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Милош Минич-председателУЬя-теШо Подпредседатели: Риста Антунович. Синаи Хасани И 
Стйепан Къртанек. Председател на Изпълнителния съвет 
— Джурица Йойкич а подпредседатели: д-р Станое акси I.

Симич и д-р Зоран Пянич.сава

бия. Предварително бя.ха верифи- 
Скупщипата «а Сърбия Милош 
МИНИЧ. досегашен председател 
на Съюзния изпълнителен съвет 
на Съюзната скупщина. Предста- 
днраши мандатите на неотдавна и- 
обраните представители а след 

Джавив Нимани в името на 
Комисията ■за избор и наименова
ния предложи за председател на 
вителите о дълги аплодисменти 
грирха предложението.

■На .съвместно' заседание на пе
тте .камари бя!ха избрани под пред 
седатели на скупщината Риста 
Антунович. Синап Хасани и Стие 
пан Къртанек.

Представителите избраха 
председател на 'изпълнителния 
сгьвет на СР Сърбия Джурица 
Йойкич а за членове на Изпълни 
тел 1 сия съвет: д-р Станое Ахсич, 
Душан Глигориевнч. Мнрго По- 
пов1ГЧ Велибор Люич. Тима Вър 
башюи Михайло Шефер. Имер 
Пуля Алюш Гаши- Воя Вуцелнч. 
ниж. Петър Костич. д-р Тихомир 
Влашкович инж Мария КриЖ- 

Риста Йовановнч. Петронме 
Петрович. 

Милосавле-

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ТРЪГНА ОТ ЗАГРЕБ &
■ •

Майски честитки на др.Тито за 

тридесетгодишния юбилей
'ъж •V

# това

::*Ж< /

шПреди говече от две десетиле
тия от всяка .социалистическа .ре
публика за пръв 
шест щафети с които техните но
сители изразяваха безграничната 
любов към другаря Тнто за всич
ко онова което е направил за бла
годенствието на нашите народи. 
Заедно с първите щафети другар 
ят Тнто Прие и Синята 1кнИ|Га на 
крагуевачката младеж, чичто у- 
ченици през есента на 1941 годи
на паднаха като невинни жертви 
на фашисткия окупатор. Оттогава . 
25 май рожденият ден на другаря 
Тнто се празнува и като Ден на 
младостта, а щафетата в сърцата 
на югославяните бе приета като 
една от най-величествените и най- 
масюви манифестации на младите.

•Със своя маршрут и местата от 
които тръгваше — Бела църква. 
Сутйеока. Яйце Кумровец. лини
ята Бръчко-Бановичи. . . — Тито 
•вата щафета символизираше нера 
зрнвното единство между личнос
тта на революционния вожд на на 
шнте народи и тяхната борба за 
свобода, за възобновяване на ра
зорената страна и изграждането 
на нс-вото общество.

Щафетата носеха над 15 милио
на югославяни

янне между Земята « Месеца. Ща 
фетата са носили и съпровождала 
над 15 милиона югославяни. най- 
много младежи и девойки.

Чествувания и щафети във вси
чки краища на страната

Тазгодишната Щафета на младос
тта десета по ред и със своя мар 
шрут и по начина на организира
не. символично ознаменува рево
люционния път .на Съюза на ко
мунистите и на нашите народи от 
момента, когато г.реди 30 години 
начело на Партията застана дру
гарят Тито.

Тръгвайки от Загреб през Ку
мровец 1и Лепоглава. Щафетата 
ще мине през много мРста в Сло
вения Далмация БоСна. Херцего
вина. Черна_Гора Санджак. Ко- 
смет Македония. Източна Сърб
ия Войводина. Славоння и Запад 
на Сърбия. Нито едно място по- 
значително свързано с историята

на народоосвободителната война и 
революцията, 
и 1изграмядането 

-— няма да 'бъде изоставено. В 
Деня на младостта — на 25 май 
— на Президента Тито ще връчат 
щафетата шестима най-добрн мЛа 
ден:,и на Югославия. На този ден 
в Белград ще се проведат тради
ционни тържества по случай Деня 
на младостта.

Покрай тържества, посрещания 
и изпращания на Щафетата във 
веИЧки места през които Щр ми
не. майският празник в страната 
ще бъде ознаменуван и с .редица 
други манифестации в трудовите 
колективи и културни н други 
уч.оеждения.

В почти всички краища на 'Стра 
ната се организират и местни ща
фети „конто ще се присъединят 
към Щафетата на младостта и 
чрез нея ще пренесат на другаря 
Тито благопожеланията от всички 
народи на Югославия.

&с възобновяването 
с Титовото име■път тръгнаха

за
■

ЯВИ

шЙ

нар.
Савович.
Мнп.гей и Катарина 
впч

| Любомир
Шкш ■На отделно заседание Изпълни

телния съвет избра за подпредсе
датели Д-р Станое Аксич. Душан 
Глигорневич и Мнрко Попович. 
Републиканската камара избра 
за предсрдател Дража Маркович. 
а просветно-културната
Зорян Пянич. На председателите
на Организационно-политическата
н Социално-здравната камари о- 
ще не е изтекъл мандата.

Делегацията на СР Сърбия 
Камарата на народите в Съюзна
та скупщина съчиняват: Душан 
Богданов Милойко Друловнч. 
д-р Коча Йончич. Боривое Ромич. 
Драги Стаменкович (техния-г ман- 

< дат ще трае две години) и Павле 
цовн забави, които не бяха осоое- Бранковнч. Божидарка-Кика Дам1 
но посетени. янович МиЛрна Планоевнч. Ми-

Общо в града празникът беше лентие Половин и Петър Стамбо- 
поорещнат и отпразнуван богато лич с четиригодишен мандат, 
и весело. Снабдяването в ПредДра Скупщината на Войводина из- 
зничните дни бе сразнително по- г5рг за делегати Милка Агбаба. 
-добро, отколкото през миналате Ержебет Шилич. Ишван Би-ро.
.родини. Агнешко месо можеше да Джордже Никшич и Арса Удавал
се куп» ;и за 600 стари динара ки- чев. докато Косово и Метохия ще
лограм живо тегло. Някои ог тру застъпват Предраг Айтнч. Хайре-
довите организации —. „Гра.дня“ дип Ходжа. Божидар Радунович. 
и 1ДР-. са своите работници и чле- Мустафа Османагич и Байрам Се 
нове на колект!гва. бяха докарали лими. Избрани са също членове 
вино й ракия от избите в Сичево иа с.кугщннските комисии и съве- 
и други Мрета. тн. За председател на Комисията

за избоо и наименования е избран 
Райко Йечменица за представки 
н оплаквания Селиаг Селими. за

г Шш-
Милош Минич

На 6 май к Белград бе учреде 
на новата скупщина на СР Сър- д-р

ПРАЗНИКЪТ НА ТРУДА В ДИМИТРОВГРАД В

БОГАТО И ВЕСЕЛО
Със спонтаностга на сворто раж 

даие и със своята масовост Ща
фетата винаги представляваше го 
ляма манифестация на силата и 
единството на югославската общ
ност. А когато по желание ца Ти
то през (пролетта на 1957 година 

. прерастна в Щафета на младост
та. стана единствен символ на вси 
чкн наши стремежи към го-щаст 
лявото бъдеще. Нейният основен 
смисъл — Тито и младостта като 
движеща сила по пътя на .социа
листическото развитие —от годи
на на година придобиваше все по- 
дълбоко значение. вс.е по-ясно по
твърждение в резултатите на на- 
шетедизгра ж дане.

Главните щафети до 1956 годи
на и Щафетата на младостта от 
1957 година изминаха над един 
милион километра. Това е без 
малко трн пъти по-голямо разсто-

И тази година първомайските 
празници в Димитровград бяха о-г 
празнувани богато и весело Ня
колко стотни „гости" — диматров 
г,радиани, които живеят във вът
решността на страната биха дош 
ли „у дома си", както казват те. 
за да посрещнат 
Пъ;рви май в кръга на близките- 
От Друга страна, немалко гражла 
ни От Димитровград и околността 
прекараха първомайските праз
ници в България, главно в София. 
Ето защо пристигащите и отива
щите влакове бяха пълни. Димит
ровград през празниците буквално 
почти бе задръстен о коли от раз

Бел
град. Ниш. София. Лесковац и

пещият дъжд попречи на участни 
ците да превърнат шествието п на 
родно увеселение, кор.то всяка го
дина се устройва на площада. За
това едно огромно 
младежи и девойпи црисъствува 
на пиесата „Оливера". която в са
лона на Центъра за култура и за 
бава представиха .самодейците на 
пиротекото самодейно културно- 
- художествено дружество ,.И- 
ван Костадинович“.

Първи май главно бе прекаран 
и празнуван .семейно, край богати 
трапези, хубава музика на (радио
приемници. телевизори, грамофо 
ни. Хубавото време на любители
те на природата даде възможност 
да се поразходят из живописната 
местност към маиастнрчето и дру 
гаде.

болшинство

и отпразнуват

|Както ни се оплакаха гражда
ните от Поганово. тук бирата не- 
достнгнала, защото били нзкара-личии градове — Скопие. законодателско _ правни въпроси 

Мнча Йеремнч и за администратнв 
ната комисия — Драгомир-Аца 
Николич.

ПраДсеДатрЛ на отбора п Репуб 
ликанския съвет по безопасността 
н .народната отбрана е Рнст.а Ан- 
туновнч за органнзацноно-поли- 
тнчески въпроси Рагип Махмутн. 
за въпроси .по обществения план. 
финанси и бюджет Отеван Йо- 
ванстич. за стопанство Радивой 
Додич за селско стопанство Ми. 
лип Ковачевич за култионо-прос 
петни въпроси Йожсф Ипач. за 
здравно-социалши въпроси Добри- 
ла Джулакогпп-Илич. за градоус 
тр.ойС'.тво м жнлищио-комагналнн 
въпроси Раденко Брочнч. п коми 
бнята помилващия Владислав Бай

ли малко количество.
До известна степен може да на

правим забележка, че тази година 
нямаше много културни продстав 
ления и спортни състезания, кои
то да привлекат гражданите, та
ка че сами трябваше да си създа
ват развлечение.

Общо празникът бе прекаран 
във веселба и при повдигнато пас 
троепие.

пр.
В града, в навечерието на праз 

пика. се състоя факелно ществие. 
устроено от учениците на гимна
зията и основното училище. Си-

Црнтърът за култура и заба
ва освен редовното си прожекти-1 
райе па филми, устрои две тан-

С. Н.

гДимитровград

План за обсъж
дане на тезисите чевич и мандатио-лмунитетната 

комисия Миливое Радованович 
Фарбин. Съдии в Конституцио- 
|шня съд на СР Сърбия са: Воин 
Бук Байовнч. Драгое Джурич. 
Миливое Ковачевич. Блажо Люти 
ца Йожеф Маткович и Иса Ре
шат.

На заседанието на Общинс
кия комитет на СКС в Димит
ровград ца 8 май се разисква 
по изготвянето на план за обсъ 
ждане на Тезисите за реорга
низация на Съюза ца комуни
стите.

Тако също комисията за п- 
дсологическо . политическа Де 
йпост при ОК на СКС изготви 
програма на семинара за секре 
таритр „ първичните организа
ции, За секретарите от село Ще 
се проведе двудневен семинар. | 
а за секретариатите от града 
отделен семинар на конто ще 1 
се обсъдят най-актуални въ
проси из живота н дейността на 
първичните организации в на
стоящите условия.

Избрани оа и републикански сек 
ретари Нов секретар на Народна 
та отбрана е генерал-подполков
ник Дилиитоне Писковнч. за пра
восъдие — Арнолд Райх. за об- 
оазпянио и култура Жнван Бери 
ганл.-пич за финанси Сретен Цви

:»и по стопанството Драгутин 
ГнпчдеиоВ1гч. до селско и водно 
чгоглиство Мнлорад Никшич и 
г|г градоустройство жилищни и 
комунални въпроси — Сретен Пе 
неанч. За ноп секретар иа Скуп- 
ткнгата на СР Сърбия е избран 
Слободан Урошсвмч. а за секре
тар на Изпълнителния съвет — 
Милован Диццч.

А.
Майски празнувания



БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН. 
ЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД__________________________победатаДенят на
»Изборите са огледало 

на работата ни«
„нов ред" на земята са .разрушени 
1,700 прадопе н около 70,000 сели
ща. Милиони хора от земята слсщ 
това не са намерили оноптс 'близ
ки! и познати.

Затова победата над фашизма, 
пад мракобесието н насилието ни 
радиа, ио н задължава. В света 
все още съществуват мрачни си
ли, .конто искат Да хвърлят чове
чество в още по-страшна катас
трофа. Страните участнички в по- 
б одата над фашизма, между кон
то се намира н пашата страна, 
влагат огромни '.У1силпя за заздрав
яването на мира и пзгражданр. на 
благосъстоянието .в своите сьра-

На 9 май т.г. се навършват два 
десет и две голини от оня истори
чески момент, когато и първия 
мшгут сДОд полунощ 1,500.000 гер 
ма пек и войници хвърлиха оръжн 
ето. На този ден представителят 
на иърховното командуване па 
Хитлер подписа безусловна каши 
тулацая.

.Вестта, чс хитлеристките, Днви- 
•ии са капитулирали зарадва хо
рата от целия свят. И това не без 
причина 'защото и тозп момент 
престана
война в историята ла човечество
то. Петдесет милиона хора от псич 
«и континенти загинаха ,за 1.418 
дена на войната, а много повече 
бяха .ранени.

Статистическите данни .за загу
бите и .разрушенията през време 
на Втората световна война показ
ват. че са участвували около 2 
милиарда хора или 96% от жите
лите на земята. Войната вилнееше 
ла територията на 40 държави н- 
Яа на 1/4 от сухото «а земята н 
по всички .морета и океани. През 
тази .разрушителна война 
която Хитлер искаше да въдвори

публиката (По 'броя на гласували
те — .гласуваха повече от 90 на 

записаните .избиратели. Не
валидни 'бюлетини имаше съвсем 
малко, а между 
главно са младенец „ ЮНА. които 
бяха внесени 
списъци.

— Избирателите от Димитров
градско още веднъж потвърдиха 
чс са готови докрай ,да се борят 
за претворяване п Дело иа указа
нията на стопанската и общест
вена реформа и задълбочване и 
укрепване на самоуправлението. 
Откачало на предизборната дей
ност обаче имаше известно сму- 
Шрппе — хората изчакваха да се 
даде предложение „отгоре" — а

Председателят иа Общинската 
.конференция па Социалистическия 
■съюз в Димитровград Илия Пет
ров сподели с представител на 
в „Братство" впечатления от .меот 
.да.вна проведените избори за са- 
моуправителни камари „ Републи 
канската скупщина и отборпици 
в камарите ма общинската скупша

— Изборите са огледало на па
шата работа — изтъкна другаря 
Петров. Социалистическия съюз 
в Димитровградско напълно 
мерм (.поето място в предизборна
та дейност .и допринесе за успеш
ното мм провеждане За това ясно 
.говори и факта, че Димитровград
ско е между .първите общини в ре

сто от

нсгласувалитс
най-кръвопролитната

с избирателните

ни. наПобедата пад фашизма задъл
жава всички опия пред конто бя
ха мовалеин фашистките знаме
на на 9 май 1945 година да не 
позволят вече да се повтори раз 
рушението и унищожението на 
милиони хора от цялмя свят.

