата редакция съвмес
тно с нишкия кореспондент на ТАНЮГ трябваше да дадй устни 
новини. Вместо културно-просветната общност да бъде организа
торът От другата страна т. е. чрез своя народен университет да

□
Следователно, на детето не бива да се^казва: „как смееш да 

поставяш такива въпроси, безсрамник такъв“.
СВОБОДАН ВАСИЛЕВ

□
М. Б.О
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IIИскам оа стана митнически да се изпълни
• ••

99
„Ни

шава“ и сега нито мърда, нито ша 
ва, само глас издава . . .

— А имат ли деца?
— Рода се „Самоуслуга“...
— Какво би 'Искал да бъдеш в 

Димитровград?
— Митнически
— Защо?
— А бе, хубава им работата, пи

пат хора от дал свят. а не само 
тукашни . • •

— Какво мислиш за автомобт- 
лизацията на Димитровград?

— По-Добре е на човек да иде 
на четири копелета, отколкото «а 
четири крака ...

— Върви ли риболова. Хващащ 
ли нещо?

— Хващам. Още как . . .
— Кг'Кво?
— Хващам командировки. Спя 

си у приятели. . . Нищо без дру
гарство.

— „Сточар“ се ожени за

Младият димитровградски хумориСт Момчило Андрее-

МЗВ Така Ссъщо°взима участие в работата на самодейния те
атър „Христо Ботев,,.

— Не може. По нея е забранено 
движението от 17 до 20 часа, а се- 
га е пет и половина. • •

— Защо е забранено движени
ето?

— Туристическа година, па де- 
мек всички градове се отварят за 
туристи, а ние правим един турне 
тически вакуум.

— Какво предлагате на аптека-

— Да се запаси 
таблетки против . . . контрабан-

се наеме около организацията на устните новини, пак председател
ят на културно-просветната общност отказа да даде кинозалата, 
като обяснил, че има филм. Тоя път пе помогнали никакви интер
венции и молби, дори на секретаря на ОК СКС, общинския отбор 
на ССРН и др. Председателят на културно-просветната общност 
тоя път

1

прояв/п повече „категоричност“ и след много разкарвания 
на гражданите (от залата на общинската скупщина до училището)

та? се съгласи и устните новини започнаха с голямо закъснение.
Ето защо, все по-често гражданите в Босилеград се питат: 

чия собственост е кинозалата: 'на председателя на културно-просве
тната общност или тази кинозала е обществено помещен.ие, където 
освен филм гражданите могат да наблюдават различни изпълнения 
на музикални, театрални, фолклорни и други състави.

Факт е, че кинозалата е дадена в собственост на културно- 
-просветната общност. Но факт е и че тя не е собственост на пред
седателя на културно-просветната общност и че той няма право 
да се разпорежда като със своя, лична, собственост.

Инак, според пече направените произшествия излиза, че вме
сто културно-просвет .ата общност да насърчава театралната само
дейност — тя се явява като пречка, вместо да бъде организатор 
на устните новини, тя пречи за тяхното провеждане и пр.

Ясно е едно — нещо трябва да се мени в дейността на тая

с достатъчно

Д.а.
— Как цъфти културният жи

вот в града?
— Попари го бюджета.
— Като библиотекар, искаш ли 

да ни кажеш кои книги най-много 
се търсят?

— Къде Ще прекараш първо
майските празници?

— Може да отида до Виена, а 
може би и до София. Евентуално 
в Будапеша или Рим. . . в краен 
случай в Димитровград.

— Защо «е отидеш на село, на 
чист нъс|зух?

— Да не съм луд. Всеки бяга от 
село . .

„Седми
„Фаб-

— „Клетниците“ от 
юли“, ..Два цванцика“ от 
рад“, „Милионерът“ от „Свобо
да“ ...

— Как разбираш интеграцията'’
— Като стопанска сватба.
— Конкретен пример?

Момчило Андреевич

М. Андонов— Откъде да почнем?
— От илирите и римляните.
— Защо? •
— Димитровградските разкопани 

напомнят на раз- На читателите и сътрудниците 

честитим Празника на труда-1 май
културно-просветната общност. Може би, и нейната организациоиа 
постановка, ръководство или изобщо дейността й.улици много 

копки от това време.
— Можем-ли де-,започнем от 

главната улица?

ст. н.

БРАТСТВО • 1 май »9в7
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Стефан Николов

УСПЕХЪТ ИМ СЕ КАЗВА - СПЛОТЕНОСТ
— завърши другарят Арсов.

Дори и ние, които надникнахме 
училището, гтрисъствувахме на 

някой и друг час и разговаряхме 
с преподавателите, не можем, да 
не кажем, че учителският колектив 
на босилеградската гимназия ш.2 
успее. Ще успее защото е спло
тен, защото между учителите вла 
дее искреност, другарство и тру-

ция ще бъде организирано, дело
во и успешно. Младите се учат 
от по-старите и на практика. До 
пуснем ли свади, ежби и 
сия в учителския колектив, 
д;!те ще тръгнат по техните стъп 
ки. Затуй с право казваме, че 
успехът на учителския колектив 
се казва СПЛОТЕНОСТ.

