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ТОДОР СЛАВЯНСКИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Репуб-Драгн Стаменкович бе избран за председател на 
чиканската конференция на ССРН в Сърбия, а Радоваи Паи- 
товнч за секретар. На първото заседание ка конференцията, 

па 26 май бяха избрани 43 членове в председателството и 
Изпълнителния съвет на Конференцията на13 членове в 

Социалистическия съюз.ВЕСТИ ИМ НА БЪЛГАРОУАТА ЦАРОА/ОСТВ С&Р ЮГОСЛАВИЯ

Плеша, Мнливое Поледица, Мир- 
Попо-Вич. Светозар Полячки, 

Мирос1лав Профиловнч, Алексан
дър Радовановнч (председател на 
секцията по образовам пето. наука 
та и 'културата), Бог,дам Радойчич, 
МилораД Радомир, Ов-етоза,р Рнка 
нович, Лаело Райх ами. Зиадин Са 
бедим и, Оинам Сахити, Риза Са-

Йон

Радован Пантоанч, секретар на 
Главния отбор изнесе доклад за 
дейността на 
съюз в провеждането маМАСОВО И ТЪРЖЕСТВЕНО 4ЕСТВЧВДНЕ ПЕНЯ 

НА МЛАДОСТТА В ДИМИТРОВГРАДСКО 

И БОСИЛЕГРАДСКО

ко
Социалистическия 

Резолю-

Слобода Селкч,пунджия.
Сърбова,н (председател на секция 
по обществено-икономически въ
проси в селското стопанство и 
въпроси на селото), Ружа Цвеач, 
Предраг Цукич, Драган Чирович. 
Мехмед Ходжа, Дана Милосавле- 
вмч (председател на Конференци
ята за обществена активност на 
жената).

Членове на председателството 
що своята функция са; Драги Ста- 

Радован Пантовкч.

Населението от Димитровград
ско достойно отпразнува Деня 
на • младостта. Г1о случай празни
ка на младостта и 75-тия рожден 
ден на другаря Тито на 24 и 25 
май е Димитровград се съЛояха 
финалните състезания на най-даб 
ритс от районните прегледи в ко
му* та. Тази година празника бе 
увеличен с още едно тържество 
— 25-години от създаването на пи 
онерската организация у нас. Ве
личавата манифестация в Димит
ровград още веднъж показа дъл- ~ 
боКата обич на населението От то
зи «рай към Другаря Тито н не- 
лохолебнмата вяра н привръзност 
към него и Партията.

Празникът на младостта в Ди
митровград започна на 24 май. Ма 
,кар че времето беше лошо, още 
от сутринта Димитровград се из= 
пълни с ученици, младежи н хо
ра от салата дошли Да вземат у- 
частие е Тържествата, и по този 
начин да пожелаят дълголетие н 
крепко здраве на великия ни вожд 
и учител — Другаря Тито.

Поради дъжда и бурята факел
ното шествие бе отменено. Вечерта 
в салбнД на Центъра за кулура и 
забава бе Устроено тържествено 
събрание, на което Мнлорад Зла
танов. председател на младежкия 
комитет в Димитровград говори 
ла акамен-нето на Деня на младо
стта и живота на другаря Тито. 
След това бяха рецитирани стихо
ве за др: Тито, а хоровете при ос- 
нОВнНТе училища в Смнловци, До 
лна 'Невля и ..Моша Пияде“ ,в Дн 
митровграл изпълниха няколко то 
чки.

„Дванадесетия общински фести
вал на българската народност от 
Димитровградско е още една про
ява на привърЖеягостТа ни Към 
другаря Тдто. Той е една част от 
онова, което расте и се развива 
в една Гранитна стена, която гор
до стои на позициите с»-н отСТоя- 
за на вснчкн трудности. Нашето 
социалистическо общество Крепне 
върху основите на братството п

иединството на нашите народи 
народности и дава големи въз
можности за пълна проява на твор 
ческите сили на всички хора. за 
пълно ангажиране в борбата за 
мнр и мирно сътрудничество, а
този девиз пръв прокламира дру
гарят Тито.

В лицето на м>е»кович,
Макяш Кслемен н Илияз Курте-другаря Тито са 

съчетани всички компоненти на ед ши.на Всестранно надарена личност 
(Следва на 3 стр.) ,В Изпълнителния съвет са из

брани: Радован Пантовкч, МдрОс- 
Гоня, Милан Зечевич. Мило-Лав

рад Митронич (председател на но- 
мицията по политически и органи
зационни въпроси), Сречко Недел 
кови'1 (председател на комисията 
■за избори и кадрови въпроси), Ба 
Хри Оручи. д-р Вера Петрич, Жи- 
ка . РаДойлович (председател на. КД 
■мисията по междунационални от
ношения и международно сътруд
ничество), Бора Ромач, Тодор 
Славннски, Люба Младженовмч. 
Кръсто Филипович, ЙожесЬ Шол-

Телеграма до др. Тито
Драги другарю Тито,

В майските-дни на Деня на младостта, Твоя 75-годишен рож
ден ден н Деня на българската народност в Югославия, трудовият 
народ, младежите и девойките, пионерите н пионерките от Днми- 
. ровградска община, събрани днес на своя X// фестивал Желаят 
с обикновени думи да изразят величието на чувствата, които «з-г- 
ьвтват към теб другарю Тито. Свободната воля на пашите народи 
като знаме на Твоите МИсЛи и Твоите дела свързваме с Твоята 
работа, с всичко онова, което с кръв и пот е вградено в нашата 