Затова тазгодишния Празник на 
победата нн .радва н задължава 
да се борим за заздравяването на 
мира „ света.

на-

чрез после, когато бРше уяснено. че 
именно те трябва да решават, по 
казаха, че са в Състояние да тър
сят и намират най-добри и най-де- 
.мократичии решения. Трябва да 
.подчертаем че тези избори (Пот
върдиха единството и сплотено
стта на населението от Димитров 
градско. Не са забележени явле
ния на шовинизъм и национали
зъм. и щруги отрицателни прояви.

— Поправи ли се структурата 
на новия състав иа Общинската 
скупщина?

— .Структу рата не се промени 
■съществено. И новия състав на об 
щинската скупщина има малко же 
ни .и младежи. От седим жени-кан 
дидати не е избрана нито една. а 
от 4 младежи — са избрани два
ма. Това нещо ще бъде повод сек 
цията за обществена активност на 
жената при Общинската конферен 
ция на Социалистическия съюз 
да обърне по-сезиозно внимание 
на този въпрос Щом не са избра
ни жени за отбооници. това гово- 
ои за тях»ята недостатъчна
---------- Зачзпое.- сце настоим
чрез оекцият"» и останалите общес 

организации 
да .помогнем на Ксифеорнцията 
за обществена активност да раз
вият по-оживена .дейност.

— Трябва дя споменем — каза 
до. Петоов че ча тези избоои има 
ше някои технически грешки — 
погрешно отгечатани имена на 
кандидати в гумарата и просве
тата.

Б. Н. БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ФЕ
СТИВАЛА СЕ УСКОРЯВАТКЪМ ВИЕТНАМ

ло. Също .водя се сметка за каче
ството па изпълненията. Беопор- 
но в това отношение особено Щр 
допринесат .районите фестивални 
•състезания които ше се Проведат 
от 15 до 20 м.ай в центровете: Би
стър, Горна Лисина. Горна Лю- 
бата 'И Долна Любата, Тези ра
йонни състезания за пръв път -се 
провеждат, а най-добрите изпъл
нители ще вземат участие на цен
тралното тържество насрочено за 
24 и 25 май

За отбелязване е че тази годи
на за организиране на фестивала 
са отделени 600 хиляди стари ди
нара към 250 х колкото .бяха ми
налата година дадени. Само за на 
гргг.и ще бъдат дадени 150 хил
яди .старя "недра. ЩР бъдат .раз
делени единични и групови награ
ди както и грамоти.

Обаче все п-д средзгвата не 
достигат Училищата са слабо о- 
борчдени. .нямат основните гимна
стически и друга уреди, които да 
осигурят качества-к подготовки. 
Когато прибавим .към това и не
брежността на някои поеподаъате 
ли. които търсят да им се -запла
ти времето изоазхатвано зя под
готовки ясно е защо Фести-вдлите 
все оше не са на нужното рав
нище

Да се надяваме, обаче, че таз
годишният фестивал ше чбъд-е по- 
органипчран и по-разнообразен

С. С.

Подготовките за тазгодишното 
чеблвуваие Деня на младостта — 
25 май в Босилеградоко -се уско
ряват. Както ни осведоми предсе
дателят на ОК па СЮМ .и пред
седател па Общинския отбор за 
чебтвуване -иа празника ;лр. Бо
рис Костадинов 
майски 'празненства 
широката и .разнообразена Дейно
ст на -младите П.републиката „По
ръчение към пролетта". Тази ак
ция се провежда през месец ап
рил и май и младите ог Босиле- 
градско Да се включили в .нея. До 
сега са се състояли спортни соешн 
по футбол. волейбол и ръчна то
пка

тазгодишните 
съвпадат с

ак-Опоред програмата, на 1° май в 
Босилеград ще ее устрои Митинг 
на поезията на която са поканени 
и поети от Ниш. Най-добрите мла 
дя поети от гимназията в Босиле
град. ще участвуват на междуоб- 
щидеясия ленти,н!Г който ше се със
тои на 24 май п Леоковец

За фестивала вРче е изготвен 
план и е поатен на младежките 
активи по селата, учшг.ищчтя и 
крайграничните части топазите и 
пр И тая гегснна ще има спортни. 
■културно-забавни гГьстезания гим 
на-стически упражнения пзюжби 
по различни предмети Очаква се, 
че за разлика от досегашните Фе 
стнвали на които главно учяству 
ваха учениците тоя гтът повече 
ще -участвуват младежите от се-

твено-лолитнчески

— Общо — каза на края др. 
Петооц — новцят съптав на Об
щинската скупщина е способен 
квзлгуЬдпиоанп и оеално 'да ре
шава по всички въпроси в кому
ната.

М А

— И това ще мкче.
Не отговорих -защото не знаех дали ду- 

мнтР ее отнасят за мен.
Чика Обрен и~ви глава:
— Момче. на теб -казвам. И това ще

Макар н луд. той разнесе пръв страш
ната за фашистите новина. Мълвата обико
ли всички г.радове и села. всички .гарнизони 
на окупационния корпус. Това беше една 
от най-големите победи на партизаните в 
Южна Сърбия в 'началото на 1943 година. 
Ловните роти дадоха шестдесет души убити. 
Между тях — пет офицери. Тежко ранен в 
«итка-та. майор Станчев, едва сР беше спа
сил. Говорха. че ще го съ дят за дезертьор
ство. В този бой гьроля фашистката си кър® 
и журналистът Румен Янков. дошел 'Спе
циално от -София, са да пълни жълтата 
преса с измислици. .

Слушах внимателно Бук. И както го 
слушах скочих на крака, сепнат от карте
чна стрелба

— Покрет! — чу се твърда команда.
Оправихме група за прикриване и тръг 

нахме след Сельо политвкомисдря на отрЯ_ 
да. Командирът остана в последната чета.

Цял следобед и цяла нощ вървяхме 'без 
почивка. Спирахме само за ориентиране и 
•избиране на по-подходящо направление л 
тръгва-х)мР. Осъмнахме в почти непроходи
мата Равна .планина. През целия ден не 
запалихме огьн. Не беше много студено. 
Снегът по дърветата се топеше, но нямаше 
къде глава да С1вием Отгоре на всичко бя
хме и гладни. Повърщаше ми се от глад.

Близо що мен 'беше приседнал Обрен Ко 
вачевич — чика Обрен. баща на загиналия 
■на „Петрова гора“ политкомпелр. Цялото 
семейство 'беше в отряда: майката, дъщеря 
та и тримата синове. Чика Обрен имаше 
към петдесет и пет години. Смъртта на Мак 
сим понгсяше тежко. Беше бтанал мълчлив. 
Мълчеше и сега — <в този мрачен ден ко
гато вятъръ-г пришпорваше облаците. а 
мъглата се сплиташе в наведените клони. 
Полуизгорялата му черна лула димеше под 
гъстите му чернокафяви мустаци а димът 
й като воал закриваше очите му. в които 
се беше насъбрала много тъга и влага.

9Ч.ирил Л1арк.а& — Златан

В БОИ ПОСЛЕДЕН мине.
Вечерта влязохме в близкото село. . 
Сельо слезе од масата. ПритихналиятБоят отново се усилил. Стреляли наши

те. но стреляли .и онези които здраво се 
били вкопали по-скоро заровили в рохкава 
та земя под тях. Всеки се стремял да види 

, противника ,си Някои даже си разменяли 
реплики. Ранените зверове ръмжали от 
с!т.рах и мъст. но не се предавали.

'Слънцето се издигнало високо над „Пе 
трова гара“ и едва-едва си пробивало път 
през (гъстите буки на гората. Отново заква 
кала тежката картечница н.а „онези" На
дигнал се на лакът, комисарят на отряда 
Максим Ков гнезда изправил глава. Искал 
да огледа сам позицията на тази зловеща 
картечница. Но не я видял. Къс картечен 
откос пронизал голямото чело на гордия и 
обичан от всички черногорски орел.

— Максим е убит- Максим е убит!
Болка свила гнездо в сърцата на (Парти 

заните но ръцете им не трепнали. Забара- 
банашп с огъня си още по-силно по сивата 
рган. Задебнали още го-зорко. Не пускали 
куршума си напразно. Онези се умълчиши. 
Утихнали и нашите.

Някой запял „Жив е той жив е. . ." — 
песента иа великия Ботев; тая песен парти
заните научили от Трифон Балкански.

— Огън! — извикал командирът. — 
Юриш напред!

С българска песен сръбските партизани 
се хвърлили срещу ония. иа които само и- 

били .'български. Бандитите удари
ли ща бяг. Спрели сР чак в 
нитарният подофицер на ловната рота на 
капитан Тонев полудял от страх. Тичал по 
улиците (бос. без кепе. по разкъсана риза 
и «трещял:

— Избиха пи до един! Ботев и Левски 
са там горе. ® планината-. . .

И ето. -изпратеният патрул навлязъл в 
зоната на засадата. На стоядвест-а метра 
след него ®ър!вРли ротите — в колона по 
двама. Най-нагред -с'е движила група от 
офицери. Понадигнали се -партизаните, ис
кало им се да -се хвърлят в атака и сметат 
ония в сивите шинели но заповедта на ко
мандира ги възпирала.

Комацдуването знаело, че ®рагът набро 
ява не по-малко от триста души. 
до-дълбоко в засадата, 
изчаквало ядрото на колоната ща. навлезе 
на боя се 'решава при първия залп!

Гъстите войнишки колони 
полянка. Зад тях

народ се разшава. зашумя.
— Златане, излез и разкажи на наро-

Разкажи зада защо си дошъл при нас. 
борбата на българския народ — покани ме 
Трънавац.

— Ще ме разберат ли?
— Ще те разбират. Истината винаги се 

разбира.
Бях много развълнуван. Дълбоко в се

бе си желаеос да -ме отмине тая „горчива ча
ша“. но нямаше как. Качих се на масата. 
Хората отнова утихнаха. Ч^уха се само 
делни гласове:

— Бугарин. бугарин!
Заговорих бавно. Търсех думи. за да 'Ме 

разберат н.а техния език. но ищо не се но- 
Лучваше. Тогава заговорих на своя роден 
език.

затова
Та нали успехът

излезли на 
се движели от-камениста

тежкокартечдри. малко след тях 
хвъ.ргачите. Встрани от колоната нръвели 
врводните командири. Ръкомахали, подвик

'МИНО-

и

вали искали да се уокори крачката.
— Огън! — НР команда, а ,рев се изтъ-р

гнал от гърдите на командира.
„Вълците“ завили. Десетина паднали и 

мръаната им Кръв изцапала чистия сняг. 
Прострелян паднал и техният единак 
капитан Тонев. Четирима войници се сти
гали да го нанесат но и четиримата били ло 
косени.

От дъното на засадата затракала тежка 
картечница. Обадили се и пушки. Ротата 
на -майор Стойчев се поокопитила. За
вързал .се организиран бой. С кръвясали от 
злоба очи. ловните роти тръгнали в атака. 
Моментът за удар след първия залп бил 
изпуснат. И командуването на отряда взело 
решение да продължи боя от позициите на 
които се намират батальоните.

— Другари и другарки. На „Петрова 
гора“, в портфейла на убития капитан То
нев беше намерена снимката, на която е 
той и четникът Каста Пекянащ. Подават си 
ръка сръбските и българските злодеи за 
обща борба арешу двата на.рода! . . .

На сутринта потеглихме към Радан пла- 
!й1На. . . ~маната

Лесховац. Са- (Край)

От 'Следващия .брой четете нашия 
Фейлетон ЕДНО БЯГСТВО ОТ ПИРОТ- 
ОКИТЕ КАЗАРМИ

нов
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§ ИЗБОРИ В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗА ЛО-ГОЛЯМ РЕД И ДИСЦИПЛИНА 

В„ВЕСНА КОБИЛА“
□
а

ТРИ ЖЕНИ ПРЕДСЕДА
ТЕЛКИ НА СЪВЕТИ

□
а
а

от лични цели, приемам като до- □ 
брожелателна и ще се старая да □ 
се поправя в бъдеще. .Но и оста- □ 
калите членове в колектива тряб о До края на миналата седмица учредени работнически сме 

три трудови единици. От 25 членове на работническия
□

ва да си направят съответно за- □ 
ключение за своята работа .. .

Д|гректорът даде някои поясне- □ 
пия във връзка с някои изказва 
ния по въпроса за заплануваната □ 
реализация, като изтъкна че 
е на нивото на осъществената ре
ализация през миналата година

Неотдавна състоялото се събра 
.ние на първичната организация на 
СНС в Транспортното предприятие 
„Беона кобила", което иодължи 
повече от пет часа, откри редица 
слабости, които сериозно пречат 
на предприятието <и за внедрява
нето и провеждането на стопанс 
ката реформа в него.

След изложението на секретаря 
на първичната организация, Ста
мен Спасов, се развиха живи ра
зисквания. Главна тема на тоя 
партиен разговор беше нередов
ното положение в предприятието, 
кахто и изнамирането на мерки и 
начини да се заздрави реда ,и дн 
сциплината и да се увеличи до
хода на трудовия колектив.

На събранието присъствуваха 
работници и служещи, нечленове 
на Съюза на комунистите. Тяхно 
то активно участие в разглежда
нето на въпросите показа колко 
актуален проблеми в предприяти
ето чакат да бъдат разрешени.

В последните няколко месеца 
работите в „Весна кобила" не вър 
вят както трябва. Личните дохо
ди по новия правилник са значи 
телно по-низки. Реализацията не 
се осъществява по плана. Намале 
на е дисциплината в колектива: 
все по-често автобусите тръгват 
със закъснение, на някои линии 
неоправдано не се върви и по 
един-два дена, което се отразява 
много лошо на репутацията на 
предприятието. Случавали са се 
караници и побои между работ
ниците. Някои от решенията на 
самоуп-равителните органи не се 
зачитат или се безпричинно нзмен 
яват от управата на предприяти
ето и п.р.

на Работническия 
провеждат в дело. Въпреки ло
шите пътища, по 
често се развалят и отнемат ог
ромни! суми за гуми и поправки, 
съществуват реални условия пред 
прнятнето „Весна кобила“

ти В
съвет на предприятието 20 са непосредствени произволите» 
ли. В органите на самоуправлението са избрани 10 жени.

съвет не се
С

конто колите
□
а

В навечерието на Празника на 
гя □ труда, на 29 април. се проведоха 

§ избори за органи на работническо 
§ то самоуправление в каучуковата 
Е промишленост „Димитровград“. 