Не винаги имаме еднакви 
казва директорът

на бзсн-колектнвУчителският „ „
леградската гимназия „Иван Ка
раиванов" е относително малък 
колектив —. наброява 20 души 
преподаватели. Обаче резултатите, 
които пссгига са завидни, а дей
ността му се,чувствува на всяка 

Босилеград. С тяхна по 
на гимназията са

в
несъгла 

мла-

вкрачка
мощ учениците 
единствени носители на култур
но-забавния и спортния живот в 
града. Немислима е нито една 
акция, без да участвуват препода 
вателите на гимназията със свои- 

И не само акции, но

становища
гимназията Любен Арсов, — -дова дксцплина.

но косато разискваме накрая при-______________
емем едно становище по отделен

на

мЕГГ*р.; Телевизионни преч
ки в Босилеград

те ученици.
и тържества, културни и спортни 
манифестации и пр. С една дума
_ преподавателите и учениците
от гимназията са живителният сок, 
който поддържа и помага разви . години, 
тието на културния живот, спор- 

влива в общия поток на

бирателството, между препода
вателите е най-ценното, което 
създадохме през те^и няколко

Когато беше направен телевизи
любм-И разбира се, такъв колектив 

е гаранция за пълен успех. Само 
за последните две-три години ги
мназията -у-спя напълно да обзаве 
де учебните стаи и да подмени

очният препредавател 
телите на телевизията

бяха възторжени Към 70 
други до

в Босиле-та, и се
горанските и други акции.

Този учителски колектив освен 
че е твърде млад, има — специа

по всички предмета. Дага старите чинове със съвременни,
е удобни столове. Дейно се рабо

ти върху подобряване на услови
ята в обучението, а трудовата 
дисциплина на учителите се пре
нася и на учениците.

— Част от заслугите за това 
състояние имат и родителите на 
учениците. Те също се интересуват 

Средна възраст на преподавате за училището, а неговите трудчо- 
лите е над 35 години, което зна- сти считат за свои трудности. Раз

бира се, с общи усилия, пречките 
по-бързо и по-успешно се наддел 
яват. От друга страна, все още 
има провинциални стремежи и ес
нафски опити всички да се бър 
кат в решаването на чисто вътре 
шни училищни проблеми, като 
например приемане на кадри и 
пр. — прибави директорът Арсов.

Не може обаче да се отрече по 
мощта на обществото, което само

градско
семейства отсрочиха 
машни потреби и си купиха теле 
визори. Но родостта им не остана 
дълготрайна. Наскоро беше 
мътена от лошия прием т. е. от 
неясния образ.

Напоследък оплакванията 
гражданите зачестиха. От де I 
ден образът е погнеясен. „Много 
снежи“

листи
раждането >на колектива 

1962 година, когато при икономи 
ческо училище бяха открити пър
вите паралелки на сегашната ги 
мназня. Тогава гимназията имаше 
само един гимназиален учител, а 
днес има 12 души, и са й нужни 
още трима.

лона

казват те.
И досега са правени опити кар 

тината да се подобри, го особен 
постигнат. Когато сауспех не е 

най-хубавите емисии, сякаш тога
ва най-много има смущения. Его 
защо собствениците -на телевизо-

ч,ч че колективът е млад и заре
ден с неизчерпаеми сили.

Неговият ■ „Особен белег“? Осо
беният белег му е — СПЛОТЕ
НОСТТА. Един наглед обикновен 
белег, но твърде важен и рядко 
срешащ се в другите училища. 
Защото сплотеността сама по се
бе си не само е успех, но и залог 
за всестранни резултати — успех 
в обучението, дисциплината, бога 
та извънучилищна дейност, пъл
но ангажиране на учениците в 
комуналните и други акции. На
края сплотеността на учителския

рпте негодуват.
Вредата от неясния образ едву 

странна. Първо хората, които пе
че са купили телевизори все по- 
-малко се застояват край тях, 
макар че телевизията в Босиле
град е почти единственото средс
тво за развлечение и културно 
възпитаване на гражданите. И вто 
ро, рязко секна стремежът иа 
ония, които нямат телевизори да 
си го купят. Все по-рядко някой 
ое решава да го купи, а често 
се чува да казват: „Защо ми тря 
бва. Да дам толкова пари, за да

В. ЧАКАЛНЯТАМ. ПЕТРОВ

БОРИС ТОДОРОВ
тази година за гимназията е от
делило 48,1 милиона стари динара.

— Предстоят ни още задачи и 
нге трябва да опоавдаем сред- Шопска обич

Всеки може къс небе да свали 
и на парче хартия да го пренесе. 
Всеки може безутешно да жали 
или пък да мисли на песен.мн стои.

Може бн решението ще бъде 
ако хората с едно общо писмо 
се отнесат до Радиотелевизия Бел 
град като потърсят специалист, 
който да установи причината за 
неясния образ. Илн пък културно 
-просветната общност, която като 
организатор на изграждането на 
телевизионния препредавате.! б. п 
трябвало да се чувствува задъл
жена и за качеството на приема.

Време е не само да се негоду
ва, но н да се предприеме нещо 
за подобряване на приема. Това 
ни задължава и таксата, която 
ежемесечно плащат гражданите, 
а 'пс могат да гледат телевизия. 
Защото накрая тая такса съвсем 
не е низка.

Но да понесе в сърцето си парче 
от шопския край — лудост съннолунна 
гордостта на буреЛеца, капчица Ерма 
н песента на овчарката, която преде

не може никой. Дори и девойките, 
които напуснаха стряха в Бурела 
могат да туистират нейде в нощта, 
ада скрито си' жалят за литаците. (

А момците, дето пасяха стадата 
могат да сънулат безброй звезди. 
Но звездата над Гребен що грее 
с напев на звънци им носи тъгата.