Република, а което е съчетано в братството и единството 
на нашите народи и народности. Програмата на Съюза на комуни
стите, човешките идеали, общественото н работническо само
управление. стопанската и обществена реформа и хуманистнЧе- 
ския идеал на Твоя жизнен път

Гордеем се с твоите Исторически доказателства, че като Неу
морим воин със своя личен пример в Червения октомври и леген
дарен комендант и герой от нашата революция Ти показа как тря
бва да се борим за свободата и светлото бъдеще. Три десетилетия 
Ти и нашата Партия Сте един борец, обединени и силни с делото 
I а светла и героична борба в нашата революция и следвоенното 
мирно изграждане на социализма. Придобивките от тази борба е 
легендата как човека става човек, решен Да обезпечи своето 
бъдеше чрез единствен път на самоуправителното социалистическо 
общество.

Поради това 25 май е наш съвместен празник — празник на 
младостта

Дълбоко чувствуваме Твоето послание „трябва да гледаме 
бъдещето“! С тази Твоя мисъл, другарю Тито, Ти намери за вси
чки нас топли, охрабряващи и решителни думи. В тях винаги е 
прксъстЕаща Твоята революционна мисъл, която ни дава сили за^ 
осъществяването на социалистическите идеали. Тази мисъл Днес се 
гриема от всички миролюбиви народи — същински борци за свето- 

мир, чиито борец и исполни винаги си бил ти, другарю Тнто. 
Драги другарю Тито, в момента когато нашите думи „е могат 

да заместят възторга, който чувствуваме. ние се Присъединяваме
милиона югославяни, като Ти желаем от

Драги Стаменкович тес
За делегати в Съюзната комфе, 

рениня са ■избрани- Милентне По- 
позмч, Драги Стамен.ковдгч. Люби 
ца Мнхич, АлеКсанДаЪр ПетКО-

цнята >на Шестия конгрес на 
СОРН на Сърбия и учредяването 
на организацията въз ослюва на 
новия устав. Той подчерта, че ре 
шекаята на Конгреса п новите ус
тави са подтикнали организациите 
на Социалистическия съюз към ин 
тензнвна политическа дейност и- са 
станали могъща опора на прогре
сивните сила в борбата за по-на- 
ТатЪШно Продълбочаване на соци
алистическите отношения, последо 
вателно провеждане на обществе
ната и стопанска реформа н за 
заздравяване на равенството, брат 
ството и единството на народите 
н народностите в Сърбия а Юго
славия.

Конференцията на Социалисти
ческия съюз избра ново председа
телство в състав: Андрей БабняТС,
Александър Бакочевич, Мнодраг 
Богдановнч (председател на сек
цията за 'информации и 'Пропаган
да), МилораД Ве.шковйч, Иван 
Вучковкч, (председател ,на секци
ята по градоустройство и комунал 
но строителство), Радован Гър«о- 
вкч (председател на секцията за 
самоуправителнн отноцфйня е об- 
ществено-пол!1Тп|чесп<|1те съвмест 
ноеги), Живота Джерманович,
Владимир Жслнч, Брани,слав Ико впч,Днмитрие .Вучецов. Влада .Не 
пич. Жнворап Яковлспнч. л-р Ко- оричич, Милан Попович’, Влада 
ча Йончн'4. д-р Вера Ковачев,|ч Симич. Тамара Джорджсвич, А-

.тександър Бпкочевнч. Влада Зе-

светла

Двадесет н пети май беше ху
бав слънчев ден, Димитровград 
празнуваше. Към 10,45 часа преди 
плайне започна физкултурното Де 
филе. В спортния център стана 
живописен спектакъл. От тържест 
вената трибуна, в присъствието 
на прелставителители на общест
вено-политическия живот в кому
ната. както и много гости, произ
несе реч др. Илия Петров, предсе
дател на Общинската конферен
ция нв Социалистическия съюз в 
Димитровград. Говорейки за зна
чението на празника -на младостта 
и Делото на другаря Тито. той ме-

в

ССн

към гласа на двадесетте
есе сърце дълъг и щастлив живот. Тодор СлавннскиОт младежите, пионерите и гражданите 

Димитровградска общинажду другото каза:

(председател на секцията по Здрав
ни въпроси и социална политика), чевнч, Милс Павловнч, Мнленко 

Миладин Корач (председател Парезамсхннч. Джоко Стбнчич, 
ма секцията по обществено-нконо. Любнша Лукич, Янош .Месар.о.ш, 
МЦЧСекш въпроси и стопанството), Мюшерсф Мустафа, Душан Ми- 
Во-жко Крунп.ч. Гордайа Лазич, те»и!Ч. Божко Кръстач. ’ ‘ Никола 
Драгослав Марковнч, Станиша Джуверовнч, Драагко ^ил^рич, 
Милаченич, Мнленко’ Мнхайло-, Ас^н Лазаров. . Нада-Кун Авдрее- 
внч, Вптомтр Пстковнч. Бракко . впч. Душаи, Л|у|1К11ч.. . , ’

Д-Р

РАЗМЯНА НА ПЕЧАТ С НР 
БЪЛГАРИЯ ОТ ЮНИ Т. Г.