Но планираните разходи за ПОД- ° От 0бщо 519 записани избиратели 
държане на колите са по-големн ° за членовете на работническия

1906 8 съвет на предприятието (за полови 
§ ната. която се избира на тези из- 
§ бори) са гласували 481. или 92.5 
§ на сто. докато за работническите 
§ съвети на трудовите единици са 
§ гласували почти 95 па Ото от за- 
§ писаните избиратели. На тези из 
§ бори са избрани 11 нови членове 
? па работническия съвет на пред- 
° приятнето. едни от които е избран 

на допълнителните избори п тру
довата единица на управленчеоки 
те служби. Кандидата за това тя 
ло на работническото самоуправ
ление са издигнали 17 работници. 
В работническите съвети на трудо 
вите сливици от кандидатираните 
33 души са избрани 25 работници 
главно непосредствени производи
тели. На тези избори трудовите 
единици получиха по-голям поли
тически престиж и признание за 
активна работа за изпълнение на

ническите съвети членовете ма ко
лектива настояха да изберат ония. 
които ш.е допринесат да се раз
решат проблемите и противоречи 
ята. които носи със себе си дина 
мичното развитие на предприятие 
то в светлината на новите меро
приятия. Така колективът пога- 
па. че неговото самоуправлявай» 
получава нови размери и е обога
тено с нови елементи, без които 
е трудно да се разбере ролята па 
професионалните кадри и на орга 
ните на самоуправлението в '/креп 
ване на трудовата организация и 
нейното утвръждаване на нашия 
•и чуждестранни пазар.

Това добре го илюстрират ду
мите на един работник ия събра
нието на колектива: „Ние сам» 
виждаме че без кадри няма да се 
справим с трудностите. Към то- 
ва трябва да -ое добави и мнение
то на новия председател на цент
ралния оа1ботннчески съвет който 
каза: „Избирането ме задължава 
да -схвана сериозно самоуправитеЛ 
ната функция, още повече че пред 
нас Стоят сериозни задачи, които 
се налагат от реформата, не самб 
по осъществяване на производст
вото. но и в изграждането на са
моуправлението върху принципа 
«а трудовите единици. Целта е 
всЬки работник 'Да разбере от 
какво значение е неговото учас
тие в разрешаването на проблеми 
те на производството качеството 
на трудовите единици. Целта е

успеш
но да издържи в конкуренцията 
с другите предприятия. Но това 
може да се постигне при една 
съвременна организация на рабо
тата и сплотеност трудовия
колектив. . . с 10—20% отколкото през

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
а
а
□

производствените и политическите□
а ада ч и както в единиците, тана 
и и цялото предприятие. Сега в 
органите на .самоуправлението и- 
ма 17 жени и то благодарение на 
това че сега са избрани 10. от 
конто осем в (работническите съве 

а ти и две в .управителния -сУьвет. 
° В Централния .работнически съвет 
° са избрани: от цеха на гумарата- 
° -Никола Алексов. Свободан Ма- 
° нов. Гроздан Велков. Витко Геор 
° гиев. Боривой Манич Димитър 
° Димов; от цеха по поддържането 
° — Георги Стойков; от цеха на 
а управлението — Борка Марннко-
□ .ва; от цеха за голи гумени нишки на траверси гади пролет «е иде § _ Петър Наков; 0/цеха на об.

по-тежко, отколкото през мина- □ мотани нитти — Ву(кадии Марко- 
лата година, въпреки че има по- ° вич. За председател на съвета е 
-малко количество и че чрез не- □ избрана Борка Маринкова. ръко-

° водител на -службата снабдяванелоялна конкуренция се намесват ° л II__° Това е и първата жена — предсе-
° дател на работнически съвет 

„Бес-на ко- ° Димитровград.

□
а
□
□
о
□

постоянни производствени проие- 
си. водени от специалисти

М. ВАвтобуси в двора на „Весна кобила“КАКВО КАЗАХА РАБОТНИ
ЦИТЕ?
ЛЮБЕН ГРИГОРОВ, кондук- 

В предприятието работя
Изказаха се още много членове 

на колектива, членове и нечлено 
ве на Съюза на комунистите. В- 
снчки констатираха слабостите и 
опущенията илюстрирайки ги с 
конкретни примери. Бяха дадени 
н добри предложения за разреша 
ване на повдигнатите въпроси. 
Последните ще бъдат разгледани 
на първите заседания на Работ
ническия съвет и трудовата об
щност.

ИВАН СТОЙНЕВ, директор на 
предприятието изтъкна, че отрила 
гането на новия -правили ик за 
възнаграждава-не е основната при 
чина за нестабилното състояние 
в колектива. Касае се за изграж 
дането на нови трудови отноше
ния в предприятието според соци 
алистнчеокня принцип 
според труда. А това изисква е- 
жедневно следене и пълна отго
ворност в разреша,ането на въп
росите и противоречията които се 
раждат в специфичните условия в 
-които -работи предприятието: ло 
шите пътища и честите дефекти 
на колите, както и прекъсването 
на работата през зимните месеци. 
Новият правилник не е акт кой
то не може да се мени. Той ще 
се усъвършенствува и хце се ос
вобождава от всички нелогични 
и несъответни решения, 
е в компетенция на трудовия ко
лектив.

Сериозната критика, отправена 
въпреки че не е чиста

През празниците 
на прехода Рибарци

година, г.онеже щР бъдат пуснати 
още няколко коли. С тра-нспортатор

повече години, гно никога не сме 
имали по-низки лични доходи, от-
1колкото -през последните два месе 
ца, откак прилагаме новия пра- 
вилник за възнаграждение. Ре
дът и дисциплината са допуснали 
-особено през -време на предизбор 
«ата дейност, когато отговор-з ите 
от управата се заеха с агитации, 
и оставиха проблемите на пред
приятието. Очевидно е, че пред
приятието клони към криза, и ако 
не се вземат сериозни мерки, пред 
приятирто може да фалира.

МИЛАН АЛЕКСАНДРОВ, 
ханих — Управата на предприя
тието, първо директорът и секре 
та-рят, са съвсем пасивни, ко-гато 
се касае за проблемите на пред
приятието. По-рано директорите 
всяка вечер идваха в гаража и 
се интересуваха за работата, а 
на празници дежуриха на автобу 
сната спирка и да-ваха разпоред
би на работниците и винаги мо 
жеха
затрябва. Сега, обаче, тая прак
тика е оставена. Някои работни
ци и служещи като членове на 
СК -не дават добъо пример на 
останалите трудещи се в колекти
ва. Те дори це заслужават да 
бъдат в редовете на Съюза на 
комунистите. Новият правилник не 
е отговорил на предназначението 
си. Агитациите са развалили от
ношенията в трудовата общност.

БОЯН ЯНЕВ, шофьор и пред
седател на Работническия съвет.
— Не съм член на СК, -но се ' 
възползвам от -случая да изнеса 
някои злободневни проблеми в 
нашето предприятие. При пас ли
псва координирана и стегната ра 
бота. Не се чувствува влиянието 
«а самоуправлението и на па-ртий 
ната организация. Директорът и 
шефът не счетоводството са си 
взели един вид монопол в управ 
лението. Доста са слаби кадрите 

управата. Много решения на 
Съвета не са оформени и подпи
сани. А за това -никой пред пика 
го «е е отговарял. Неправилно е 
да се изплащат дневни на слу
жещи в двоен износ отколкото 
на шофьори или кондуктори. Аги 
таторсюите прояви са нанесли 1Гол 
ама вреда на предприяатието.

Въз основа на споразумението 
между отговорните органи гга 
СФРЮ и НР България за пър
вомайските (празници беше оДО&■ 
Ррно преминаване на югослзвско- 
българската граница на постове- 
те при село Рибарцн Босилеград
ска община и при 'Гпрззкм.трои
ци, Сурдулишка община. Грапи. 
иата на тия места беше отворена 
От 29 април в 00 часа до 3 май в 
24 часа.

През граничния пункт Рибарци 
България са посетили над сто ккго 
славохи граждани, предимно от 
БосичПеградско. докато нашата 
страна с1а посетили 56 български 
граждани.

Отделът на вътрешните -работи 
прн Обида, .ката скупщина в Бо- 
снлегоа-т е издал 70 .и е заверил 
над 100 паспорта. Недостигът на 
паспорти и лошото време, обаче, 
значително попречиха на мнозина 
хора от Босилеград и селата Да 
посетят Кюстендил и други места 
в България.

и други предприятия.
Че положението в 

била“ не е каквото трябва да 
бъде е очевидна истина. Набляга ° 
нето да се докаже, че някои ос- В

в
□п (Сега вече са конституирани ра- 
3 ботническн съвети в грн От петте 

Предоедателмтрудов-и единици.
0 на тези съвети Са: в гумарата — 

три критики отправени към ци- § Петъп Тодоров, в нишките — Ве 
ректора и управата са вн-Д -след □ я]?та Манова е управлението 
изборна разплата, може -най-мал □ На дм1ълнителните и3боои в 
■ко да допринесе за най-пра-вилно- а трудовите единици «:а поофесио- 
то съблюдаване ма парливите о калиите Олужби е избран Миле Не

с надовнч. технолог.

ме-

-въп-росн и за тяхното разреша- § 
ване. Предлогът, че «а заседание □ 
на колектива трябва да се -раз-

всекиму
На първото заседание сЛРд из- 

° борите централният ра-ботннчески 
° -съв-ет е избрал управителен съвет, 

граничат длъжности и компетен- □ в хойто са влезли четирима работ 
ции едвам ли не е абсурден. Нн ° ниЦи от непосредственото п.роиз-

трябва □ родство от общо седем «олкого 
° са в състава на този орган.
§ 'Битката зя принципите на сто- 

Управата на предприятието тр- □ панелата -реформа
ябва най-сериозно Да се заеме § бори направи своето. Схващайки

° значението на -работата на -работ-

ма тия въпроси тепърва 
да се уреждат?

да ннтервенират. когато

е на тезн нз-

Ст.със уреждане на състоянието 
своята трудова организация,. Раз
бира се не трябва -да изостанат и □ Н А Ш 
органите на работническото само ° 
управление, чието влияние и отго- □

в □
□

ПОРТРЕТ

Машинистът от КараманицааА това вориост едвам ли се чувствуват. 
Партийната организация в тази 
насока може да бъде пример за 
подражание.

□

о
, щат спа кобила“ -и сега и Новков си • 
д! тук — в Караманица.
ЯК Драган Новков. Рдин набит 
ЯН здравеняк, е щастлив, че най-пос- 

ле е дошъл жадуваииЯт ден. А 
'./* тук. в планината, е дошъл от лто 
| боп към [радння край и минното 
5? дело. Новков е роден в Карама- 
Е лица. завършил осяовно училища
4 в Бистъ-р. а -слад това техникум 

в Скопие. Работил известно време 
в Сервизно-механичрска работил
ница в Скопие, в земеделския ком 
бинат „Скопско поле“, а след това

... отбнл военна повинност. Когато с* 
& върнал от армията. Новков (пос-
5 тьпил иа работа в „Трепна" цех

: Караманица.
Радвам се. че работя тук За 

мене няма тежка работа. Работа- 
. ^ та тежи на он-я. който «р обича 
••ф своята професия. - Доволен'съм 

и от заплатата. Пол-учавам към 
90.000 стари динара на месеца. И 
те ми са достатъчни.

Драган Новков има едно голямо 
желание. Иска да стане инжеиер- 
-механи-к.

— Машините са моя страст —• 
капва Новквп.

И наистина оа Новков това н* • 
неосъществима мечта.

□
а • V ■ т:гг,.:.□Ст. Ст.към мен п
□
□
□Повторени изборите в Смиловци □
□
□

I#недопустимо според избирателния □ 
закон.

На 7 май в избирателна едини
ца №21 в Смиловци бяха повто
рени изборите за отборикк -в об- 
щипещата камара иа общинската 
скупщина-. От ^54 записани изби
ратели гласуваха 399. За отбор
ния отново е избра-ц Георги Гър- 
-гов. който получи 175 гласове. 
Наполеон Георгиев получи 168. а 
Кръста Алексов 47.

У□

Общинската избирателна коми- § 
4 таки- □

в
оия ^установи, че е имало 
ва случаи.. - *а

а

щН. Денчев предсе-з 
дател на съвета §

$ *
■V

□
-V-Новоизбраният съвет на ТРУ1Д0- □ 

вата общност при общинската ° 
скупщина в Димитровград на уч- □ 
редителио заседание избра Иван □ 
Денчев за председател. Избрани □ 
са три комисии при съвета — що-

ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ, копдук- 
тс/р. — Организацията иа работата 
в предприятието е твърде слаба и 
това

Драган Новков

Драган Новков от Караманица 
радостен. Драган Новков има 

За 5 защо да се радва — в неговото

дестимулира работниците, 
когато някой от служещите отива 
в команди-ровка, той взема пари 
за разноски преди отиването или 
веднага, когато се върне, докато 
това

■До повтаряне на -изборите в Сми о е
ловци <1е стигна поради това 
на Редовните избори от 23 април 
е имало пгеправилност.и при гла
суването. Младежи гласували за 
своите

че мисия за конкурси от петима, 
приемане и уволняване от работа □ родно -мяс(то забумтяха машинните 
от трима и дисциплинарна — от □ мотори.'Започна 
трима членове.

изплащане на работниците 
се върши със закъснение от по 
няколко месеца. Много решения

експлоатация на 
□ рудните залежи. „Трепна“ 
а откри шахти -в склоновете на „Бе

□
вече

М. А.стари родители, което е С. Станков
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Случаят с Васов
Одоровчани по-добри

Трънско Одоровци, „Аз съм мом
еело“ в изпълнение на Лей

ка Пеева от Погапово, „Отряс- 
Онежана Рангелова ог

Успешни бяха хоровите изпъл
нения на ученическия хор при ос- 
иовото училище в Т.ръиско Одо- 
ровин йод ръководство на препо
давателя Тодор Стаменов, 
бури.) бяха поздравени

В поделя, иа 7 май тази г )• 
дшт, в Трънско Одоровцп се 
стоя първата районна среща 
ду Погапово н Трънско Одоров-

оживи топа 
въ I-

съ- че от
меж-

нах
Погапово, „Кълна се"... — Йов
ка Дянкова от Трънско Одороя-

ци.Ангел В«со«, вмеококиалифицирпн работник в дърво- 
обработващото предприятие „Цилс“ е уволнен от работа но 
малко необикновен начт1. Без предварително обяснение, без 
разпит, на 31 март му било връчено решение, че е уволнен. 
Злите езици свършат уволнението на Васов с това. че на Пе

на предприятието.
Това в момента но ци интересува. Има ■ок „лек“ за крнтнка- 
рствуването. Но да погледнем какво пише в решението 
Басов. Работното място па Васов не се закрива. Той има 
квалификации — висококвалифициран работник е, а знаем,

. че предимство имат квалифицираните, т.е., висококвалифици
раните кадри.

Решението иа - Васов е взето иа бърза ръка. Това личи 
и от съдържанието и формата му. В него не е сложена дата 
откога трябва да престане да рабори, а като причини за 
уволняване се привежда, че Васов си имал частна работил
ница и имал от какво да живее. Какви аргументи!