Гимназиалният учителски колектив

които ни се дават. Нашитествата,
учениг.ч трябва да излязат под
готвени за следване. Затуй възча 
меряваме да увеличим фонда на 
книгите в библиотеката, да подз-

колектнв е показателен пример и 
за възпитаниците — ученици. За 
щото ако заседанието на учител
ския колектив бъде добре органи 
зирано, ако учителите покажат е- 
динство по въпросите, за кои го 
разискват, ако имат еднакви ста
новища — това значи, че и съб
ранието на младежката организа
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Съобщение

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ 
НА 12 МДЙ

брим условията на обучението, 
да развием богата извънучилищ
на дейност. Мисля, че ше успеем 
да оправдаем оказаното доверие гСт. Н.

Ъ/Л <Г/.Ь г,

тръгвай! Всички са иа игрището. Отнесоха 
и топката.

— Днес топката ще оставим 
със сто.манна решителност Христо. — Ма
чът няма да изгубят и без нас. Иди и взе1 
ми и ти косата ...

Иван беше зинал от пзне-ада. Той зма 
еше, че Христо по-обичаше топката и от 
него, тя затуй залита:

— Какво се е случило?
— Тръгвай, после ще приказваме...
Наскоро двамата младежи бяха при ли

вадата на бай Тодор.
— За два часа ще бъде готова! —- каза 

Христо, извади острилото, наостри косата 
и размахва широко. Първият откос легна 
върху земята.

Иван го следеше.
Следобедното слънце просто сушеше 

потта, стичаща се въоху пламналите лица 
на младежите. Гъстата зелена трева, над 
която стърчаха жълтите глави иа джурд- 
жованските лягаше походно в краката им. 
Само щурците се сърдеха зарад наруше
ното спокойствие и прелитаха От откос на 
откос.

Разказ му. 0,нте ,на стареца се наляха със сълзи.
— Ваш набор беше — едва изговори 

той. — Не навърши пито шест години.
Бай Тодор още дълго мълча. Младежи

те също мълчеха. Сетне той поде:
— Беше късна есен през 1943 година. 

Дъждът, който валя седмици наред беше 
престанал. Вятърът отдухваше последните 
листа. Една сутрин бях станал рано да 
•надгледам добитъка. Беше паднал сняг. 
За беля лн.^за що хвърлих поглед към 
осоето А то сякаш прерязано с нож. Пъ
тека! Вчера я .нямаше тази пътека. Значи, 
беше се родила тази нощ. Побързах към 
съседите, а там събрали се хора сочат към 
пъртината и се радват.

„Падтизани .. . говореше съседът Добри 
— Сякаш армия е минала. Слезли са от 
Черноок, минали през полето и поели по 
реката надолу ..

Наскоро се събраха жени, деиа. Радваха 
се на партизанската пъртина, спореха. Ня
колко хлапета, между тях и Павел се у- 
пътиха натам. Ние старите бяхме забрави
ли за заповедта никой да не доближава 
пътеката. Сякаш тя можеше да зарази 
някого. Толкова се бяхме разгорещили в спо 
рове откъде са минали, колко са били.

Изведнъж .изстрели. Децата 
объркала се и се втурнаха назад. Всччкн 
само Павел остава да лежи край парти- 
за"ската пътека. Бяха го улучили. Аз Рев
нах: „Фашисти... 'кучета..“ Но на Павел 
това не помогна. Той беше мъртъв ..

Младежите мълчаха. Сет^е сякаш вих
рушка ги граб'а. Заразмахаха косите 
ожесточено, припряно. ся^аш се бодеха сде- 
щу невидим враг. Бай Тодор бе заковал 
поглед в осоето.

Прокопи Попов
рече

ПЪТЕКАТА
— Не, не мога да сч спомня — каза.

— Та какво му било на детенцето.
— Загина — каза с въздишка майкятл.

— Петнадесета година как го убиха. Уби 
ха го онези, фашистите, и то пред самия 
край на войната. Горкото, нямаше пълни 
ни шест години ...

И двамата замълчаха. Христо поприте- 
гиа колата, въпрегна воловете и подкара 
към къши. Павел не изчезваше от м елите 
му. Ту го виждаше като дете, с което се 
играе в пясъците на долината, посе му 
се мяркаше като младеж, с когото тичат 
след топката, ту като че ли заедно седиг 
в чин и слушат урок. Безброй положения 
се нижеха пред очите му, но образът на 
Павел си оставаше неуловим.

Когато пристигнаха, Христо набързо раз 
товари колата, грабна косата и се запъти 
към ливадите. Майка му разбра какво е 
намислил н мълчаливо го изпроводи с то
пъл поглед. В гърдите и заседна някаква 
радостна мъка и тя се просълзи.

Край чешмата' Христо се натъкна на 
Иван, който седнал .на дрвеното корито 
стягаше обуквите си за.игра.

—- Ха, тъмо като поръчан. Мислех да 
те викам. Забрави ли, че днес ,чграем сре
щу „сбирщани“. Хайде, хвърлай косата и

В „Долно поле“ само една ливада сто- 
По останалите сеното съхеше неокосеча.

неше и хората бяха плъянали да го събират. 
Някои направа го товареха на коли и ка
раха към село.