.•л-чу.
, В рамкате на културната к<>н ровград, Босилеград, Нищ; Пи 

венция между нашата страда рот. Зайчар и Неготин. Проуч 
и НР България, белградското пат се възможностите кдК с.по- 
нздателско предприятие и со- мепатите вестници павремевпо 
фийският „Хемус“ (Фо-рано да се доставят в Босилеград. 
..Разноизнос") са сключили до На територията ща. . българ- 
говор от юни да организират ската народност, в Дйми.тров- 
разнрострапие на вестниците град и Босилеград ще ,се цро- 
Борба“ и „Политика“ и на сШ! дават по Триста броя „Работ- 

сДнне „Югославия“ в Бълга- ническо дело“ н „Отечествен' 
рия. а в същия тираяс, и същ^ фронт“ й ' педесет броя епйса- 
ия брой Градове в Югославия, ние „Българияг“. • 1
българските вестници' „Работ- Този договор между двете 
ническо дело‘‘ и „Отечествен предприятия същевременно е 
фронт“ и списание „България“ ' първа крачка към'организира- 1 

Представителят на „Нолит“ не «а сътрудничество между 
заяви на нашия сътрудник, че двете страни п областта ца ра- 
бъдгарсКИте вестцнцн и сПИса- змяпата на ежедневници'и епн- 
ние „България“' ще се раз- сания. •

" нростаняват в БеЛград, ДиМнт

•■ --''у:!-- •<.
■р

у

Тринадесетгодишиия пибнер от Пле’вля Миодраг Струпаш връчва на президента Тито одафетната палка 
с най-хубави благопожелания от всички народи на Югославия за 75-тия му рожден Ден.

М: Бакнч

*' Г
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Нъм тоаисите за реорганизация на Съюза на комунистите

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА 

ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕКРИЗАТА
НА СРЕДНИЯ ИЗТОК и» Мотиви. Мнозина залвянат маври 

мер, че ис падат да бъдат чл««ове 
на СК зарад това, че много пър
вични организации, в които Живе
ят и работят „политически са не- 
актвни" и че, в тях много се .ра
зисква, а малко се работи. Голям 
брой работници с по-мит!ки лични 
доходи „оправдават" връщането 
на партийния билет с .високия 
членски внос, а някои правят тО- 
ва зарад временното <М .заминаване 
в чужбина. Счита се обаче, че ед
на от сериозните причини за на
пускането на Съюза на комунисти 
те да е и ниското политическо и 
идейно равните на тези членове, 
неразбиране на новите отношения 
в СК и недостатъчната привърза, 
ност към организацията.

В рагаговорите за прилагането 
на дисциплинарни мерки в СК се 
чуват мнения, че ;има място да се 
ареизпита цялата политика на на
казване. Предлага се, например, 
,да се намали броя на видовете на
казания и да останат само ония. 
които отговарят на сегашната сте
нен на развитие на организацията 
и а СК.

.;'И||И. Миналата година например 
партийните’ билети са върнала 
,'.(>'10, в през 1905 година 
членове. Обаче ,намаля броя на ра 
Потниците 'напускащи редонете на 
СК, «о тази категория и занапред 
си Остава най-чиглена.

Има мнения, че е съвсем нор
мално във фазата иа най-новите 
революционни промени в страната 
и в Съюза ща комунистите от ре
довете му да „и.злезат" ония. кон 
то не могат да приемат новата на
сока, защото са станали Членове' 
на СК само из кариерпстически и 
подобни подбуди. Счита се обаче, 
че ръководствата, дори и члено
вете. не могат да останат по; стра
ни тст.м този въпрос, защото преда 
всягчко, се иамаляна броя на непо
средствените производители, кои
то и без това не са 
съответно в организацията на 
СК.

Във исеобщото разпскпаме 
реорганизацията '.I по-нататъшио- 
то развитие на Съюза па лшмуцис 
тнге, Което започна от неотдавна, 
не могат да се отминат и 'РаЗГОпо 
рнте за сгьстояното на членовете 
па Съюза па комунистите и 'при
лагането на дисциплинарни мор-

за

Големи дипломатически акцпи иа ОАР

Обединенага арабска република пия били отправени и до шефове- 
иоди ■ тпьрде оживена дипломати- те ,на държавите Афганистан. Т,У 0 
Ческа активност, за да се опре по- ция и Финландия. 
нататъшното изостряне на поло
жението иа Средини изток. Вместо 
да трнбегне към оръжие, ОАР 
пристъпва към обсъждане иа най- 
наболелите въпроси, които дове
доха до сегашната криза, заплаш
ваща мира в тази част на света.

■ Най-новият ход в рамките 
на таз» акция с ноКането веднага 
Да се свика Съвета за с|нгу.риост, 
който да обсъди неприятелската 
политика на Изреал 1към арабски
те страни. Обосновавайки становп 
щето иа ОАР, Махмуд Рнад, ми
нистър на външните работи, зая
ви. че Съвета за сигурността, а«о 
вече е призван да обсъжда 'Поло
жението ,на Средния изток, трябва 
да' разгледа в '.условията, конто са 
довели до сегашната 1К|риза. Съ
дейки ию досието, което ОАР е 
представила » Съвета за сигурно
стта, отново би трябвало да се 
мине исъм разискваше по палестин
ския комплекс, който от време на 
време предизвиква експлозии, а 
аамо част от който е Акабския за 
лив. Според политическите кръго 
вс в Кайро, разговорите в ООН и 
по (други дипломатически пътища 
за положението след палестинска
та война са дали възможност за 
осуетяване на сегашните заплахи 
от въоръжено стълкновение.