На три дни след връчване на решението от предприя
тието поискали Васов да го върне назад и да му връчат 
пълно и обосновано решение, по той отказал да го даде, до- 
като не заплатят разноските за съставяне на жалба.

Има в това решение за уволнение н друго нещо. Васов 
- се упреква, че имал частна работилница, в която работи след 

работното, време в предприятието. А имат ли хора ог кадро
вата комисия в предприятието на предвид, те Басов с един 

„ от малцината, които законно работят след обед. Известно е. 
че почти всички от „Цнле“ сн работят н у дома. но само Ба
сов плаша данък н законно работи значи.

И трябва ли това да му се отчете за „грях“?. . .
Изводът се налага сам, че някой в „Цнле“ се играе 

закона за заемане н уволняване на работна ръка? Дали

ПайКлисурата Ерма 
майско утро от младежи и 
растни хора. дошли да видят ка
кво готвят учениците и младежи
те от Дерекула и Погапово за 
фестивала.

Тази година обаче, за раздчка 
'Погановчанн слабо

„Лешп

официално място критикувал директора
ип от по-раио, 

сс представиха. Те пе.са подгот
вили физкултурни упражнения, а 
и в останалите номера, с които 
се представиха личеше неснетем- 
на работа.

В двора на основното училище 
в Трънско Одроровцн владееше 
празнично настроение. Пионери н 
пионерки се надпреварваха по 
бягане, волейбол, ...а в залата 

училището отекваха- весели а- 
корди, докато под шатрите 
росторанат „Балкан" пушеха 
бапчетата...

Журито на фестивала излъчи 
най-добрите номера, но кон ще 
настъпят иа 25 н 26 май в Дн- 

ще се знае след 
останалите

на

Хоро в Т. Одоровцимитровград 
провеждането и ,ца 
районни прегледи.

В бягане иа 80 метра (пионер
ки) първите три места заеха Ста
пяна Георгиева (И Петра Николо- 

. па, ученички ат VIII клас от По- 
•гшново и Лейка Василева (VII 
кл) от Трънско Одоровци. От 
пионерите първите три места за
еха — Стпнко Милков, VIII, То
дор Марков, VIII и Мнлован 
Милков, ученик от VIII клас, 
тримата от Трънско Одоровци. В 
бягане на 400 метра пак побе
диха учениците от основното у- 
чилнще в Трънско Одоровци. 
Класирането в тази дисциплина 
изглежда така: Васил Йоцов, То
дор Марков н Трайко Станков 
■н тримата от VIII клас. В хвър
ляне на гюле първо място спече
лиха осмокласниците Данил Цвет 
ков с 9,50, второ — Симеон Си
мов 8,90 и Станко Милков — 8,80 
от Трънско Одоровци. Момичета: 
Петровка Костова, от Трънско 
Одоровци, Евгения Николова и 
Италианка Илиева от Погапово.

По ръчна топка победиха одо- 
пионеркчте с 6:0 и

ци с голям успех изпълни забав
ната мелодия „Не искам те". До
бри соло изпълнения дадоха Ев- 

Николова, Станика Георги
ева и Иванка Костова От с. По- 

н Милка Здравкова ог 
М. Ал.

„На край Боси а "...икапитан“,
„Насред село“ ...със

между тези, конто са писали решението няма вътрешни ре
сурси? Защото личи, че ис познават най-оснопчште законни 
разпоредби.

С Васов <не е постъпело хумано.

От многобройинте соло и дру
ги изпълнения журито прецени 
положително „Паднал ми е млад 
Стоян“ в изпълнение на Никола 

VII клас от

гения

ганово 
Трънско Одоровци.Кирил ТРАЙКОВ

Николов, уч. от
ПОРТРЕТИ

ИЗ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА 

НА УЧИЛИЩНАТА МЛАДЕЖ УСПЕШНО СТОПАНИСВАНЕ
председател ша класовата общ
ност и член на училищната общ- 
нос(г. Във втори — председател 
на младежкия актив, в III — члеп 
на училищния комитет и сега — 
,негов председател и секретар на 
училищната общност на учени
ците

Като ръководител го ангажи
рат два най-акгуална проблема 
на организацията — методът н ра 
ботата на училищната младежка 
организация са застарели. Вече 
пе е интересно «ад сме работили 
казва той. Всичко, което почра- 
но .работеше по идеологическо-по
литическа линия сега всеки може 
да чуР или прочете. Желаем ра
ботата да става в интересни групи 
всеки младеж да работи в прупа 
която го интересува. За това има
ме условия тъй като училището 
кгма кабинети.

•Другата актуалност е гямназн- 
адата. каза той, за която учени
ците са се готвили няколко седмн 
ци. при не особено Добри уерговня

Неговите родители живеят а 
Брайковцн. Най-старият му брат 
е весмаделец. а Денко Димитров и 
сестра му учат IV «лае в димит
ровградската гимназия. Двамата 
са на издръжка на баща км. Все
ки петък той им носи храна през 
Видлич. а хляб си купуват в гра
да. През цялото си учение е бил 
отличен ученик, но сега на полу 
годието е понзостанал 
добър е бил. Но той е оправдано 
Оамоуверен. знае силите си и се 
готви да излезе и тази година 
отличник. Много обича матема
тика. Тук Р отличен н по триго- 
нометрия и 'По физика. Абитури
ентската му тема е „Тригономет
рични уравнения и неуравнения“. 
Той вече е готов. Намерението Му 
е да следва машиностроене или Ма 
тематика. Вероятно ще следва в 
Ниш. защото му е по-близко и по 
евтино, казва.

Този скромен младеж е израс
тващ заедно с неговата младежка 
организация. В (Първи клас бил

само 74 милиона, а са агу длъжни 
429 милиона стари динара. В края 
на тримесечието стойността на 
складираните стоки възлизаше на 
4СЗ а на суровините и останалия 
възпроизводствен материал 
милиона стари динара. Въпреки 
значителните парични средства, 
които има ща взима от дрсутн де
лови партньори работата върви 
■без застой, а .димитровградският 
каучуков комбинат показва голя
мо разбиране за трудностите в ко
ито с«е намират техните делови 
партньори и настояват да избег
нат посредничество на съда за на 
плащане на дълговете.

Не е нереално да се очаква. чй 
в предстоящия период 'резултати
те ще бъдат още по-добри, защо 
то упоритите настоявания всички 
цехове да имат необходимите про 
фесионални кадри дава все по-до- 
брн резултати, а това значи тто-до 
бра организация на труда, по-пъл 
но използване на мощностите го- 
добзо познаване на пазара, по-съ 
временна технология, т.е. по-добро 
качествено « Рвтнно производст
во което прави дкмитровградока- 
та каучукова промишленост все 
по-конкурентноспособна н на на
шия и на чуждестраннте пазари.

М. Б.

баланс м на|С тримесечния 
производството и на реализаци
ята колективът на каучуковата 
промишленост „Димитровград“ мо 
же да бъда доволен. За пръвите

пред- 413трн месеща тази година 
прнятието е наплатнло 640 милио
на стари динара за продадени сто 
ки. а фондовете, «оито я инак не 
бяха бедни нарастваха с още 132 
милиона стари динара. Да кажем 
и това. че каучуковата промишле
ност има собствени оборотни сред 
ства. които й дават възможност с 
.равномерен нормален .ритъм да 
връща собствения сн капитал в 
процеса на производството и раз
ширеното възпроизводство. В пера 
йна сметка това значи, че със соб 
ствени сили преодолява трънливи 
те пътища на стопанската рефор 
ма и разрешава цнклуенте на про 
цеса и проблемите, които тя от-

много
ровчанн
пионерите с 13:2. По волейбол 
пионерите от Трънско Одоровци 
победиха погановчанн с 2:0. В
скок на далечина в крайното 
класиране първите три места пак 
заеха одоровчани 
Станко Милков, Мнлован Милков 
н Тодор Марков, а в скок на да
лечина (пионерки) 
сто зае Роса Гогова от Трънско 
Одоровци.

По ръчна топка младежкият 
отбор на Трънско Одоровци побе
ди в равноправна игра Погапово 
със 7:5.

учениците

първо мя-

кр-и.
Характерно е чР предприятието 

дължи на Другите предприятия
IV 1жУ И/Л ТУ ТУ.ТУ /жУ ^У ТУ ЖУ ^

К

а
2а

[Димитровградска
хроника

Босилеградска
хроника

БОСИЛЕГРАД
3

Към 40 000 
траверси за износ

2
2
2а И тазн година трите земедел

ски кооперации в Боснлеградско 
ще направят добър, пазар с из
купването на железопътни тра
верси.

2Строителното предприятие „Прадня“ е направило всичко 
срочно завършване «а туристическите обекти при граничния преход 
Градини. Усилията не са напразни. Вече се привършват паркингът 

където ще се помещават обменното бюро магазинът

за ГОСТИ ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪВЕГ
За първомайските празници в Босилеград гостуваха предста

вители на Окръжния набоден с1ъвет от град 'Кюстендил. С това 
те върнаха посещението в Кюстендил иа представителите на Бо- 
енлеградоката община.

2аи сградите, 
за сувенири и другите магазини.

Директорът на „Прадня“ заяви че всички готови обекти тър
жествено ще бъдат предадени на „Компас“ на 25-май. Може би 
на това тържество ще присъствува и Йожа Врилей.

След това „Прадня“ ще с!грои и другите обекти на „Компас .
Това туристическо .комплектуване на граничния преход е ог го

лямо значение защото с транзитния туризъ-м тук се създава въз
можност за развиване ща (Допълнителни дейности, хонто носЯт на 

населението допълнителни средства за препитание.

олнотлъмннеката земеделската 
кооперация има сключен договор 
с производителите за 10.000 броя, 
Боснлеградската за 5.000 и Гор- 
нолисниската за 15.000. Секцията 
за горското стопанство ще се по
яви на пазара с 7.000 траверси.

Най-много треверсн са първо 
качество. То се заплаща на про
изводителя 3.300 стари динара, 
или с 300 динара по-малко, от- 
колкОто през миналата година.

Транспортното предприятие „Бе- 
сна кобила“ ,се е наело Да прека
ра 34.000 траверси от производи
телите до железопътните станции 
във Вранска баня, относно Вла- 
дичин Хан. С тая услуга то ще 
направи добър оборот, по-голям 
от миналогодишния, когато е 
прекарало 29.000 траверси.

Общо взето, тая година от Бо- 
силеградоко ще бъдат изнесени 
значително по-малко траверси, 
отколкото през 1966 година, 
гато само Горнодисинската земе
делска кооперация е изнесла над 
32.000 броя първокласни траверси.

Ст. СТАНКОВ

2
2ХУБАВ ПРИМЕР НА ТЪРГОВСКОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „СЛОГА“
По време на първомайските" празници в Босилеград работеше 

нон-стоп новоотвореният' магазин на Търговското предприятие 
„Слота“. Иначе, това е за сега най-добре обзаведеният н най-снаб- 
деният магазин в г.рада.

Направен е оборот от над един милион стари динара. С тоя 
свой почни колективът на предприятието ще продължи" и по 
нататък.

2
2
2
2комуната и
2
2Населението от Гоян дол поарещиа [Празника на труда с

селото. Местната
го-

ляма трудова победа — поправка на пътищата в 
организация на ООР)Н отавна предлриие акция чрез самооблагане 
и доброволен труд да се поправят пътищата. Почти всички изле- 
зоха на работа и резултатите не изостанаха. Преди празника •се
лото получи, така да се каже нов изглед — всички пътища бяха 
насипани а край тях изкопани канали. Главният път който води 
«ъм международното шосе бе поправен. Работата около организи
рането на акцията и планът падна върху плещите на пенС1иоиера 
Андон Алексов. Възложената работа пенсионерът съвестно

НОВ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА ТРУДОВА 
ОБЩНОСТ

Към «рая на април бяха проведени избори за нови членове 
на съвета «а трудовата общност па Общинската скупщина. Изб
рани са осем нови членове на Съвета на трудовата общност, който 
има 15 члена

2
2
!

2НОВИ КОЛИ ЗА „БЕСНА КОБИЛА“ 2Транспортно предприятие „Бесна : сбила“ набави още пет 
нови коли, от конто две са модерни автобуси с по 40 места и три 
камиона с товарна мощ 22 тона. Средства за тая покупка пред
приятието е обезпечило чрез Сдружената кредитна банка в Лес- 
ковац както и од кредити’, отпуснати ст Н дустр:чята на товарни

Ст. Ст.

изпълни.
- С това не се (изчерпват

Пирот вече са идвали и псггготвят Проектоометка документация 
за това начинание. Резултатите наскоро ще бъдат известни и над
яваме се че и ч-ази акция'селото успешно ще завърши. м- ь-

2всичхи (настоявания на организира но-
2извори и да я 2в авозила от Белград.
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ботата [на общинските съвети Щ1Из Р? ■
■
■На здравни темиПредпазни мерки в земеделието и 

горското стопанство
■
■Слънцето-здраве 

и опасност
■
■
«това свое искане, защото сл^Д та 

кава -забрана добитъкът от Висок 
няма да има достатъчно простор 
за паша. Приет е и нокът на „Сто 
чар“ за определяне място за сто
пански двор с обоснование. че ис
кът е оправдан и трябва да се 
приеме от скупщината.

Този съвет на общинската -скуп 
щина успешно се включва в кон
кретните нужди на животновъДст 
вото >и -растениевъдството и насто
ява да организира мероприятия, 
конто да издигнат земеделието.

М. Б.

■
■
■

Съветът на земеделието и горе- 
кого стопанство при общинската 
скупчи»13 в Димитровград есе по 
яеЧе се явява като организатор на 
мероприятия за подобряване на 
земеделското и горското стопанст 

комуната. За тази цел съве- 
.приел наредби н проекторе- 

на своето последно заседа-

ло растениевъдство, може да се 
употреби за засяване. Частните 
производители не могат да про
дават семена на детелина или 
люцерна „ никакъв случай. Про
дажбата на семена (може да вър
ши само кооперацията „Сточа-р“ 
която е овлетено предприятие в 
случая.

■
■
■
■
■
■

Слънцето излъчва различни видове лъчи. За човешкото
дъгата след &ъж-

шво В 
тът е 
щения

■око са видими ония. които се отразяват в 
дове. Обаче има и такива, които човешкото око не вижда

инфра-червените лъчи. Инфра- 
топли. докато виолетовите действуват на

■

г* . това са ултравиолетовите и 
червените лъчи са 
организма постепенно. Хората, щели или не. са изложени на

а
а

Димитровград ■действието на тези лъчи.
Време е вече за правене на слънчеви бани. и затова Ще 

поговорим малко за това. кой може и кой не бива да правиСеитбата се забави □
а
аТакива. яЗастудяването и постоянните 

дъждеове забавиха пролетната се 
нтба в Димитровградско. Низките 
температури сР отразиха зле — 
есенниците измръзнаха до 25 на - 
сто. Това ще се отрази- и върху 
добивите, макар че посевите се 
развиват добре. До преди една 
седмица сеитбата ща слънчогледа 
от планираните 300 хектара бе 
изпълнена с 90 на сто. Отзаплану 
ваните 21 хектар изкуствени 
дн „ социалистическия “сектор са 
засети над 80 процента. Може да 
констатираме, че сРнтбата на про 
летшщите в обществения сектор 
върви по-дннамнчио в сравнение 

Земеделската

Естествено, всяко умерено излагане на слънцето е полез
но. а всяко прекалено стоене вреди на организма. Човешката 

чувствува първо топлива, а след дълго задържанР на
Ако слънчевата баня про-

а
■

2кожа 1

слънце се стига до изпотяване, 
дължи още някое време, например 1—6 часа още. кожата по- 

след 48 часа започва пигментирането й.