— Майко, ч,ия беше онази ливада дего 
— обърна се Христо къмстои неокосеча 

майка си, която му помагаше да товари. 
Струва ми се и през първия сенокос дълго 
стоя, та добитъка постоянно се завърта
ше там.

— На бай т.и Тодора — отвърна ста
рицата. — Какво да прави сиромаха. От
как се помина жена му кое по-напред да

полива, доби-направи — градината ли да 
тъка ли да пасе, яденето ли да сготви 
или ливадата да коси. Не може навсякъде 
да стигне, дори и четири ръце да има. Е, 
лоша съдба имал ...

— Че защо лоша, ма мамо? Та не е 
само той вдовец ...

— Бе то за жената да е само. Ама 
детенцето. Твоя възраст беше. Помниш ли, 
Павел се казваше, заедно играехте в пя
съка край долината?...

Христо се опита да си опомни. Претури 
набързо цялото си минало, но образа иа 
Павел в него не срещна.

Младежите бяха на поивършаване ко
гато ги сепна гласа на бай Тодор:

-г- Ха, добър ви ден, млади косачи! Ко 
му да благодаря.,.

— На Христо — прекъсна го Иван.
— Не! На нашия дцугар, а вашия по

коен син Првел — отговори тихо, но раз
вълнувано Христо.

Старецът втренчи поглед. За миг през ли
цето му мина сянка, а бръчките на челото 
се изопнаха. Устните му се размърдаха, но 
глас не даваха. Най-сетне някаква къкрещл 
въздишка успя да се откъсне от гърдите

п”саха,
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Топа беше през 1927 година, ко- 
гато тръгнах да 
първо учителска мпсто а 
Вълновия, тогавашна Цариброд- 
ска околия. Пътувайки с пътич- 
чски влак във въображението ми 
възникваше картината 
село със скромно строени къщич- 

В съзнанието си виждах и 
селските деца, своите бъдещи у- 
ченицн как всеки миг изкачат от 
домовете си и се разпитват' да ли 
е пристигнал техният учител. В 
желанието си да стигна там по- 
бързо струваше ми се, чс треперя 
от 'нетърпение. Защо и човек 
ма криле и като птица да отлети 
където желае — мислех си. Тако-

чакане

долна махала. Къщите бяха раз
положени и от едната, и другата а 
страна на пътя вмъкнати б стръ- о 
ми,пя терен. Затова предната част ° 
на къщите имаше изглед на дву- °
етажни къщи или на висок пар- § ’
тер. Долу се 'намираха помещения 
с изглед на мазе. Покрай къщите ° 
бяха стан, а от задната страна ° 
помещения наречени бачии.

Най-вероято селото носи името 
си от някогашните бачии Бачиите 
често са нападали вълци така че ° ,
населението е било принудено тук ° 
да прави по-солндин сгради. За
ради честите нападения на вълци 
селото е получило име Вълковия 
от думата вълк — вия.

Сутринта училищният съвет ме 
запозна със задълженията. От 
запазения протокол се вижда, че 
тогавашни членове на съвета са 
били: Кнрко Цонич, Тодор Бош- 
ковпч, Мнхайло Алексич и Милан 
Лисетолопич, всички от Вълковия.

вихме край романтични полянки 
по конто пасяха стада бели овце, 
локато под сенките на дърветата 
се играеха млади пастири. Някой 
майсторски свиреше на капал. 
Минавахме и през някои села за 
чинто имена не си спомням, ио 
низките покриви от каменн плочи 
н днес помня. Най-бетне стигнах
ме н до едни кръстопът, наречен 
„три пътя". Тук се отклонихме от 
направлението и тръгнахме пеша, 
по пътечка която водеше право 
през Видлич. Тогава спътниците 
ми казаха, че така трябва да бъ
де, защото пътят по който досега 
вървяхме води към неутралната 
зона между мас и България. То
гава си спомних, че тозн край е 
присъединим към Югославия снел. 
Ньойскпя договор от 27 ноември 
1919 година. Макар чс предпола
гах, че населението от моето се
ло с от български произход, лю
безното н приятелско отношение

заема свое го 
село

она това

кн.
□
□
а

□
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□
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□ Душан Бишчан, директорът на конфекция „Свобода“ в Димит- 
§ ровт.рад, е роден в Македония през 1933 г.. Баща му бил загорец 
§ а майка му българка. „Какво друго мога да бъда при това 
° женке, освен югославянин“, казва Бишчан. От Загреб дошъл в Ди-
□ митровград през 1942 г. след като останал без баща. Майка му с 

трите деца дошла в града при своите. И така Бишчан прекарал 
първите си детски и младежки дни в Димитровград. За семейството 
се грижил по-старият му брат Бранко, най-младият комунист в об-

ва пътуваме с влак, и 
по малките гари струваше ми се 
трае по-дълго от вечност.

Най-сетне стигнах в Цариброд. 
Когато локомотивът това обяви 
и влакът спря, с малко куфарче 
в ръце нзлезнах н почти тичешком 
прескочих перона. Беше приятно 
майско утро. Сяклото небе беше 
чисто, без облаци. Зелените листя 
от дръвчетата трепереха от най- 
слабия ветоец, който лъхаше от- 
роре, от планината Видлич, в чие 
то подножие лежеше Вълков ля 
Съзрях п река Нишава чинто пе
нести вълни мият чистия бряг из
пълнен с мнзгобройнн плажове, 
конто мамят за къпане. Вървейки 
така по една улица из градеца 
гледах малките дюкянчета в чинто 
витрини бяха изложени различни 
стоки. Внезапно, просто механи
чески спрях пред книжарницата. 
в която освен книги и помагала 
се продаваха и други колониални 
стоки. Решнх да влезна, да купя 
нещо от училищни помагала и да 
питам накдъе е пътя за Вълко
вия. След като се представих на 
магазинера като новоназначен у- 
чител във Вълкозия, помолих то 
да ми намери водач до това село.