Междувременно, .президентът 
НЛсър отправи нова серия посла
ния ДО .шефовете на повече дгърЖа 
вп, запознавайки ги с развитието 
ка събитията на Средния изток ”
Становището на ОАР. Такива по
слания са били отправени тези дни 
чрез посолствата в Кайро до ше
фовете «а Бирма, България. Ру
мъния, Унгария, Полша, Чехосло
вакия .и Сенегалня. Подобни поела

5.762

ЛИВАН
? кн.е През миналата години и Съюза 

на комунистите са запленени към 
40.000. така че сега наброява 
1,040.018 души. Между новоприе
тите
— инженери, юристи, икономисти, 
както и .работници с различни кин 
лифнкацни, което е от голямо зна 
чепие.

Политиката на приемане на но- 
ч.юноие обаче все оше 

,добре изградена. При решаването 
дали някой ди- бъде приет л Съю- 
за на 'Комунистите пъ.рвнЧ1ннте ор
ганизации бн трябвало — 
бе изтъкнато и на неотдавнашното 
забеданпе иа Контролното комн- 

СЮК — игьршонача/ию да 
се ръкоиоеят от залягането и ак- 

ма всеки човек и про-

»*Ор« И)РАЬЛ
м *»▼*»****

все повече има очецпалшчн
ААОРЪ

С-уацчи
качал

Йо**МЧ
Кайро не сШ1

Е*лат°.\ЛА. Р. застъпени

о У САУАИТСБ) 
3 АРАБИЯ

нането
I х.а НИСКО ПОЛИТИЧЕСКО 

РАВНИЩЕ
Причините за доброволно напус 

кане редовете на СК естествено 
трябва из основи да се разучат, 
защото Се привеждат най-разлпч

ч еня ма

тНШ.нОстта 
пождансго ни целите на стопанска 
та п обществена реформа и раз
витието на самоуправлението. За
щото. все още има и такнна орга
низации, .които в течение на една. 
дори и повече години ме са прие
ли пито един нов член. Затова 
не е чудно, че границата «з въз- 

Сьюза На 
висока, и. че борят

През изтеклата седмина Насъ.р 
разменя Послания с голям брой 
шефове па страни, между конто 
Югославия, Индия, Фрамцяя, 
Съветския съюз и приятелските 
арабсЖн страни.

ЮгосЛаНсКннт гюеланнк е Кай
ро се срещна с заместнии<-'С\емре- 
таря в Министерството на външ
ните работи Уасан ел Заял. с кой 
то восн разговори за най-новите 
събития след доклада на У Тан 
пред соонята на Съвета за осигур 
нОстта.

Д'нпломатнчеС1ката активност иа 
правителството на ОАР с тенден
ция за причините и възможните 
последици от кризата да се пре
говаря по дипломатически път пре 
дставляват ведно и отговор на 
ОАР :На кампанията, която водят 
повечето западни правителства 
против нея.

Из общинската скупщина

Съветите при ОС трябва да 
действуват и политически

растта на членовете в
кому в петите е

приетите младежи и девойки н 
редовете .на СЮК е незначителен. 
В Съюза ша комунистите в настоя

120.231

на

Неотдавна при общинската скУ" 
щина в Димитровград бяха избра 
ни десет общински съвета, а на 29 
май председателят яа ОС в Димит 
ровград Димитър Манов свика 
заседание на Председателите на 
съветите, за да се обсъдят въпро
сите за .работата а методите на 
тня органи1. Причина за това засе
дание е частично н резултатът от 
работата ,на досегашните съвети, 
«оито, както бе отчетено на засе
данието. не с особен успех са 'Ре
шавали отделни проблеми. Мнози
на от членовете на тези съвети не 
са разбирали свояга роля. ОтсЪст- 
вувалн са От зеседгннята и не са 
отчитали работата си пред никой, 
а общинската скупщина не е през 
приемала мерки зй сменяването им 
с 'Други, по-дейни лица.

Тъй макто ролята на съветите е 
голяма в устройването н органнзц 
ранеТо на обществения живот в 
комуната, налага се те да бъдат 
такива че да са в състояние Да 
н.пълняват ролята си. Бе споме
нато. че например структурата на 
ноадишння съвет по'земеделие и 
горско стопанство е би.\ сътавен 
от хора от земеДелката коопера
ция. които и на съвета са застъп

вали предимно интересите на коо
перацията, без Да държат сметка 
за Интересите на частните произ
водители. Такова е било положе
нието в съвета за просвета, здра- 
веопзването, кадровата комисия.

Заседанието и председателят на 
ОС посочиха някои въпроси, кои
то ще се язят в трудовите органи
зации н ще се намерят Пред об
щинските съвети. Бе н.ЗтЪКанаТО, 
че зарад това е необходимо тези 
въпроси .да бъдат съгледани нав
ременно от съветите и да се да/Дат 
предварително напътствия Нак да 
се обсъждат и решават.