и

>1

Я
червенява. като

Мнозина считат че за да почернеят, трябва дълго да стоят “ 
на слънце. Това обаче не е точно. Почерняването зависи от *
особеността на човешката кожд и от продължителността на ■
дните на слънчевите бани. Въщност почерняването на кожата ; 
е отбрана на организма от прекомерно въздействие на ултра- « 
виолетовите лъчи. . . "

Слънчевите бани действуват благотворно при лекуване 
на някои кожни болести, при зарастване на рани от разшире
ни вени. при фистули от туберкулоза на костите н жлездите. 
при рахитичност. малокървие н др. Но тогава слънчевите ба
ни трябва да се правят под лекарски надзор.

Хора. които боледуват от активна туберкулоза. кръвонЗ- 
лняния. оелнбналн и изнемощели, нервно раздразнени, боле
дуващи от Базедова болест, от сърдечни болести, 
налягане и артериосклероза не бива да сн правят слънчеви 
бани. защото ще им навредят.

Не бива да стоят на слънце н хора. конто се лекуват с 
сулфонамиди стрептомицин, бисмут, препарати от злато и 
пр.. защото и нд тях ще навреди слънчева баня.

Кога трябва да се правят слънчеви бани?
Пролетно и рсенно време това трябва да става около обед 
Летно време между 9 и1 1 и 14 и 17 часа. Най-добре е 

при това главата да бъде покрита с шапка или мокра кърпа.
Гладен човек не бива да прави слънчеви бани. Най-добре 

е след закуска 1—2 часа. и 3—4 часа след обед. Не бива да 
се пият олкохолни напитки през това време. Първото излагане 
на тялото на слънце трябва да трае 5—10 Минути. како вре
мето се увеличава с по десетина минути ежедневно, до като 
кожата не почернее. След всяка слънчева баня е необходимо

лива

■
Предпазни мерки за защита от туберкулоза с частния сектор, 

коопера-ция е засяла 94 ха уров. 
85 ха слънчоглед. 8 хектара -сила 
жна царевица докато в района на 
Ба-рйе и кооперация е създадена 
нова малинова градина от 15 ха. 
а в Поганово от 5 -ха. Сеитбата 
на ове’са на 187 ха кооперативни 
площи е завършена, най-вече в 
Омнловцн —- 90 ха. в Каменица 
— 60. в Димитровград 46 и т.н.

Търсенето на -минерални торове 
От страна на частните собствРнн- 
ци от -ден на ден нараства. Земе
делската кооперация досега е п-ро 
дала 135 тона различни торове, 
което не -задоволява нуждите на 
производителите. Те са принуде
ни да -купуват торове п 
те на съседните кооперации кое
то не е похвално за работата на 
„Сточар“. Значителни средства се 
отливат в касите на стопански ор 
гакизацин от други -райони, а със 
солидно организиран оборот на 
тоя репродукционен материал и 
добра снабденост на кооператив
ните .магазини биха се заздравили 
ДрЛов-ите отношения н доверието 
на селскостопанските собствени-

■
■
■Ако някъде се установи, че лю 

церната е заразена с кускута над 
20 на сто. препоръчва се окосване 
и запалване на тревата. Чак след 
петата година на тези места може 
да -ое 1засеят легум-инозни расте
ния. В наредбата се предвиждат 
и глоби за нарушителите на разло 
-редбите Размерът им се движи 
от 2.000' до 20.000 стари динара.

Една от наредбите се отнася за 
ликвидирането на крастата и ииро 
плазмозата у овцете. Щом се яви 
болестта производителите са длъж 
ни да къпят овцете в разтвор на 
химикали, които им 
<|рещу плащане ветеринарната 
станция Към тРзи мероприятия 
трябва да причислим и наредбата 
за защита на добитъка от тубер-

нне. Така е прието проектореше
нието за мероприятията по унншо 
жаване на вредителите и болести
те по растенията, също и проек
торешение за плана на сечене на 
гори в частна Собственост, наред
ба за -унищожаване на кускутата 
на-редба за мерките по ликвидира
не на -крастата и пироплазмозата, 
на туберкулоза у говедата. Изслу 
шан е н докладът за състоянието 
на пролетната сеитба и на есенни
ците. както н за зимното пръска
не и проблемите във в-ръзка с не-

а
■
■
■
■

кръвно а
■
а
а
а
а
а
а
■

ГО. обезпечава аНа-редбата за унищожаване на 
-кускутата идва по време, когато 
този вредител сериозно заплашва 
люцерните н детелините н когаго 
производителите с нРтърпенне о- 
чакват напътствия как да запазят 
тревите и осуетят размножаване
то на този паразит. Наредбата 
освен задълженията на произволи 
телите съдържа напътствия, кои
то трябва да приложат производи
телите. Те са длъжни да обадят 
за появата на кубкута -в служба- 

общината.

магазини- ■
■
■
■
■.кулоза.

•Съветът е предложил на общин 
ската скупщина са одобри след- 

бъдат отсечени

■
■

ващата година да 
12.785 -куб. метара дърво от част 
вите гори като същевременно соб 
сбвенците се задължат да залеся
ват -площите и да се грижат за по- 
.дигането на горите. Прието е иска 
■него на димитровпрадкката секция 
ща горското стопанство „Полет“ в 
горския пояс на Стара планина да 
се забрани напасването на до
битък .Съветът обаче е предло
жил на стопанството да проучи

■
■
■поливане с вода или къпане до десетина минути.

Режимът на слънчевите бани при малки деца трябва да 
е по друг. Обикновено първите бани трябва да траят по-малк 
от пет минути, а тялото трябва да се излага на слънце посе- 
пенно. започвайки от крачетата.

■
ци -в кооперацията.

И сеитбата на царевицата закъ
сня зарад неблагоприятните кли- 

условня. Доколкото

■та по земеделието 
След това се определят химичес
ките и .механическите мероприятия 
за нейното унищожаване. За същ
ата иел -в наредбата се казва, че 
само семР на детелина или люцер 
на което е одобрено от службата

в
:
■

матичеоки 
прадължй хубавото -време, много 
ще <^е ^авакса от изгубеното.

■Д-р Живота Поповнч аМ. Б. аааааааажагааааааааав»ааааааааааава«ашвшаваавааавааааава»ааш»аам»

Нашенци за себе си и родния крайПразнични скици

новица цеков: Имам пациенти от БосилеградскоПогановска »оуша« на Дома на народното здраве в 
Ниш.

— Какви връзки имате с родния 
край?

— Там живеят баща ми н майка 
ми. Баща ми е болен и затова че
сто отивам. Годишната почивка 
почти там използвам. Най-добре 
прекарам годишната почивка в 
своя край. -всред моите съселяни 
и родители. Босшитеградоко ме при 
влича и -като планински край къ- 
щето -всеки човек, дори и да не ро 
■Ден там може да намери хубаво 
място за почивка и рекреацня.

— Запознати дн сте със здрав, 
на та -служба в Босилеградско?

— Тя ще шгтереоува и като ле
кар -и като човек, който се е ро-

Лекарят Новица ЦЕКОВ е ро
дей в Зли дол. Босилеградско. 
Гимназия завършил в Босиле
град. След това учителствувал 
няколко години н Зли дол и Бо- 
жица а после -рошил да следва 
-медицина. Работил като лекар в 
Куманово четири години.

— Сега вече пета година съм в 
Ниш започна другарят Цеков. 
Мис(Ля тук Да остана 
на работа, защото Ниш мн харес
ва и като град и като медицински 
център «а Югоизточна Сърбия.

— Другарю Цеков, преди Две го 
дини чаках да влезна При Вас и 
чух следния разговор между два
ма работници. Единият каза на 
своя приятел: „На теб ти трябва 
отпуск по болест, ие ходи прн Це 
ков. той не дава отпуски. Ходи 
при друпия Лрка,р, а иа мен мн е 
до лекуване, -затова ще ходя при 
него. . .“

Това съм чул преди две годи
ни вярно ли е това. че не давате 
отпуски?

— Това много зависи от наши
те закони и (разпоредби. Преди 
две години н по-рано те бяха та
кива и хо-рата използваха това -и 
искаха боледуване. Сега обаче 
•случаят е -съвсем друг — хората 
не и-скат боледуване, защото в 
предприятието губят от личните 
1ТОХОДИ. . . Може моите пациенти 
да са имали такова мнение, но аз 
и по-рамо н сега имам достатъчно 
пациенти. .

— Какви други задължения и- 
мате -в Дома на народно здраве?

— Шеф съм на амбулаторията 
„Рарадщник“ -и член на Съвета

дкл там. Мое е мнение, че въпро
сите около здравната служба в Бо 
енлепрадоко трябва да се реша
ват за по-дълъг период. Частично 
решаване ма дякон въпроси няма 
да даде резултати. Поради това. 
че Боснлегращско е откъснат край 
Там трябва да има лекари спе
циалисти и да се задържат по-дъ, 
лго време.

Мога да кажа ,н това,

Да си погоаг.у-ват. да се видят е 
близки н познати

Несгодите при тях обаче при
стигнаха по-късно — при замлна- 

Във вторник автобусът 
пъти отива до Димитровград,

Първомайските празненства пто- 
■рановчани не прекараха доволни. 
Земеделската кооперация ги оста-
ви бев достатъчно -спиртни Пити
ета на първо място без бира. та- 
ка че мнозина гости в селото си 

Малкото бу-

ваието. 
два
но -в оряда пак имаше -много пгът- постоянио и днес

хора от Босилеградско конници. •
-Към пет часа рейсът беше обса-

пътници носещи кошници
има
то идват тири мен на преглед н то
ва са мон постоянни пациенти Те 
обниковено идват и като при поз. 
нат. -който щР гн упъти ври спе
циалисти лекари -в Ниш. където 
здравната -служба е много разви
та н -имаме добри специалисти.

отидоха недоволни, 
гнлки се -разпродадоха още в на
вечерието на празника. Магазн- ден от

с яйца. месо. ки-сРло мляко. . . 
— Любене любим те. дай минера по едно -време продаваше са 

мо по пет-шест бутилки на дома
кинство. И влезне така някой, ча
ка докато му дойде реда. -вземе 
бутилките и щом излезе навън — 
види му се малко. Седце, че ги из 
пие в върнР бутилките. . .

— Малко е. казват мнозина, ка 
кво ще <1е «праем. . .

— На сухо жаба не кряка — ка

карту до Пи-рот.
— Няма места бе хора — вика 

кондукторът Любен, който още 
вечерта е раздал билетите.

— А снощи ми каза. че щР има.
— И меле ме излъга. .
— Аз няма да слеза — имам ра 

бота. Ще -ме уволнят.
— А само ти ли работиш?. . .
—А бе хора пътувам за Запреб. 

пуснете ме вътреее. . .
— Не може. няма място.
Пътниците без билети не иска

ха да с-легзнат а чакзщитР никак 
ре даваха път на рейса.

Любен беше -безсилен да -се бо-

зват погановча-нн.

СМИЛОВЦИ В АВТОБУСА

Празничната картина в Омилов- 
ци. 12 километра северно от Ди
митровград. е съвсем по-друга. И 
на Първи и на -втори май е село
то беше ие.обикновено живо и ве
село. Н-адошлл са както и в дру
гите села в -комуната гости, тука
шни служещи и работници от 
Ниш Пирот. Бор. Белпрад. . . За

си-
Наложи ,се и шофьорт Ангел да 

се намеси и след 1 час закъснение 
— рейсът, натъпкан До тавана, 
замина за Димитровград.

А. М.
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От гумиадата в ЗагребНАШ РЕПОРТАЖ
Успех на дими- 

тровградчаниМАНДАТЪТ ИЗТЕЧЕ - ВОДАТА ПОТЕЧЕ
Тпа;и махала а „Чуй петъл" от

край време се е мъчила за во-
ров една неделна сутрин изля
зохме да видим какво правят.

И тяхната работа наистина у- 
днвлява. В ранните утринни ча
сове всички мъже от махалата 
бяха излезли край каптажа „Во- | 
днце" да затрупат канала. |

— Ей сега всички те излезнпт. !
След половин час всички имаме 
трудова . ..

И без да вика, Велков взе, че 
само затвори крана. Изглежда, 
че това им е уговорения знак, 
дежато -завършат работата до
край.

За миг
за работа. Тук всеки с,ч знае ра
ботата... Така са работили де
сет дни и направили водопровод |<аза Велков, 
от 600 метра.

От 29 април до 2 май в Загреб 
се проведе първата гумияда в Ю- 
гославия. Под това начвание ста
наха спортни състезания между 
отборите на шестте гумарски пред 
ггриятия я страната — „Борово“ 
(Борово). „РИС“ (Залреб), 

(Раковина)
(Кран). „Димитровград" (Димит
ровград) и „Вулкан“ (Ниш).

В тридневна надпревара по шах 
мат. волейбол спортна стрелба и 
футбол бяха •излъчени най-до
брите.

В състезанието по шахмат Дн- 
м-ит.ровградчани загубиха в пър
вия кръг от отличните шахмати
сти на „Рис“. Само Адамов спеч* 
пи играта.

А По сгортна стрелба Димитров 
градчани се класираха на трето 

' място Първо място зае „Сава“ 
(Кран). Димитровградските стрел
ци получиха похвална грамота за 
(постигнатия успех.

А По волейбол Димитровград, 
чаши претърпяха неуспех.

Оше (първата срещу „Рис“ (За
греб) Димитровградчани загубиха 
и по тоези начин загубиха право 
да се състезават по-нататък

* Футболният отбор на „Димят 
ров-Грац" се класира на трето мяс
то слея „Рис“ и „Борово".

В първата среща ли-митоовпрад- 
чаши победиха „Сава“ (Кран) с 
2:1. Тази орещз е провъзгласена 
за най-добра Втората среща оба
че (Димптровградчани загубиха от 
отбора на „Бооозо“ с 4:1. С отбо
да на „Рис“ „Димитровград." игра 
наоавно 1:1.

Трябва да отбележим че спорт
истите от „Димитровград" за при 
мерно и спортно държание полу
чиха специална грамота.

Димиттров по ? дчатI за Пръв път

Инициативата на седем семей
ства от „Чуй петел“ в Димитров
град е за всяка похвала.

Със собствени средства и до
броволен труд за десет дни Йор
дан Велчев, досегашен общински 
отборикк, Милчо и Стефан Нико
лови, Никола Илиев, Добрин Трн- 
фунов н Георги Гогов не жалиха 
тази етролст труд м усилия — 
н доведоха вода по домовете см. 
Всяко домакинство е внесло за 
тръбите и други материали по 
60.000 стари динара — а всичко 
друто е направено с доброволен 
труд. от наД 500.000 динара. На 
шега Йордан Велчев каза — ман-

ДД.