Магазинерът Лнчко 
име по-късно узнах — любезно се 
усмихна и добави, ' че днес от 
Вълковия ще има много хора по
неже е пазарен ден. След като из
брах няколко дреболии, извадих 
портмането да заплатя, но тогава 
Лнчко бащински се обърна към 
мен:

поло-

о

шината и председател на градския комитет на младежката орга
низация, който по-късно, при изграждането на азтопътя, на участъ
ка при Славонски брод, изгорял в пламъците «а огъня, докато от 

барака спасявал материалите. Изчезнал в пламъците с•запалената
още четирима свои другари, докато Бишчан учил втора година в 
техникума по корабното дело. След тази трагедия Бишчан трябвало 
да напусне училището и да се грижи за семейството. Работил в 
Завода за социално осигуряване, в предприятието „Стара планина“, 
бил управител на културния дом. След войниклъка станал предсе
дател на общинския комитет на младежката организация, завършил 
политическата школа при ЦК на СКС, и станал председател на 
общинския синдикален съвет.

На предприятието „Свобода“ по онова време не му вървеше. 
Затова Бишчан е назначен за директор в началото на 1962 г., за 
да спаси 111 работници и да изправи на крак предприятието. В това 
напълно успя. И «е само го издигна; миналата година „Свобода“ 
стана едно от най-добрите в отрасъла предприятия в страната ни.

А той никога и нс е помислял за такъв жизнен път. Мислил 
повече да стане художник, но тази наклонност е жертвувана на 
предприятието. Още първата година под негово ръководството осъ
ществи бл.чзо 15.000 динара за фондовете по един работник, а през 
1965 г. средната годишна работна заплата възлизаше на 880.000 
динара. Тази година вследствие действието на реформата, тозн 
доход е към 570.000 динара. През това време в предприятието бяха 
уредени отношенията между хората, бе намален асортиментът на 
производството, създадоха се делови връзки с големите магазини 
из страната и сега след реконструкцията „Свобода“ е станала почти 
нова фабрика, с нови производствени павильони и съвременно обо
рудване. Благодарение «а това „Свобода“ стана едно от най-до- 

§ брите предприятия в комуната и дочака рефоомЪта готова да посо- 
5 долява и първите и следващите затруднения, от които се върви 
§ към успеха.

Хората много се осланят на организаторските и художнически
□ способности «а своя директор, когато става въпрос за внедряване 
§ на кови модни линии на изделията им. Той денонощно е зает с 
§ проблемите на предприятието. „В свободните си часове, казва той, 
§ мисля за моделите, а мислите ми извират от моята па<;яя към изо- 
о бразителното изкуство.“

Иначе той е участвувал със свои творби на изложби във Враня,
□ в Димитровград. Сега и децата си учи да рисуват, и е доволен ог 
§ напредването им. Двата сина има намерение да изпрати в худз-
□ жестветата академия. „ЬЦом аз не съм могъл да уча, ще им дам 
В възможност поне на тях“ — казва Бишчан. А когато завършат,
□ има намерение да направят съвместна изложба —
В листи и един художник — аматьор.
^ Когато го питахме, как е намислил да прекара празника, той
□ ни каза „Още не съм мислил за това“. М. Б.

ч;: с т о

1927. г. — вълковийска младеж

□При подписването па протокола 
веднага видях, че презимената на 
членовете на съвета се завършват 
на „ИЧ“. След заседанието се за
интересовах за тозн случай и чле
новете на съвета ми обясниха, че 
такъв е технгят подпис на офи
циалните документи. Тогава за
ключих, че господствуващнят ре
жим не им признаваше ннкакв,п 
национални права.

Покрай работата в училището 
от тези дчн особено помня сен- 

юките седенки през дългите есенни 
и зимни дни. Жените плетеха или 
предеха, а мъжете разправяха 
различни внцозе. Някои от тях 
свиреха на кавал или пееха. По
край песните оссбено често се иг- 
раше игра наречена „фота“ чинто 
наказания даваха възможност за 
разговор и среща «а младите. п

През празниците младежта по- п 
сещаваше други села откъдето е 
и тази снимка.

И днес след толкова години спо
мените за Вълковия н<» са изчез
нали. Тях освежава и съзнанието, 
че в нея се е родил революцноне-. 
рът Петър Тасев, крояч, който 
храбро загина в испанската граж
данска война като изтъкнат борец 
на интернационалната бригада.

Арсение КОСТИЧ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

на мойте спътници разби у мен 
всяко съмнение за еветуатно 
неприятелско посрещане Напро- 
т,.в, със своето пскре о просго- 
съдечие спечелиха моята любоь. 
Тогава се сетих, че за нашнге 
вражди в миналото не са винов
ни нашите народи, но назаднича
вите политици, начело с господ- 

Размисляйкм

о
□
□
а— Даскале, остави парите. Ще 

дадеш когато получиш заплата, 
защото сега „много ще ти трябва. 
Ако са тн нужни пари мога не
що и да ти дам на заем.