За пример бе посочено, че в 
.Балкан“ има доста неправилно- 
сти специално в подготовките За 
посрещане на туристическата го
дина. Такова .положение има и в 
Дома на народното здраве, от ра
ботата на който се оплакват мно
зина граждани. Положението н 
.Циле“ и в земеделската коопера
ция също така изисква внимание 
и разглеждане от съответните 
съвети.

Горното заседание като инициа
тива идва навременно н сигурно 
ще се отпазн положително.

Кирил Трайков

щия момент 'Оа Зачленени 
членове от 18 до 25 годишна 

съчинява 11,5 навъзраст, което 
сто от обшия брой.

МАЛКО СЕ ПРИЕМАТ 
ЗЕМЕДЕЛЦИ
В някои организации нови чле

нове се приемат на бърза ръка,
Често-без солидни подготовки, 

приемането на «овп членове 
счзита за второстепенна органнза- 
ционнО-ПоЛигическа задача и обнк 
новено влиза в дневните 
на събранията на първичните ор
ганизация под .разни“. Приема
нето на нови членове не се счита 
като събитие в ждвота на една

често

сеПартийно - стопанска делегация 

от Перник в Лесковац редове

на завода „Електрик'' от Радомир, 
посети някои промишлени предппорн 
ятия във Враня. Буяновац н Ле
сков ац. Делегацията се запозна с 
технологията н организацията на 
производството, н води разговори 
с представителите на същите.

За по-нататъшното сТруДниче- 
сТво води разговори н със секретая 
на Околийския комитет на 
и ръководството на Стопанската 
камара в Лесковац.

Очаква 'С1е по-нататъшно сътруд 
нйчество и размяна на опят между 
Парник и Лесковац

Като гости на Околийския коми 
Тет на ОКС и «а Стопанската ка
мара. тези дни в Лесковац пре
бивава партнйно-стапанока делега 
ция от Пернишки окръг .

Делегацията в състав: инж. 
Стоимен Стоименов, секретар на 
ОК «а БКП в Перник, ннж. Емил 
Иглев, завеждаш стопанския от
дел яа ГК на БКП .в Перник, И- 
ван ! Костов, зам. председател на 
Окръжния съвет в Перник, ияж. 
Пейчо Пейчев, началник База за 
техническо развитие яа Машино
строителния завод в Перник л 
Илия Велчев, генерален директор

организация и това нещо 
пъти оставя лошо впечатление на 

ма оня, кой-приоъствуващнте и 
То постъпва в редовете на органи
зацията.

Характерно е, също така, че в 
селските организации малко се 
приемат земеделци, а не се държа 
ометка и за приемането на работ-

СКС

нищи.
Отделно внимание заслужава 

„добровотното напускане на ОК“, 
което зачести през последните го-

вече не се отнасяше към своите войници 
като такъв. Някои от войниците вече му 
се обръщаха с „другарю“ ...

След вечерята беше дадена команда за 
спане. Ню тази вечер дълго време не може
ше да се зас!пн. Някакво особено настроение 
обвземаше всички войници. Само преди ня
колко часа почти всички войници знаеха, 
че отиват в акция срещу партизаните, а 
сега вече очакваха на следващия ден да 
бъдат н те партизани ...

На следващия ден групата стаий с но
ви изненади. Дежурният войн.чк пристъпи 
и твърде тревожно съобщи на Баялцалиев:

— Другарю командир, двамата войни
ци, конто изразиха желание да се връчат 
вече не са в наинтге редове!

— Избягали?!
— Да. избягали!

втзаччз в комента, когато никой това не 
очакваше. Само погладите Се обърнаха 
към командира . ..

— Ние ме искаме на сила да ви кара
ме да останете в отряда. Целта ни е да 
им придружите още няколко дни докато 
гамеркм партизаните за да понесем оръ
жието. След това който иска нека се за-
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пърнс В КЪЩИ . . .
Малко облекчение ...
— Кой от вас иска да се завърне в

ме вече Висок беше полуосвободена тери
тория. Фашистките части само денем 
движеха по селата, а нощем се връщаха 
в своите бази.

Слънцето вече клонеше към Сарлах. В 
града беше мирно. Разпокъсана облачност 
отвреме иа време пропускаше последните 
от този ден лъчи из прахлнанге улици на

часа след обед,

се
къщи?

Малко мълчание. След това се дигна 
ел.ка (ръка. Всички се объркаха към него. 
Войникът се изчерви. След малко се диг
не още една ръка, а веднага след него 
гюелева още една.

След наколко часа войнишката група 
близо до село Добри дол. ПоПирот. Беше точно три 

на 2 август- 1944 .година, когато ротата 
на Баялцалиев вървеше из изходи,нте ули
ци на града по' посока към Висок. Какго 
н обикновено начело беше рогнннят ко
мандир и тогава войнишки походен строй: 
седем коне, 1 каруца, една минохвъргач
ка, 84 мини и други боеприпаси. Войни
ците бяха добре въоръжени и всички 
оцня които не знаеха същинската цел па

малко нео-

прнстнтна
решение на организаторите войниците тря
бваше да се осведомят с намернията им 
още тази вечер, защото до предложение 

и доверения човек Вукашпн
— Иска ли още някой да се. завърне?