ПРЕЗ ЕДИН ПРОЛЕТЕН 
ДЕН... „Ра-

„Сава"- копира"В „Чуй петъл" не живеят само 
Тук живеят ицариброд1чани. 

много прндошлн от южните кра
ища' на общината, дори и едно 
семейство от Македония, дошло 
тук след земетресението. Това са

всички се заловихапредимно работнически семейст
ва. Никола Ил;иев, дошъл тук ог 
Верзар, работи във „Фабрад" е 
месечна заплата от 20.000 стари 
динара. Той заел от съседите 
но внесъл пари за въвеждане па 
вода, докпго Ангел Найденов, 
кар Ч( по-заможеи, не -сторил 
оа .. .

— Добрине я дай чашките — 
да валеем по 

една мастика на другарите...
— Така, а след една седмица, 

заповядайте ма банкет. Щом при
ключим с работата — 
с1ме да се повеселим . . .

Един .наистина рядък пример 
ма сплотеност и трудолюбие.

Матея АНДОНОВ

датът в скупщината ми изтече, 
но вода в „Чуй петъл“ потече . . . 
Именно водата -бе пусната пред
срочно — вместо за Първи май 
— още на 23 април .. . Но тези 
неуморни труженици отчитат то
зи успех в чест на Празника на 
труда.

см,

СГОВОРИЛ ДРУЖИНАма-
решилпто-

— Всички сме като един — 
казва 76-годпшпата баба Надеж
да Трнфунова, в Димитровград, 
из в оста а като Найда Пакеипа. — 
За "мой веч доста се измъчихме 

сега имаме. Аз ще 
поживея още няколко години, но 
ето моя труд ще ползват моите 
синове н внучета ... А сто, и те 
са тук, с нас...

— Трябва да за благодарим и 
на Георги Митков, който пред
срочно постави тръбите.

— Вода имаме

Пободи единството на Ва
шата „махала — не без забеле
жимо вълпинне пн каза Велков, 
когато заедно с председателя на 
Обир щеката 
ССР11 в Димитровград Илия Псг-

Как са успели да се справят с 
тази работа?

конференция за оодана

ДИМИТРОВГРАД

ИЗМЕНЕНИЯ В 

СТАТУТА
достатъчно — 

резервоара побира няколко хиля
ди кубически метра вода — каза 
Велчев, като отвори вратата на 
резервоара.

Формирана е комисия, която Да 
.разгледа някои разпоредби в ста
тута на димитровградската общин 
ска скупщина и даде предложения 
за изменение на отделни разпоред
би. «оито не отговарят на настоя
щото положение.

Първото предложение св очаква 
да бъде изготвено до 15 юни. а 
до юрая на юни да бъде оконча
телно оформено .и Представено за 

въртяхме около публично обсъждане.
Измененията и допълненията 

статута ще бъдат приети «а една 
от сесиите на Общинската скуДщи 
на през есента.

Ето, вижте, показа ни той.
направили емс уред за регулира
не на „водосъстояннето" 
легло и есенно време, когото во
дата е повече, ще я отвеждаме 
по тази тръба ... за да няма го
лямо налягане.

И докато се 
резервоара, на строежа пристиг
на и акордеон.

— Работим с музика — каза 
на шега едпа другарка.

про-

участвуват на такъв силен турнир 
и. макар и без достатъчно опит. 
се класираха добре.

Следващата гуми а За ше се със
тои в Борово.

- -
в

Хора от „Чуй петъл“ на акция Свободан Манов
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1 Белград, столицата на възобновена Сърбия, е изи
грал важна роля в периода от Първото сръбоко въста
ние до освобождението на България като политически 
и кулгу,рен център на българите в тяхната национал
но-освободителна борба.

Сръбско-българските връзки. укрепени през 
дървото управление на княз Милош, след „Начертание- 
то" на Илия Гарашанин придобиват организирана .фор
ма. През второто управление на Милош и Михаил Об- 
ренович те продължават върху съществуващата исто
рическа традиция и престижа на Сърбия като притега
телен център на южните славяни..

След 1862 година и пребиваването на Г.С. Раковски 
в .Белград. 1867 година е най-богата откъм политичес
ки и културни събития От голяма важност за история
та на сръбския и българьк-дя, народ.

Австро-Унгария естествен съюзник на един Друг 
поробител на славянски народи — Турция, претърпява 
две големи поражения: в австроиталианската война 
през 1859 и австро-пру-оката война през 1866 година. 
Тези две с1ьбития оку ражиха поробените народи на 
Балканите; първият резултат беше въстанието на ос
тров Крит (1866). (Сръбското правителство с смятало 
горните .затруднения, на Аветро-Уадгария като удобна 
възможност Да се посЬигне оттеглянето на турскнге 
гарнизони от сръоките крепости, което се .стреми да 
■постигне още от 1862 година, блед бомбардирането на 
Белград и решенията на Цариградската конференция 
на великите сили. .Русия страхувайки от австрийско 
проникване на юг действува за подписване на съюзни
чески договори между Сърбия и останалите балкански 
народи, в това число и между сръбското правителство 
и бългд-рската емиграция в Букурещ.

Споразумението между княз Михаил а Добродетел
ната дружина, организация на няколко богати търговци 
и интелектуалци. бР постигнато след Продължителни 
Приготовления и .преговори. Още от .знаменития си план 
за национално-освободителна пропаганда „Начертание“ 
(1844) Гарашанин" разчита «а българите като на съюз
ници в освободителните борби и за създаването па об
ща славянска държава ада Балканите. Затова той пос
тоянно се стреми Да създаде връзки с някоя българ
ска организация за съвместна работа.

Йован Рийтич дипломатически Представител на 
Сърбия .в Цариград, напомня на Гарашанин. министър 
на .вънишните работи в едно секретно донесение от 
15. IV. 1866 година, че турските меродавни среди въз
намерявали „за -случа) устанка хришйанског (да се) 
обрати сва -сила на Срби)у. где да сР устаничка моЛ 
у извОру угуши“. По този начин по-лесно ‘биха били 
унищожени огништа на общата борба. Тъй като само 
съгласието на всички угнетени народи гарантира ус
пех. сръбският дипломат е смятал, че трябва да се 
създадат следствие на турските намерения да ударят 
„центъра“, т.ри такива: .сръбски, гръцки и арнаутски“ 
„да )е бреНе имао би бити и четвртил — бугарски". 
Но такъв няма. Гарашанин го дири и в Букурещ 1И в 
Цариград. Обаче не го намира. По тази причина Рис- 
тич е на мнение да се създаде, доколкото е възмож
но. в Сърбия.

Обаче, към края на юли 1866 година от Буку.рещ 
пристига известие, че там има някакъв български ко
митет. Поискани били сведения а цел да се установят 
връзки и сътрудничество. Гарашанин бил .решен да 
прави всичко въаможно само и само да се придобие и 
българският народ за „сериозно въстание". Към края 

месец септември Гарашанин узнал, че българският 
■комитет в Букурещ се е обърнал към руския консул за 

По заповед на русния пооол в Цариград.

д р Джордже ИГНЯТОВИЧ1
I
3 Белград - политически и културен център на 

българите преди едно столетие
и
ии
8
2
I генерал Игнатиев, на комитета, било съобщено да 

тнгне споразумение със -Сърбия.
Игн атиев се стремял да постигне изключително руск„ 

влияние върху балканските на;роди. Затова тей се 
стреми да сР постигне. сближение -между балканските 
народи да подготви „настъпателен н отбранителен 
съюз между Сърбия Гърция и Черна Гора н българи
те". Създаването на една сръбско-българска държава 
имало за руската дипломация и този положителен ре
зултат. че се създавала една силна славянска държа
ва. която не би позволила на Агстрия да стъпи на Бал
каните.

пос-пост два баталиона турски войн;чци от около 1600' 
души. В трн часа след обед цялата турска войска се 
събрала в крепостта и комендантът -определил, кон 
войници ще заминат. В четири часа войниците се ка
чили на кораба, съпроводени от началника на бел
градската полиция Михаил Барловац ,и чиновниците 
му, които трябвало да проверят ще заминат ли наис
тина два баталиона и да уведомят правителството. 
Белградското население се натрупвало на Дунавски* 
бряг. Когато „Делиград“ заплувал по течението на 
■реката, един белградчаннн хвърлил камък в Дунава 
с възглас: „Когато този камък се върне обратно, то
гава и турците да бе върнат прц нас“. Хиляди ка
мъни след това захвърчали в Дунава, съпроведени 
от радостни възклицания и ръкоплескания. Според 
кореспондента -на „Голос“, в крепостта останали още 
3500 души, -включително с жените, децата и прислу
гата, които ще заминат -след завръщането на княз 
Михаил от Цариград, дето той отишел да . получи от 
султана ферман за опразването на крепостите.

Дописката от 24 април — 6 май ни дава описание 
на окончателното оттегляне на турските войски от 
Белград. В седем часа сутринта сръбската войнска била 
построена, свирила музика, оръдията от крепостта 
стреляли. Пашата и сръбските министри изпратили 
турските войници до парахода „Делиград“. След това 
пашата, съпроводен

Iя
*я
8
3
*я •Руският консул в Букурещ Офенберг уведомил 

членовете ма Добродетелната дружина че руското 
Правителство не може Да работи открито за освобож
дението на България, защото по тоаи начин би пре
дизвикало съпротивата на Европа и им препоръчал Да 
постипиа-г споразумРнне със сръбското правителство 
чрез което ще ей изпраща руската помощ.

По напътствията на руските и сръбски допломати. 
Добродетелната дружина съставила на 14/26 януари" 
1867 година „Програма ща политическите отношение на 
сърбо-бълга.рите {'българо-оърбите) 
сърдечно споразумение“. Програмата предвиждала ус
ловията за създаване на Обща държава.

Гарашанин отговорил чрез сръбския консул в Бу
курещ КосФа Магаои-новшч че възприема изцяло „Про
грамата". Обаче договорът -ще се подпише тогава 
гато полуЧи доказателства че българският народ въз
приема идеите на този политически документ.

В началото на април, по инициатива на Офенберг 
и Ма!Газинович от всички по-1галРми български градо
ве били поканени някои липа да обсъдят ,как да се 
постигне сближение със сръбското правителство 

.се .подготви бъдещето освобождение и обединение На 
събранието ня българските първенци, състояло се на 
5/17 адрил 1867 година в Бу.ку-пещ бил подписан ..П0о_ 
такол“ от 35 лица. а било изби а но и „настоятелство" 
което да се старае за изпълнението на постигнатото 
.спооа-зумещ-ге за създаване на оръбскп-бълга.сска дър
жавна обптнопг под скиптъра на сръбския княз Ми- 
хаило Ойренович.

Без съмнение във (връзка с тези събития през фР- 
■нр.уари 1867 .година в Белтозд пристига Любен Караве- 
лов като щописник на оу-акия вестник „Голос“. Въпре
ки че (Поддържа близки връзки със тъбгката либе
рална опазилия. Капя.велов пише зя Сърбия 
център на бъдеща Югославия са княз Михаило като 
не,нн бъдещ (ггъюжавен глава, изпраща 
кд с които уведомява руското общество за оттеглянето 
на тУпските гаонияови от сръбските крепости.

Така в кореопонденция от Белград, 18/30 март, 
Каравелов съобщава на „Голрс", че същия ден с па
рахода „Делиград“ са .напуснали Калемегданската кре
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8 или тяхното

8
2 от сръбските министри, своя 

адютант и доктор, отишел при княз Михаил и му 
предал ключовете на крепостта. Като си взел сбого* 
от .него, пашата пак се върнал в крепостта да вземе 
багажа си. от

2 ко-
2
2 крепостта потеглили няколко файтони, 

в които седели турският паша и харема му, минис
търът на външните работи Га.рашанин, няколко тур
ски офицери и сръбски сенатори, 
трупало от двете страни на улиците. Някои снемали 
шапки, пашата отговарял е поклон, други обръщали 

, глава н се смеели -от радост. В пристанището музика
та отново свирила, пашата си взел билет за парахода, 
багажът му бил натоварен. Той се сбогувал след това, 
корабът потеглил

2
8 Населението сеи да
8
N
*
2 и ту.рците изчезнали на хоризонта. 

„Но най-смешното беше — цище Каравелов — стрел
бата с крепостните оръдия, с които сърбите стреляха 

■за пръв
турците от отчеството си. Да, неуловима е съдбата 
■на историята! Някога пред .полумесеца трепереше цяла 
Европа, някога знамето на Мохамеда караше цели 
народи да треперят и всичко падаше на колене пред 
него, като целуваше краката на Мурад, Баязид, Се
дим и други, а сега? Едно малко и безсилно княже
ство заплашва бившото колосално чудовище, а паша
та стяга ръката и се усмихва на ония хора, кодто 
го изгонват."

8
8 път за изпращането, или изгонването, на2
2
2 като за

2 на- няколрко локтис-
2
2 на2 Тъкмо по това време, веднага след завръщането 

на княза Михаил от Цариград, пристигнали делегати-N напътствия.
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Талантлива проява 

на пиротските самодейци
ЗА ЕЛЕМЕНТАРНАТА 

КУЛТУРА И ОЩЕ НЕЩО
то оставя твърде лошо впечатле
ние и 'представа за младите изоб
що. Също « Центърът за култу
ра и забавна трябва да прояви 
повече заинтересованост, защото 
по тоя начин гони културния зри
тел от представленията.

Случилото се на представлени 
чест на първомайско. което в 

кнте празници дадоха пиратските 
самодейци с пиесата „Оливера“. 
не може ло-другояче да се назо
ве освен като липса на елементар 
на култура у зрителите. Веднага 
обаче да поканим че на това пред 
ставление почти всичгн зрители 
бяха 'ученици «а гимназията, 
новното училище и младежи от 
предприятията. С една дума — 
младите от Димитровград.

Макар че артистите-из пълните
ли показаха майсторство и 
лант. макар че сюжетът на пиеса
та бр твърде интересен — някои 
от димитровградската учаща се 
младеж, за съжаление по-голяма 
част вдигаше такъв шум. че ду
мите на артистите не се чуваха до 
ри в 'първите редове." По всичко 
младежите тук бяха дошли бук
вално да убият някой и друг час 
на и без това скучния младежки 
живот. Всички опити да се въдво
ри тишина и ред останаха напраз
ни защото една група младежи 
гласно коментираха правеха за
бележки. нрошгзираха.

Без оглед, че това са може би 
няколко души- конто може на 
пръсти на изброим самият факт. 
че останалите младежи им се сме- 
Рха. вместо да пи смъмрят и на
карат да замълчат. 'Говори за 
безвкусица у младежите, за тяхно 
неосъзнато н изобщо изоставащо 
чувство да уважават преди всич
ко труда’ на самодейците. а сетне 
и прекрасно изпълняване на роли-.