Това беше за мече ново прият
но доживяване. Изненада ме до
верието, което придобих още при 
първата среща. Първата среща 
с хората от тоз,ч край ми направи 
дълбоко впечатление.

След малко в книжарницата влез 
наха някои хора на които Личко 
ме представи като техен учител. 
Доволни че са получили нов учи
тел, селяните ме заобиколиха и се 
заинтересуваха как се казвам, от-

□

ствуващпте клики, 
за всичко това не забелязан, че
сме стигнали до самия връх на 
планината. От мислите ме изтръг
на гласът на един от спътниците:

— Ето го даскале нашето ху
баво село сочейки с пръст към 
Вълковия, която се намираше от 
другата страна на върха на пла
нината. Тези думи приятно ме из
ненадаха и с чувство на пълно 
удоволствие хвърлих поглед към 
селото, за което така често мис
лех. Струваше ми се тогава 
никзй не може да бъде по-щас- 
лнв от ме_е. Гледайки селото от 
върха на Видлич забенязах, че от 
него към Стара планина се про
стира зелена равнина, наречена 
Висок, през която криволичи река 
Височица.

В такъв разговор стигнахме до 
първите къщички във Вълковия 
Когато ст; плахме в селото слънце
то вече се придвижваше към вър
ха на планината.

Пътят ни водеше през три гру
пирани махали —горна, средна и

□

двама специа-
□

къде съм итн.
— Не се грижи даскале, нашето 

село е много хубаво, казваше е- 
дин.

оа□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □ааоаорр □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

— Щастлив сч че си получил 
нашето село, добави друг.

— До Вълковия има 25‘кило
метра, но ти не се грижи, за тебе 
имаме кон, каза третият.

Около 11 часа преди обед тръг
нахме към Вълковия. Слънцето 
наближаваше своя зенит. Топлите

ТУРИСТИЧЕСКО - АВТОБУСНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„КОМПАС“ ОТ ЛЮБЛЯНА

обявява за работни места в туристическото бюро 
на гранитния преход при Димитровград

КОНКУРС

1. За повече работници на гишета в обменното бюро
2. Повече работници от гостилничарския бранш
3. Повече търговски работници
4. Един работник по отчетността
5. Един снабдител
6. Една чистачка

му лъчи грееха земята, но от- 
време на време я разхлаждаше 
ветрецът духащ от Видлич, в чие- 
то направление вървяхме. Ми.ча-

Александър Димитров или как- 
то го наричат Сачде Треперски, е 
най-популярнкят шофьор в Боси- 
леградско. От 16-годиш 1а възраст 
започнал да учи кормуването. Во
ди си бележка с кои коли колко 
път е изминал.

— Карам кола вече тридесет 
години. Промених много пред
приятия,. а още повече кола. Из
минал съм равно 1.375.000 кило
метра. . . Разстояние десетки пъти 
по -голямо ог дължаната на е.,за- 
тора.

От формирането на транспорт
ното предприятие „Весна кобила" 
през 1950 годи»а постъпил на ра
бота в него. До 1963 година ка
рал камион „Ман“, с който изми 
нал 260.000 км. 
преместен в пътническия транс
порт на линията Босилеград — 
Ниш.

На Дчмитроз поставихме мал
ко неудобен въпрос: нмал ли е 
злопулка?

Той махна отрицателно с ръка.
Младите босилеградски шофьо

ри ценят опита на Димитров.

Най популярният шофьор
УСЛОВИЯ
— За местата под т. 1. — средно икономическо училище 

и познаване на един от световните езици — английски, 
немски или френски.
Под т. 2. квалифицирани работници по гостилни- 
чарство: сервитьори ,които знаят един от световните 
езици, и готовач.
Под т. 3. квалифицирани търговски работници
Под т. 4. средно специално образование (икономи
ческо училище). .
Под т. 5. средно специално образование (желателно 
е кандидатите да бъдат и шоьори от „Б“ категория).

— Под т. 6. — семогодищно училище.

Срок за подаване на молбите е до 5 май 1967. г.
Молбит*. се подават до Комисията за приемане на 08*0-

ттЛД>.?каттНа^ТурисТ?чесК0_авТ0бусН0Т0 предприятие „КОМ
ПАС в Любляна. Дворжакова П.

Кандидатите за работните 
ние ка един от световните езици ще бъдат подложени на про
верочен изпит по езика.

След това бил

тна

места, за които се Река и зна-

БРАТСТВО • 1 май 1987Страница 8



Земеделска кооперация „НАПРЕДЪК“
БОСИЛЕГРАД

чесшиши Празника на шруда
НА. ВСИЧКИ 

ТРУДОВИ ХОРА 

В СТРАНАТА

Търговско предприятиеЗемеделската 

кооперация в

Горна Лисина

Г остилничарско 

предприятие

Кин - стан44
в Босилеград

»С Л О Г А«
Босилеград

честити на всич
ки граждани и 
кооперативни 
сътрудн ици

на своите
потребители
предлага
разнообразни
стоки в
магазините

ЧЕСТИТИ
на всички
трудещи

Международния 

празник на труда

ПЪРВИ МАЙ

се

Първи майв града и по селата

Общинска скупщина
ГОРСКА СЕКЦИЯ ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД честити
на населението от Димитровград
ско

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК

честити на населението 

и гораните
на труда с пожелания за успех, по- 

добро сътрудничество и благоден
ствие.