с известно— пита повторно (Баялцалиев 
обпекченне, защото никой вече не повдн-

ца връзката 
от Топли дол, групата трябваше да се 
присъедини оше на следващия ден към пар 
тнзаяите. Затова Баялцалиев искаше да 
знае с колко войника разполага.

Групата спря пред Добри дол на една 
Първо последва нареждането

В този момент вече венчкн войници знае 
ха за станалото. Нови трудности и неочак
вани обрати. Положението с връзките все 
още не бе известно, а сто за няколко 
фашистите в Пирот с положителност 
Знаят посоката и намеренията на групата.

Само за няколко минути ко‘нете бяха
Бална

та ше ръка.
— Кой иска да останнс при партизани

те? — последва въпрос.
Всички останали

часа
щевойници повдигнаха 

ръцете ой. Полнкаров и още двама пов
дигнаха юмрук.

— Ние сме стари хора — добав.ч някой

на товапътуването гледаха 
бикновено. Никога войниците не напуска
ха казарамнте по това време.

Прн последните къщи излезна от ня' 
офицера Калинков. Той забелят

поляна.
оръжието да се събере па едно място, а 
след това всички войници без оръжие 

чистата поляна. Полнкаров н
на-говаренн и групата тръгна към 
на. Трябваше да се печели времето. Сега

глазмияот онези. 1Които изразиха Желание да се 
завърнат е къщи.

След това войниците отново взеха 
оръжието сн ,н по навеждане на Баялца- 

лнеа» се отшравиха към „Царева чешма“. 
След един час ход групата се намери на 
една местност обкръжена с гора. Конете 

•'зха .разтоварени, поставени постави. По- 
лнкаров, Баялцалиев, заедно с Вукашнн 
се отделиха да разискват за следващия 
ден.

наюядаха на 
Дахов с пистолети в джобовете седнаха

страна ка групата.
къде
чаейта и спря Баялцалиев.

— Къде отивате?
— Последно нареждане. Отиваме да 

сменим една наша част — отговори тон 
съвсем спокойно.

вече прупата не се движеше по 
път за Висок. Двнжениетз започна в ра
ните утринни часове. Трябваше да се 
богнат н всякакви орещн с местното насе‘ 
ленне за да не може неприятелят да от
крие посоката на движението.

Същия ден полицията в ПнрОг У?яЯ 
за намерението «а изчезналата група войни 
ни и в този момент бе дадена тревога в 
Пнротските казарми. Войската н полицията 
тръгнаха по следите на избягалите в°й' 
ници. Задачата беше на всяка Цена ля 
осуети присъединяването на групата към 
партизанските части...-

от лявата н дясната 
Баялцалиев, също с пистолет в джоба за
стана прн оръж,че-го.

— Войници

из-

той тръжествема 
поза. — Аз искам Да вн съобщя една аа- 

работа. Вие знаете, че нашият народ 
кръвава борба с фашистите. Ние

зае
ВКолоната пое пътя вън от града, 

този момент най-трудно беше иа Баялца- 
пиев и Васил Полнкаров, кзито бяха глав
ни организатори и знаеха целта «а пъту
ването Останалите десет войника си 
слеха за някоя по-сернозна акция с партн- 

Вече всички разбраха, че двнже- 
Нишор и Добри

жяа
води
вече не можем да служим като жандарми 
на буроаз.чята тук «а сръбска земя н оа- 

аз решнх да се црнсъедннпм
мн- къ.м Настъпи първата вечер на „ничия земя“. 

Избягалите войчпцн все още се чнелеха 
към окупационните части в Пирот, 
още не бяха причислени към партизанс
ките части ... Кома- днрът на отделението

това
партизаните. Призовавам вн да ме послсд-

заните. а всевате! ...цнето на групата е към
Две висомиси села, в конто често пъти 

части. Но по това вре-

не сеНито едни от присъствуващите
Думите на Баялцалиев паднаха

В следващия брой:
ИЗБЯГА И ТРЕТИЯ ВОЙНИК..-ДОл

идват партизански мръдна.
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МАСОВО И ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА 

МЛАДОСТТА В ДИМИТРОВГРАДСКО И БОСИЛЕГРАД®
(Продължение от I стр.)) ров тръбач от Болевдол спечели 

първа награда като най-добър ин 
сТруснентаЛнст, ВтО|ро място зае 
Миладин

говориха за революционния път, 
делото ‘и личността на другаря 
Тито. От митинга бе изпратена 
приветствена телеграма до Пре
зидента Тито, е която между Дру 
тото се Казва: Гордем се с всич
ко, което сме постигнали след 
войната. И ние като българска 
народност в СФРЮ. сме щастЛн-

—борси, стратег, педагог и пъл- 
ководеЦ. Като такъв и в най-тру- 
днНТе моменти е намирал сили Да 
се противопостави на класовия и 
национален враг и с личен пример 
е доказал как трябва да се борим 
за спасяването на човечеството от 

военна катастофа . . .

Георгиев, акордео
нът от Долна Невля и трето — 
Тихомир Виденов кавалджия от 
Димитровград. Първите Три 
та за изпълнения на забавни ме
лодии заеха Лиляна Лалова и Сла 
вица Миланова от Димитровград 
и Свободан Димитров, ученик в 

Фолклорните съста
ви се класираха така: първо място 
зае състава на основното училище 
в Смпловци, второ — Долна Не
вля и трето — основното училище 
в Трънско Одоровци.