Илмто на талантливия постанов 
Любиша Джорджевич е поз 

димитровградските люби 
театралната самодейност.

чик
нанато 

тели наТоя дарсвит режисьор дълги годи 
де постановчик в Димитровград 

ския самодеен театър „Христо Бо 
тев“. Но онова, което е направил 
с историческата пиеса на Петар 
Петрович — „Оливера“. която из 
пълниха самодейците, главно учо 

Учителската школа в

Ст. Н.

ос- „КРАДЕЦЪТ“ ИЗГОНЕН 

ОТ В. ОДОРОВЦИ...НИШ! ПРИ
Пирот говори за вярна историчес 

психологическо та- В навечерието на Първи май 
Центърът за култура и заба
ва в Димитровград закарал 
подвижното кино във Височко 
Одоровци. за да прожектира 
българския игрален филм 
„Крадецът на праскови“.

Във Височко Одоровци оба
че не били посрещнати добре. 
Когато всичко било готово за 
представлението 
Ташков взел та заключил зала 
та. Той търсил от представите
лите на Центъра да заплатят 
10 на сто от кинопредставлс- 
нието. Димитровградчани оба
че никак не се съгласили с то
ва. Те и без това нямат никак
ва сметка с подвижното кино. 
Почти за всяка обиколка на се
лата разходите са по-големи 
од Приходите. Известно е съ
що така. че Общинската скуп
щина дава допълнителни сред 
ства, за да се покрият загубите 
от тези обиколки.

Ташков н неколцина негови 
другари от В. Одоровци не ис 
кали да чуяат за това. Те 
твърдо държали на своето, 
макар че насъбралите се одо- 
ровчаии негодували.

В крайна сметка се получи
ло така — димитровградчани 
напуснали В. Одоровци и още 
същата вечер дали кинопред- 
ставленне в Смиловци.

Залата е собственост на ко
операцията и чудно е как ня
кои хора във Височко Одоров
ци могат да се разпореждат е 
нея.

ка правдивост, 
задълбочаване и вярно доловени 

Постановчикът Любшлаобрази
Джорджевич. увлечен от стреме 
жа аа утвърди една историческа 
истина, си е послужил'с точни из 
разни средства на техниката на 
театъра и„р успял на героите-из 
пълнители самодейци ,ва- въплъти 
жизнена достоверност и да нап
рави от тях пълнокръвни. действу 
вати образи- Без съмнение при 
справянето с тая трудна задача, 
личи че е имал под ръка богат из 
бор на талантливи самодейци. Оие 
зи. които ни се представиха в 
„Оливера“. наистина разполагат 
о богати възможности, с чувство 
да заживеят със съдбата на тъл 
куваките герои-образи.

Между най-вярно, най-силно 
пресъздадените образи е този на 
•царица Милица — тълкуван тт 
ГОЛУБИЦА МАНИЧ. Тази ак
триса успява да 'Подчини майчин
ските ой чувства на дълга пред 
обществото. Голубица изживява 
моменти на силно психическо раз 
двоет-зие. но успява да остане еди 
нен образ, обединяваш историче: 
ката истина — за да остане Сър
бил свободна тя дарява дъщеря 
ои Оливеоа на турския султан 

. Баязвд. Писателят безспорно е ак 
центирал тази историческа трагич 
ност. като я превръща в героичес

Димитър

Сцена от драмата „Оливера“
на безизходицата от незавидното 
си положение във величие. Всич
ките конфликти със средата, лю
бовни чувства, дълг пред общест
вото. тя превръща в своя съдба, 
разгорещено спари с нея ненавиж 
да я. отчаява >и накраяй се подчн,н 
ява — отива за Баязнд за да за
пази относителната свобода н3 
сърбите след Козово.

Пълноюзъвни 'и жизнени образи 
бяха 'Пресъздадени и от МИЛО- 
РА,Д ЕАСИЧ — Стеван НАЙ
ДЕН ДЖОРЖЕВИЧ — Час лае 
БРАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЧ
— Вук. ЦВЕТАН ЖИВКОВИЧ
— владиката. както и артнстите- 
-саМС)дейци, които имаха второ
степенни роли Артистите играеха 
всеотдайно и заразително.

Навсякъде в постановката из
пълнението и поетичната изказна 
мисъл бе — трезвото отношение

към идеята «а автора, етичните 
нормн. които той е разписал. Сю
жетът. даден в стихотворна фор
ма. не само търси и «заеква подоб 
рена акЦрНтировка. но 'налага и 
някои закони на поетичното, сти
хотворно (римувано или нериму- 
вано) слово. Драмата със своя сти 
хотворен строеж не предоставя о- 
собени възможности за творчески 
прояви.

Но пиротските самодейци твър
де успешно се справиха с поставе 
ната цел. без оглед на това. както 
и на доста невнимателната на ме 
ста некултурна публика. Когато 
стана дума за нея да напомним, 
че това бяха главно ученици на 
гимназията, младежи ц ученици

те.
Това нерадостно произшествие 

не е самотен случай Някон. оран 
нителио голям брой « при про
жекция на филмовете проявяват 
също своите привички — шумят, 
'коментират, .подражават, с други 
думи реагират на отделни сцени 
така. както би реагирал 
дошъл за пръв път на кино. теа
тър или някое друго представле
ние

I

човек.

ка епячност.
В образа на Оливера — САВ- 

КА ДЖОРДЖЕВИЧ — има не
що очарователно и темперамент
но. душевна чистота и нравствена 
краПота. Актрисата. Савка презър

Младежката 
лругнте институции (училището 
преди всичко) трябва да станат 
на път и да пресекат това защо-

от основното училище.
Оценографнчното решение бе 

твърде успешно.
организация и

М. А.Ст. Н.

"* //-к //к/у^-к ^

дъно. наредио ^е, с друге стране, да се с жнма строго 
и нечовечно поступа, те ]е тако умишлено било да 
се они за мале преступе телеоно казне. Овакав посту- 
па!К огорчи младе луде и они се прнну!)енима на!)у да 
се потуже бугарском одбору и помойи да потраже . . ."

Друта причина е неуеднаквения състав на легионе
рите; между тях имало и 'развалени м пияници; так,ч- 
ва имало малко, но заради тях офицерите се карали 
■на вфчкн момчета. Пък и легионерите се обезкуражи
ли, когато разбрали, че в скоро време няма да стане 
война е Турция. Те зчаелн само за външния изглед на 
нещата: трябва да завършат обучението в най-кра
тък срок, за да станат водачи на чети в освободител
ната война, чието избухване предстои в най-скоро 
бъдеще, може би още през пролетта на 1868 година 
Те не знаели дипломатическите закулисни събития; 
затова не винаги могли да разберат някои ходове на 
сръбското правителство, на пример гсренаименуваине- 
то на легията в „стрелачка чета“, за да се потули 
съществуването й от чуждите разузнавателни служби. 
Няма съмение, че и националните чувства и на едната 
и на другата страна пречели 'на съгласуваната работа.

Но най-важната причина, наред с колебанието на 
княз Михаил към края на 1867 година, е външнопо
литическия ватиск. Подготовката на Сърб.чя , догово
рите със съседните държави, отделно пък въоръжа
ването на Сърбия «е изплъзнало От вниманието на 
великите сили. През декември 1867 година австрий
ският, английският и френският консул в Белград на
правили съвместен демарш пред княз Михаил „про- 
тиву во]ени спрема ко]е се у Срби]и подижу преко 
граница жени стварнм потреба“.

Българската легия също била трън 
великите сили. През яапуари 1868 година 
сули (английският, австрийският, може би и френски- 

Ип.) посетили. 'новия министър на външните 
работи Милан Петропиевнч н му направили „сво]а 
представлажа о тако звапо] бугарско] легион ко]а се 
код нас образу]е". И тъкмо по това време станали 
най-големите затруднения с легионерите. Оплаквани
ята на. българските младежи стигнали до генерал Иг
натиев, Милан Богичевич, който замествал отсъсгву- 
ващия Йован Риотич, съобщил на 23 април, че рус
кият досол му „казивао да су му се тужнли овдаш- 
1ьи Бугари како ]е наш мин. пощи и 200 Бугара отерао 
и да ]и )е 'пре тота и туйн дозволаво“. Генерал Игна
тиев изказал съжаление, ако наистина нещо подобно 
е станало, което би 'направило лошо впечатление ма 
българите. Имало ли е някаква .интервенция от руска 
страна — не ни е известно. Богичевич обаче получил 
на 2 май писмо „о жалбама бугарских младийа хо]и 
су овде у во]ску примлени", че оплакванията им са 
„неоснсгваие а претеизще жнхове (доставлеие у ноти) 
неоствардме". На Богичевич бил съобщен „наш начин 
сматража и жела да се. . . ако ]е могуйе на морал 
жихов де]ству]е". Тъй като писмото не е запазено 
(данните са цитирани от една протоколна книга — 
Иг.)(<це можем да кажем какъв'е бил „начин смат- 
ража" на сръбското правителство.

И след разтурянето па легията белградските ме
родавни фактори поддържали връзки с Добродетел
ната дружина. След намесата на консулите, Милан 
Петронневич уведомил Добродетелната дружина чрез 
Коста Магазинович, на 3 февруари 1868 г„ како нас 
политнчне околности спола наморава]у остварсже на
ше велике иде|е одложнти". Писмото обяснява тога
вашното положение на сръбското правителство и за
служава да цитираме най-съществените му части. „Око

те на Добродетелната дружина. Той ги приел при 
•най-голяма тайност. Българските делегати му проче
ли „Протокола“, княз Михаил заявил, че го възприе
ма с най-полямо удоволствие. Той препоръчал на де
легатите да проъдлжат работата в това направление. 
На 22 май/3 юни Гарашанин ;изпратил писмо до До 

■ бродетелната дружина, в което потвърдил получава
нето «а „Протокола“ „гласейи на бладодетелне цели“ 
и заявил, че н сам се е уверил, спед като проучил 

-съдържанието му, че „«шита «е сто]и на путу да би 
се н од ербеке стра.че нсте благадетелне цели за]еа- 
нички подпомагале". „И по томе, завършва писмото 
си министърът нд външните работ.и — саглашава^уйд 

-се меЬутим потпуно у оонову са предложеннм тачка- 
ма, ми йемо приступнти делу, ©ставла]уйи да се доц- 
нн]е о «одробностима договорима и споразумевамо“.

За дейността «а Любен Каравелов в Белград 
през 1867 г. ние писахме неотдавна в. описание „Мост“. 
(„Два разказа на Любен Каравелов и две събития 
из живота му“, кн. 2, 1966). Затова тук ще се спрем 
върху едно друго интересно събитие. Става дума за 

-образуването и разтурянето «а втората българска ле
гия. Тя имала за цел в кратко време да подготови 

•офицери, които да командуват отреди от 120 души. 
Легионерите били приети при специални условия, като 
воеии питомци: имали отделен гогвач, месечна запла
та три талкра. Те наброявали триста души, от тях 
200 българи, а останалите сърби, хървати и черногор
ци. Началник на легията отначало бил капитан Йован 
Драгашевич След двумесечно обучение Легионерите 
дали изпит пред офицери от всички войскови родове, 
а след един месец още два изпита. Обаче след тре
тия изпит отношението към тях се променило. Най-на
пред им отнели помещението (бившата турска болни
ца в калемегдаиска крепост), в което могли да сед
ят и да правят бележки. Новото помещение била 
обща зала в бившата турска казарма в предградието, 
а легионерите стоели и не могли да записват лекциите 
на своите преподаватели. Драгашевич бил сменен от 
Ефрем Маркович. Една част от младежите били из
пратени в други войскови части, някои «осят дърва, 
чистят клозети, дворове, пазят затворници и тяаи по
добни. Това предизвиква недоволство у българските 
младежи. В Буку.реш, пристигат писма с оплаквания. 
Всички опити да се решат възникналите недоразуме
ния, останали без резултат. Според някои източници, 
легията, основана през есента «а 1867 година, била 
разтурена през втората половина на април 1868 година.

Причини за това събитие има няколко. Факт е, че 
военният министър, австрофилът Блазнавац, е изиграл 
определена роля. след сменяването на Гарашанин от 

•поста министър на външ .ите работи през ноември 
1867 година Атанасий Николич, един от близките Га- 
рашанинови сътрудници, пише, че Добродетелната дру
жина изпратила в Белград „из отличних породица не- 
колико младих луди ко]и су се учили у Германирц 
па овима придружи и неколико интелигентних луди“ 
и че княз Михаил издал нареждане тези млади хора 
да се „обуку у во|ничко одело, да се смеете у граду, 
онде да се школа отвори и да им се даду професори 
ко|и йе их спремати за четово()е". Обаче „министар 
водени сасвим ]е противу чжажеве наредбе поступно'.

1° тако радио очевидно као да му ]е намера била 
Аа осу,]ети цил ове школе. Он де само да ни|е народно 
да вешти офицнри ггрела]у нужяе науке свим питом- 
нима и да се они вежба.|у у во)ним службама,
|ош тако упутство изда да се ови питомци употребе 
Да чува]у осу^еиике и на яа]'ниже радове. Докле ]е 

<>)ни м и циста р ове младе луде овако 1иепристо]но ки-

нашег во]еног спремажа и приликом промене г. Гара- 
шадина — пише той — дошли смо до иепри]атннх 
об]'асже1ьа са руском владом. Вама ]е познато 
летос да су

три руска внша офицнра наше воще спреме пре
гледали. Било што су очи гледали наше ворю стаже 
са одвише педактнчнтгм очима, било што одиста има 
м до нас махна, жихови рапорти испалн су непово.ъ- 
ни. Промеиа г. Гарашанина, кога )е ауторитег и име 
од важчюстн било за намеравачу раджу, дала ]е при- 
лику ру-ско] 'владн да нам за обе ствари пошале стр- 
оге иримедбе. Одговор жегове еветлостн на нсте ни]е 
са свим

2
2
8
2

поправио, али ]е умажио непри]атност нашег 
положа]а, бар у толико Што царска влада повлачейи 
се у неку резерву, обейава опет испунитн сво]а обе- 
йажа и прнста]е на дале саветоваже о нашим раджа- 

. наддм-о се да йе се с временом цзгладитн што щш 
затегнутости а случа]но су се н са стране окол

ности тако саставиле, да нам ]е не само могуйе, 
и неопходно нужно чекатн на бола времена, тнм пре 
што н Грчка не само не показу]е више «естрплежа, 
него }ош далеко нще спремна, нити мисли

2в
2
Рма

2има

Рнего

и кад
спреме довршн почнжати штогод без каквог европ- 
ског рата.“

Обаче, по преценката на Петронневич, за война 
по бреговете на Рейн между Франция и Прусия) няма 
никакви изгледи, напротив, създадено е такова съот
ношение «а силите, щото Сърбия не само че не може
ни да повдигне глава, но то дори спъва и. хода на 
приготовленията. Против Сърбия е на лице цяло съза
клятие. „Аустри]а, Француска па и Енглеска —

в окото на 
някои кон-

про-
дължава Петронневич — сложиле су се да код нас 
живо нападну то што мнеле да су смутже руске. Зна- 

нам иитерпелащца учинише због наоружа- 
жа, због бугароких регрута, чак измислите неке мно- 
гобро]не српсконруске чете по Румунщи. Новине 
свакн час лапада]у, као да омо ми каква велика сила. 
У кратко оие силе

Ят
*•«те колико

нас

прете «ад игзриком и озбнлно, да 
Йе угушитн свакн покуша] против Турске. А 
то могу учинити чим нас Русща не може да сачува 
са пршщнпом неи1нтервенци]е. То Руен]а доиста не 
може, тако ]е усамлена спола, неспремна изнутра, и 
то нам ]е 'Н об]авила позива]уЙн нас на стрплеже и 
одлагаже радже.“

При такова положение иа Сърбия не остава нищо 
друго освен да мирува и Петронневич възлага на Ма- 
газинович да обясни на ръководството на Доброде
телната дружина положението и да

знамо да

2
2им апрепоръча

търпение. Щом се окаже благоприятно обстоятелство, 
то ще бъдат уведомени, а дотогава Йда ле паднат ду
хом, да продълажат н дотогавашните приготовления, 

- но да внимават и отбягват всичко, което може да бие 
на очи. Трябва да се .крият повече, отколкото преди, 
защото и турцнте са станали извънредно предпазли
ви, .и бдителни. Като се страхуват от събитията, конто 
биха .могли да станат през пролетта,

2
2
2
2него те вършат огро- 

и това обстоятелство емин воеии приготовления 
едно съображение повече 
акция.