ПЪРВИ МАЙ УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

»УСЛУГА« — в Босилеград
с желание за солидно 

сътрудничество 

в издигането на горите

предлага на гражданите каче
ствени тенекиени и железар
ски изделия и домакински 

уреди



ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА ССРН

Профсъюзите, Съюза на младежта 

и Общинската скупщина в Босилеград

»БЕСНА КОБИЛА« 1

БОСИЛЕГРАД

Предлага сигурен, бърз и удобен 

превоз на пътници по линиите 

за Скопие,; Белград, Ниш, Леско- 

вец, Враня, Д. Тлъмино.
ЧЕСТИТЯТ НА ГРАЖДАНИТЕ 

от комуната и цялата странаВърши превоз на стоки до всички 

краища на страната.

Международния 

празник 

на труда
■ с

като им пожелават още по-голе- 

ми успехи в социалистическото 

строителство

тттттш|-~0М

КМКОНФЕКЦИЯ »СВ0Б0ДА« ■-Шт

- -

иг У
1; • • ■Г -Мтжтжжг
-«•

"V:•Л'IДИМИТРОВГРАД 

за производство на облекло и бельо
' , > ■ ■ — ■ ■_ —-II ■' . ...■■ЙД   - ■ . .1. . . - =

Зй
■ а

•Г

3
ж

- ц ,-'Г • « ■ /Ц-8У| Щ1шЯЖКачествени изделия и богат асорти
мент в редица магазини из страната

да
Iш^ • .

гл
Честити на всички свои потребители

Международния празник на труда Първи май

Земеделска кооперация СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„Г Р ДIН Я“—ДИМИТРОВГРАДДОЛНО тлъмино

изкупува и предлага качествени 

плодове, месо и добитък, обслужва 

земеделските производители с ин
вентар, химикали и минерални 

торове

честити Празника на 

, труда на всички тру
дови хора в страната



Комбинат за каучукови изделия

»Д ИМИТРОВГРА Д«
в Димитровград

по случай международния празник на труди—ПЪРВИ НАЙ
пожелава на своите по
требители и делови 

сътрудници успех и бла
годенствие

Комбинатът предлага качествени 
стоки и богат асортимент 
нишки, обувки и няколко десетки дру> 
ги артикули за широко потребление и 
промишлеността.

гумени

Земеделска кооперация „СТОЧАР“
ДИМИТРОВГРАД

\

Качествени млечни 

изделия, месо, доби
тък, селскостопан
ски продукти.

,

;
ря.** ■■;

шж 1 ~ и чш.
Ш ^ -'VА - штш .. >#4У\\\

< .V, '^У ■ Т

ШШИд
Г“ >т
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Навременно изкуп
ване на селскосто
панска продукция

>
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ллтЬй

!

1
ЙГ



ИЗ НАШИЯ 

ПЕЧАТ
пионери, трудещи се, трескаво с-: 
подготвят. Двадесет пети май 
рождения Ден «а Маршал Ти го- 
— е празник на всички ин осле 
вянски народи, чашого в личност 
та на Маршал Тито са обединени 
мечтите на нс.ички хора от 'Григ 
лап до Гешелия. Тоан ден е пра

I ниш
1 МАИ

I СТРАНИЦА 12ШшатЦб ;

ПОЛИТИКИ пик нл 1к*ичк и нас, защото за д** 
сетйиа години ог освобождениетоЬоосюоаосшсшаостаасшаооапостоаапооасюаоаоросюапшасшогюоооостастпосшсю

п под ръководство на Тито бяха да 
личенм нсички рани от фашист-Съзнателната □ игн! 0 мгм I») и«м

1|> , на* • м ' */ .П ката окупация . , .□
.ватова и българското малини-бр. 5849 от 7 яв-мбаба Параскева ств.т в Югос-гавия избира 25 майгуст 1924 годинап

рождения ден на другаря Тито
АТАНАСОВ И СТОЯНОВ за устройване на гвоя тради-I ■

ционсн фестивал.В ЦАРИВРОДи
. . Гърция от политическипДа е жив дядо Никола, бог да го прости, и погледна 

моята съпруга, моята баба Параскева, и обществени организации е 
имала: НАЦИОНАЛЕН РА-

С бързия пътнически влак при□отново жив в гроба 
ще се върне . . . Касае св за нарасналото социалистическо 
съзнание на баба Параскева . . .

. . . Ние просто занесени в работа н не обръщахме вни
мание. че наближава празника на труда — Първи май. Ба
ба Параскева тази година нн изненада. Още преди един мс-

ВРАТСТВО, бр. 1 от 15 юни 1959стигнаха вчера сутринта в ЦариП

ДИКАЛЕН СЪЮЗ (ЕРЕ), осн. 
през 1965 година. Изразява ин-

брод г.г. Неделно Атанасов и Хрн година□
сто Стоянов, бивши земеделск!, о

тсресите на едрата фннансово- СТОПАНСКИЯТ ПЛАН НА□ министри в правителството н.
промишлена буржоазия, черква ДИМИТРОВГРАДСКАТАСтамболийски.о
та и едрите земеделци. Лидер 
Ппнсотис Канслопулос. ЕДИ-

ОБЩИНА„Тихо като мравки — .заявих;Псец даде инициатива да се белосва къщата. Ние й изпълних
ме желанието. Взехме вар. извикахме майстор, даже н с един ге — пазейки да не мръдне пито ед• I

ИНА ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕ- Изхождайкп от резултатите :ю-пваляк пуснахме цветни украшения в стаята 
Обаче бабата не

бабичката. ,ио дървце, пие полека влезнахмена ВИЦА ^ЕДА). Основан през Стигнати в 1957 и 1958 година вп във вашата страна изморени, моостана на това стъпало.
Деца — казваше тя така лн мислите за празника. 