Във физкултурната част на про 
грамата най-дооре се представиха 
димитровградчани. Първо място 
за гимнастически упражнения спе 
челиха учениците от гимназията, 
Второ — пионерките от VII иУШ 
клас в основно училище „Моша 
Пия.де" в Димитровград, които 
развълнуваха зрителите. В скок 
на далечина победиха Георги Ог
нянов и Зорииа Красич, От Димит
ровград. в хвърляне на гюле — 
Свободан Стойчев от Смиловци н 
Миряна Петрова от Димитров
град от пионерите, а от пионеркн- 

Станка Рангелова (също 
от Димитровград). По ръчна топка 
във фнналето победи отбора на 
основното училище „Моша Пияде“ 
в Димитровград В скок на дале
чина и в бягане на 100 м победи 
ПреЛраг Кръстнч. В хвърляне на 
гюле (младежи) победи Замфи.р 
Владимиров от Сенокос. Димит
ровградският младежки отбор се

мес-

Титонова
—е гордостта на пашите народи.

В нашите усилия, в революцио
нната борба на работническата 
класа ,и нашите народи, във всич
ко, което създадохме н осъщест-

’ Чг,'ви, че живеем в страна начело на 
която стоиш Ти. другарю Тито, 
чиито успехи са свързани с Тво
ята самоотвержена работа за бла 
годеиствисто на социалистическа
та ни родина. Всичко което сме 
постигнали е резултат на Твоята 
безмерна любов към трудовия чо
век, създател, на общественото и 

благосъстояние.. . “

гимназията.
Изпълнение на ученички от Босилег галската гимназия

рецитала посветени на бойния път 
на маршал Тито и революционна
та .борба на югославските народи.

Извънредно впечатление остави 
фолклорът на първолачета от бо- 
сплеградското осйов-но училище 
подготвени с много труд и любов 
от учителката им Круна Иванова. 
Същото училище се представи с 
още две добре подготвени фолкло 
Рни групи. Ме изостава с нищо и 
фолклорният сЕьстав на Горноли- 
сннското основно училище. А фол 
Клорната шестОрка при гимназия 
та беше навън всяка конкуренция. 
, Няколко часа се редгха лесни, 
рецитации, мелодии, хора. Публи
ката толкова беше се сгъстила о-

заваха отборите па двете основни
училища, гимназията и граничари
те. Бяха застъпени атлетиката и 
разни спортни игри и гимнасти
чески упражнения. Зрителите сър
дечно поздравиха масовните фе
стивални гимнастически упражне
ния на пионерките от Горна Лиси- 
на. девойките от 
гимназистите изучаващи предво
енно обучение. Малките футболи- 

Босалеград и Горна Лиси-

материално
С това фестивалът беше открит.

В помещенията на 
бяха организирани изложби на уче 

и босиле-

гимназнятл
гимназията и

ниците от гимназията 
градското основно училище и па 
армейците от граничните цодделе 
пия. И леете изложби бяха по-бо 
гати и по-добре повредени от ми
налата година. Учениците се пред

СТп От ...
нз- се с'ьегтезаваха по мзлък футоол 
а малкият репортер Евтимов на
истина 'ПрОстосърдечно и нелри-

коло естрадата, че не можеше ни
що добро да мине без бурни ръко 
пляскания. В соло пеене се изтъкна 

КОСТОВА и ГА

те

ха гиммаЗНстКНте 
ГУЛОКА както " съученикът им 
'РРАЙКОВИЧ. Войникът ИБРИ- 
ЩВВИЧ изпълни няколко боснен 
ски народни песни, дакато негови
ят колега ДОВЖАН изпълни еД- 
на естрадна мелодия на цитра. 
което за мнозина слушатели беше

Илия ПсТрОв приветствува участ
ниците и гостите

вихме е въплътен житейския път 
п борбата на другарят Тито. Пред 
нашата Партия и другаря Тито ни 
кога не е имало готови решения, 
но те са ги намирали. . . Неговата 
винаги смела мисъл и предпрнем 
чнвост, самообладание и учение 
съдейсггвувгха да бъде най-близко 
до идеалите на трудещите се —
Каза др Петров.

Въз финалето от хоровете гюбе 
дн хора при основното училище 
в Смиловин. Па второ място е 
Долна Невля. Представителите от 
районните прегледи с изпълнения 
„а народни песни се класираха та 
ка: първо място спечели Телка 
Йосифова,’"от" Долна''Иезля. вто- • ‘направят до-атрактивен', 
ро — Мария Тончева от Сми ловни 
н Тодорка Йорданова. Иван Ге-

наложн така също и >по 
тоггка. Вто-ро място зае отбора на 

Мъзгош, най-добрия селски

ръчна
малък курнозитет.

Общо гледано, фестивалът в Бо 
сплеград беше успешен преглед на 
самодейността, частично и обуче
нието в училищата, които 
учаОтпе в тая манифестация. От
съствието 
активи, се чувствуваше и тази го
дина .повече отгколкото през мина. 
лште години. Тяхното участие за
напред е и нужно и възможно.