за отлагане иа общата
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В
п
п Съществуват ли още 

предисторически животни?
3 ап □

п п□
пп
С1□ □

Преди и след - 

I празнични несгодии

о п
п п
и а Прмлен. неизвестен на науката, но 

неговият 'белгийски колега Ейвъл 
маис обърнал внимание, че отписа- 
ните белези говорят за гущероо- 
браоен вид — иотъомък «а древ
ните крилати гущери — птеродак-. 
тилите.

Източник на съобщения била не 
само Африка. Загадъчни животни 
и ‘разкази за тях идвали и от дру 
•ги /места. В 1939 г. в етапите на 
Нови Южен Уелс в Австралия се 
•появил опромен крокодил. Видели 
го пътниците от влака, когато пъ
тували към северната част на ща
та. Крокодилът се бил изтегнал 
на самата железопътна линия.

В Южна Америка индианците 
ог Патггония твърдят, че в неиз
следваните пампаси живеят брони 
рани даивотни 1Големи колкото 
бик. но с външен вия на мравоя-. 
ди. И като че ли в потвърждение 
на тези слухове на много места 
били намерени исостти и сиво-кафя 
ви .дебели кожи покрити с косте- 
ни плачици. На юг. по поречието 
на Амазонка разказват за при-, 
хазната змия „минхокао“. Много- 
бройнитР очевидци я описват като 
прилична на гигантски червей в 
костена броня, дебела повече от- 
метъ.р, Муцуната на змията наиом 
пяла свинска зурла с-малки щръ
кнали уши. Животното обитавало 
реките и блатата, като се криело 
в изтритите от него подводни ями.

А на другия край на земята в 
Сибир, вестник „Молодежъ Яку- 
тии" от 14 дек. 1958 г. поместил 
следното съобщение: „В Оймякон 
ския район ср намира голямо езе
ро Лабинкир. Жителите от недале 
чното селище Томпор разказват, 
че в езррото живее чудовище. То 
имало тъмносив цвят и огромна 
муцуна а разстоянието между о- 
чите му 'било по-голямо от шири
ната на сал с десет преди. Колхоз 
никът Петър Винокуров намерил 
на северн/ия бряг челюст от това 
животно. Челюстта със запазени 
зъби била толкова голяма, че под 
нея могъл да мине конник".

■Не е необходимо да изброяваме 
други слухове, съобщения и твър 
дения. Досега не са намерени си
гурни следи от тия баснословни 
чудовища но някои учени не из
ключват възможността те да- 
съществуват рРално. В климати
ческо и геоложко отношение А- 
фриха ги Южна Америка почти не 
са претърпели съществени изме
нения през изтеклите милиони го
дини В техните непроходими бла 
та и 'Джунгли като в естествен па 
леонтологичен музей, вероятно са 
се запазили много древни живо
тни. От друга страна големи обла
сти за Африка Южна Америка. 
Австралия и Нова Гвинея не са до 
бре изучени. Ето защо не е чуд
но. ако -с<Р окаже че измрелите ди 
нозаври са и наши съвременици“.

и п

Не само снежният човек „ЙЕТИ“ представлява загадка която 
учените трябаа да разрешат. Чудовището от езерото Льок Нес. ко
ето няколко пъти през последните десетилетия се показа на слу
чайни зрители, също е загадка, която чака разрешение. Затова с 
право може да се постави и въпросът от заглавието „Същсствувах 
ли още предисторически животни?“

Едип отговор на този въпрос дава Ст. Никитов. чиято статия 
преппчатваме от в. „Поглед“.

П

П
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□

П□ ПБеше събота. Точно тази предпразнична събота. В кан
целарията влиза дългогодишния служещ и още от вратите;

— Нищо. толкова много чаках и нищо. . . Миналата го
дина някак си успях да взема агнешко за малко пари. но се
га. докато ми дойде ред се разграби. . .

— Ще правим ли заседание? — запита Тоза. който също 
така беше малко недоволен, че баща му още не е пристигнал 
от село да му донесе агнето.

— Бре. бре — закрещя другарката Вида. — Помня мно
го добре, че н миналата родина точно пред празника, някой се 
писа акълия и насрочи заседание. И лесно е на пас мъжете, 
но ние трябва да почистим къщата, да подготвим ядене, да 
ходим на фризьор и. . .

— И разбира се — продължи нейната съседка Мнра — 
по желание на някои наши другари, конто не признават жен
ския труд. да държим заседания. . .

— А утре започва празника! — каза Свето, касиера.
След малко мълчание стана шефа от креслото и тържес

твено заяви:
— Другари и другарки, аз винаги съм ви разбирал тру

дностите. И право е. другари, хората да се подготвят, за да 
може. като паши производители действително да отпразну
ват празника на труда.

И така за няколко минути канцеларията остана празна. 
Беше събота, някъде десет, някъде единадесет часа. . .

Дойде сряда, първия работен ден слсд празника. Същата 
сцена в канцеларията на предприятието „Дъб“. Влизат същи
те служещи-

— И не мога да разбера другари, има ли някъде в машата 
страна точно след празника хората да се прихващт към една 
така отговорна задача, както ние. . .

— Не разбирам за какво се отнася? — пита шефа.
— Отнася се за работата, която отложихме за днеска. По 

моя преценка, днес няма да завършим успешно тазн работа 
— добави същия.

— Бре. бре. . . — продължи Другарката Вида. — Точно 
помня и миналата година, че на този ден беше заказано ва
жно съвещенне. Като че ли в годината други дни няма. но 
веднага след празника. . .

Взима думата пак шефа:
— Другари, що се отнася до мене. аз винаги съм с колек 

тива.Ето например това важно заседание може да проведем 
утре.
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вилон археолозите открили прочу
тата врата па богинята Ища.р. у- 
краоепа с ‘разноцветни барелефи 
на-575 животински фигури. Поч
ти всички животни били идептифи 
тирани, ‘но фантастичният ,,.си- 
руш“ поставил зоолозите на тяс
но. Тялото му било покрито -а лю 
спи опашката била дълга л гу- 
щрроподобна. а дългата гъвкава 
шия завършвала със змиевидна 
глава с рог и раздвоен език- Пръв 
Коддуей обърнал внимание на 
приликата между това изображе
ние и някои изкопаеми гущери. 
Наистина откъде древните худо
жници оа имали представи за по
добен звяр? Още -в гървата поло
вата па миналия век ловци ми
сионери и авантюристи започна
ли да разпространяват невероятни 
разкази за гигантски хищни чу
довища. обитаващи непроходими
те джунгли на Централна Афри
ка. По-късно 'известният -ловец 
Алфрад Хорн съобщил, че видял 
огромни следи от нокти принад
лежащи иа водното животно „яго- 
нитги" храй блатата на Камерун. 
- През 1913 година немска геоло

жка и картографска експедиция 
изследвала Конго и Камерун. В 
официалния доклад на дейния на
чалник до правителството се съ
държа описанието на фантастич
ното животно „мохеле-мбембе". 
Голямо колкото слон. то имало 
гладка кожа със сиво-кафяв цвят. 
Шията му била дълга и гъвкава, 
а опашката му като на крокодил. 
Чудовището било тревоядно. но 
често обръщало лодките и убива 
ло хората в тях. Подобно животно 
с дълга шия и опашка видели и 
някои английски офицери в езеро 
то Виктория. В 1919 г. във веОтнн 
цнте са появило съобщение че жи 
вотно подобно на динозавър налад 
нало инженерите и работниците, 
които работели по железопътната 
линия в Конго. В достоверността 
на тия разкази учените се съмня
ва ли.-и то не без основание. Но в 
1932 г американската екегеднция 
на ‘зоолога Иван СъндерсФн се на 
тъкнала на гигантски .следи край 
брега на Крос-ривър в Камерун. 
По-късно самият Съндарсън бил 
нападнат от .дпакон с огромни ни 
пести криле. Зоологът бил на мне
ние. че се касаело за гигантски

„Предн да избързаме с отрица
телния отговор. нека .си 'припом
ним случая с ‘целекаитуса — Древ 
пата ‘риба. изчезнала преди пове
че от 70 милиона години и открита 

1939 г. Не е ли въз- 
„дълголетне“ А а
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можпо такова 
притежават п други таредисториче 
ски животни например динозаври 
те. конто в сравнение с нслекавту- 
са са „млади" организми? Още по 
вече, че открай време 
упорити слухове и съобщения за 
гущероподобни ‘Зверове, обитава
щи недостъпните н неизследвани 
места. Тези твърдения 
споя шодкладка — ог пародиите 
приказки и /Митове оа змейове и 
дракони до археологическите на-
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ходки със своите стилизирани изо 
бражепия
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: ДЪМПИНГ — при ка>- 
питализма значи продажба на 
стоки на външния пазар по це
ни. по-низки от цените на вът
решния пазар, с Цел да се от
странят конкурентите и да се 
завладее външния пазар. Загу
бите при дъмпинг се покриват 
с печалбата от установяването 
на монополно високи вътрешни 
цени или с премии и Субсидии 
от държавния бюджет. Разно
видност на дъмпинга е валут
ният дъмпинг, осъществяван 
чрез обезценяване на национал 
ната валута;

: : : Ерехтейон е храм. раз
положен на атинския Акропол: 
Построен е от мрамор в атичес 
ки йонийски архитектурен ред 
от неизвестен архитект в 421 — 
—406 пр. н.е. Несиметричният 
план на ерехтейона е компози 
ран от две главни части: пър- 
вата'-източна, посветена на бо
гиня Атина, е достъпна от из
ток през шестоколонен портик, 
а втората — западна, посвете
на на бог Посейдон и на мити
ческия цар Ерехтещ е със за-п- 
ворено предверие. свързано е 
четирнколонен портик на север 
и с изящен „Портик на корите“ 
т.е. на каоиатндите на южната 
страна. Ерехтейон е забележи 
телно произведение на древно
гръцката архитектура.

: : : „Работник“ — седмичен 
орган на Българската социал
демократическа партия — е за 
почнал да излиза след Бузлуд 
жанския конгрес от август 1891 
голина. Първия брой се явява 
в Търново на 1 ноември 1892 
година.

: : :Пред края на 18 столетие 
Смедерево е бил град с 60 Хрнс 
тиянскн и 140 турски къщи и 
четири фурни. Освен това той 
е имал една християнска черк
ва построена от дърво.

П□
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а□
□□ — Да. утре! — в един глас казаха всички.

Дойде и утрешния ден т.е. четвъртък. Служещите от 
предприятието „Дъб“ бяха вече заели местата си за заседа
ние. Всеки държеше пред себе си огромна папка.

— Аз не мога да разбера този наш Скоблар?! Той като 
че Лц не е видял топка в живота — започна шефа на адми
нистрацията. . .

— За мене 1:0 е загубен мач. а толкова хубава шанси 
имаше. . .

— Другари, ще започнем ли с работата. . .
— Да ще започнем. . . Този мач между Югославия и 

Германия ми много прилича на игра на два провинциални
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— Да бе. такива шанси. ето аз не съм видял топка в жи
вота. но точно щях да дам поне още един гол. . .

Дойде и кафето, и содата. Някой започна да се прозява...
Другари — даде предложение някой — да отложим засе

данието за утре след обед.
— Не може — Дежурна улица.
— Тогава за събота?
— Не може — другаря Георги Ще се готви за имения 

ден. той е на прага.
Но. единството на колектива беше решаващо. Избра се 

комисия да погледа календара и да даде предложение за 
провеждане на тези важни задачи в предприятието.

Богдан НИКОЛОВ
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КООПЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ 
на земеделска кооперация „НАПРЕДЪК“

обявява
КОНКУРС 

ТЪРСИ изкупчик на селскостопански 
УСЛОВИЯ:
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Долно Тлъминов

Из нашия печат
ГШАЩЩГЕ

па иа ОНО да се ‘Превозват до Ви 
сок жени и деца. па и по-близки 
роднини на някои хора от ОНО и 
тогава, когато джипът не отива 
по служебна работа. Джипът оти 
ва и там. където може да се из
ползва влак (Пирот).

Обаче хората приказват (и то 
основателно) по тоя въпрос, за- 
щото общата сума, която се израз 
ходва >за такива пътувания (г.о ча
стна работа на риболов, за дре
бни работи до Пирот) е голяма.

Продукти и животни

!Средно профеешонално образование и дългогодишна 
работа в търговията и изкупването на животни;

2. Висококвалифициран работник работил
над пет години;

3. Основно образование

в търговията
брой 262 от 15 август 1954
Дребни работи ли са това?
Другдрю редактор, когато се 

разглеждаше бюджета на околий
ския ‘народен отбор направи ми в- 
дечатление. че сумата предвидена 
за издържка на джипа на ОНО е 
доста голяма.

Околийския народен отбор даде 
над един милион динара за джипа 
и почти толкова и повече дава го
дишно за неговата издържка. О- 
баче и гТреди, а особено напосле
дък джипът се използва за лични 
цели от някои хора на ОНО и Ко
митета. Не е рядко явление с джи

с дългогодишна практика п тър
говията и изкупуването от 5 до 10 години

I. Лични доходи според правилника за разпределение па 
лични ,доходи в кооперацията,

П Конкурсът е открит 15 дни след обявяването му.

Шлл&изм,
^ -по*е, А /ГЧ------ ^

В^ЩО .‘V V аЧАр,
л го мо млглре
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/

Вестник на българската на
родност в СФР Югославия. 
Излиза всеки четвъртък * Ув
режда редакционна колегия + 
Директор, главен и отговорен 
редактор Асен Лазаров Из
дава „Братство" — Ниш * Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Нар. бан
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