Я веднага да се мисли за едно дебело агне, снахите нека под.
1951 година. Прогресивна лява областта на стопанството.П кри и кални. На сутринта един о* 

стражарите пй поведе »-в ЦЗ] ^.
маге-

инте- риалните и обществени условияпартия, която изразяваа
народниресите па широкитеготвят сладки, ще извикаме и гости . . . 

А когато баба Параскева
на производството, стопанскиярод. Там ни на нравих? 7маси. Председател на Изнъл- план за 1959 година поставя ка-не беше в стаята, мис с учуд

ване разисквахме върху тези ндейно-полнтнчески промени 
при баоата.

следствие“.нителння комитет Йоанис Паса задача обществения(1 основнато— Влизаше з гарата леа*
брутопродукт за 1959 година далид ис. ЛИБЕРАЛНА ПАР-□ Стоянов — запитах ,цмз ли тук

На едно събрание на синдикалната подружница, когато 
някои служещи не искаха да честпуват празника колективно, 

примера на бабата. Някои членове мс подържаха 
и те казаха, че старите тази година обръщат голямо вннма- 

на празника. Ндшата подружница констатира 
„Под въздействие на синдиката н

се увеличи от 1,025.518.000 в 1958Г) ТИЯ Основана през 1910 годи български железничари и тогяп; 
мн «е обади дежурния чиновник година на 1,277.678.000 динара в 

1959 година и националния до-
□

па. Застъпва паинтереситеаз посочих □ на българското бюро в Царибродчаст от едрата и дребната бур 526.996.000□ ход от динара паи ач му казах: „Обадете па мини-жоазия. Лидери Гсоргиу Па- 625.617.000 динара.н не □следното. сгьра на вътрешните работи и по
1 1останалите общест- памдреу и Софоклис Венизе- Плаиираният бруто-продукт втранспорта, ч& сме пристигнали

вено политически организации през последната година нара- 
сна идейното съзнание на нашите стари хора, които в минало
то бяха под въздействието на религията н други буржоазни 
влияния. . .“

и
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ областта на земеделиетоживи и здрави и да не се грижат отлос.I1

за това. И този български чннои- 766.824.000 динара показва, че тойСЪЮЗ с основан през 1958 го□
ще бъде с 45% но-голям от нлани-ннк навярно изпратил подобна те-(1 дина и изравяна интересите на леграма. Това е било първото съ- рання гю перспективния план вНякои другари предложиха да се образува и синдикална □ някои прогресивни слоеве от общение на полицията в София, 1961 година, а в областта на стро-органнзацня за нашите стари . . .

Нашата подружница констатира,.че е била на погрешен 
път, когато е мислила, че старите хора не могат да променят 
своите политически възгледи. Затова някои другари предла-

1-.

интелигенцията н дребната бур че сме избягали". нтелството за 66%.□
жоазия. ПАРТИЯ НА СЕЛЯ- Ка пита ловложеннятя така саа

НИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ. “_1"‘ _____ шшш нмттГ разпределени.ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ индустриятавп
162.000.000 динара, в занаггчийс-гаха стари хора да се довеждат на нови функции и по този § Аграрна партия. Основана през 

о 1950 година. Изразява кулашки 
§ те интереси на село. През 1961

твото — 39.850.000 и в земеде-начнн нашите ръководства не само Да се подмладяват, но
дието — 28.000.000 динара.н Да се подстаряват . .

Планираните и одобрени инвее-- - ............
година Либералната партия си тиции за индустрията ще се вло-

Това наше схващане се промени в оня момент, хогато 
на празника Първи май цялото семейство се събрахме на 
обед и баба Параскева Донесе една голяма кошница с чер
вени яйца. а ние погледнахме в нейното календарче, че тази 
година Първи май и Великден съвпадат.

Беше вече късно да правим изменение. Направихме ни

жат за нзграждне на фабрика за□ водачи Папандрсу и Венивс- бр 256, 15 май 1954 Димитровград,□ гумени нишки влос, партията на селяните и ТРУ годинаа чийто брутопродукт ще бъде наддещите се с водач Балтадзис 500.000.000 динара годишно.□
ПРЕД 25 МАЙ-ОТКРИВА-и изтъкнатите политически дейа Планираните капиталовложенияМЕТО НА ВТОРИ ОКО-ци Павсаниаг Кацотас. Сава□ за развитие на занаятийствзто щеЛИЙСКИ ФЕСТИВАЛ В ДИ-теграцня на нашето идейно-политическо съзнание с черков- □

Папаполитис и Стефанос Сте- МИТРОВГРАД се вложат за реконструкция нано-догматичното схващане на баба Параскева. КлъцнаХме □
фанопулос със своите малкисе с червените яйца и запяхме „Дружна песен . .

Богдан НИКОЛОВ
предприятието ..Васил Иванов • —о Остават още десетина дни допартии сР обедняват и образу- Циле" н за покупка на машини□ откриването на Втория фестивал 

в Димитровград. Стотици младе-ват СЪЮЗ НА ЦЕНТЪРА С□ за останалите занаятчийски пред-
и девойки физкултурници, приятня.

^ГОГ/АМАгнеше