Журито на фестивала в Бооиле 
град присъди на най-добрлте уче

село
отбор в комуната. По футбол във 
финалето „Димитровград“ победи взеха
,.Сточа1Р“ с ГО. По спортна стред 
ба п шахмат първо място зае от
борът на ..Димитровград“.

на селските младежки

Учениците на парада в Босилеград

иудено тридесет .минути увеселя- 
ваше публиката. В партерните ги- 
мнаКУгнчерки упражнения отбори
те .на трите училища показаха до

ставиха с работи по учебните пред 
мети, изобразително и сбщотехни- 
чесКо образование, биология, фи- 
лика, география, дескриптивна гео 
метрня. както и с (Предмети, създа • бра подготвеност и умение, което

публиката награждаваше с бурни 
аплодисменти.

Заслужават похвала ннкон но- 
учеииците от

Сле,-> тържествата бе устроено 
обсъждане на програмата с цел 
за следващите фестивали да се с'тн иЦ11 с различни напра дн и гра 

моти, чнято стойност възлиза на 
150.000 стари динара. “

Първа награда получи основно
то учиЛище „Георги Димитров" 
от Босилеград,' а втора основното 
училище От Горна Лнсина. Опеци 
алнн похвална грамоти получиха 
Преподавателите СИМЕОН ТО
ДОРОВ, АСЕН ЧИПЕВ КРУ
НА ИВАНОВА и РАТНО ДИ
МИТРОВ от основното училище 
в Босилепра.д, БОРКА ЛАЗАРО
ВА л>т орновното училище в Гор
на Лисина и ПЕТЪР ИЛИЕВ и 
РАДЕ КОНСТАТИНОВ от 
назнята „Иван Караиванов“.

Отделни награда са присъдени 
на ЛлеДШТте участници: ог основ
ното училище в Босилеград — Пе 
тър Митрев, Вера Ангелова, Ан
ка Димитрова Георги Александ
ров. Александър Василев. Живко 
Владимиров, Павлина Методиева, 
Елица Младенова и фолклорния 
състав на първоотДеленчетата. От 
горнол.юннсКото основно училище 
с'а наградени: Стойке Станчев. 
Божа Станчев, Митра Владимиро 
ва. Любиш а Йове.в, Неда Любено
ва, Иван Василев Десетка Вла- 
днм|иоова и изпълнителките на ду
ета Рада и Роза. От гшмнаяията: 
Димитър Мцтов. Ивайло Лпмнт- 
пов. Живко Василев. Александър 
Йов аогчов.

внесат някои новини, които да го
Дени в извънучилищната работа.

Вечерта пионерите От основното 
училище „Георги Димитров" 'В Бо 
силепрад устроиха традициошю 
факелно шествие, а младежта от 
гимназията праД-тави пиесата 
„Зла свекърва“ от Ана Корима. 
Първият фестивален Ден завърши 
с общо народно веселие.

С традиционното дефиле на у- 
частннците във фестивала по две
те главни улици на Боаплег.рад 
започнаха тържествата на 25 май. 
С големи портрети па Президента 
Тито, Знамена и транспарентн, 
под такта на музиката дългата

М. Петров 
М. Андонов

I мера изведени от 
Горна ЛисПна, които са се готвели 
■почти без средства и пособия за 
•обучение по физическо възпита-ВЕЛИЧЕСТВЕН ПАРАД НА 

МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАД ние.
Да споменем и състезанията по 

малка ръчна топка между двата 
гимназиални отбора и .двата отбо. 
.ра, на основното училище от Боси 
леград.

Отборът на армейците в твърде 
жива борба загуби от отбора на 
гимназията по волейбол, но по 
футбол спечели състезанието с ре 
зултат 3:0.

В спортната част на Програмата 
особено се изтъкнаха следните

„Ива.н Караиванов'', граничарите 
и младежите ог градския актив ма 
младежта в Босилеград.

Тържествата започнаха в сле
добедните чаоо-ве на 24 май. На 
митинга в училищния двор пред
ставителите на народната власт, 
обществено-политическите орга
низации п на ЮНА с около хил
яда граждани и ученици лосрещ 
наха щафетите с приветствени п,гс 
■Ма до другаря Тито от население
то на районите Тлъмиио, Люба- 
титс, Белут и Извор, Паралово и 
селата под Църмоок и Г.руинЦи и 
Милевни. След това Любен Арсов, 

‘председател нр общинската хон- 
ференция на ССРН. и Видое 
Цветков.14. представител на ЮНА

Пионерите, младежта и населе
нието от Босилеградско и тази го
дина най-тържествено отпразну
ваха Деня на младостта и празни
ка на българската народност в 
Югославия,- Централните тържест 
■ва се проведоха в Босилеград и 
по селата при централните основ
ни училища. С това чествуването 
на празника прераства в широка 
манифестация на младите поколе
ния, конто от година на година 
все по-съдържателно и качествено 
потвърждават своите ценности.

Общинският фестивал па младо 
стта .се състоя на 24 и 25 май в 
Босилеград. Участвуваха ученици
те от Основните училища в БосиЛе 
град и Горна Лнсина, гимназията

гнм-

пъстра колона от пионери, младе
жи, девойки и армейци продефи- 
лира през града поздравена 
•Многолюден народ. Над хиляда с 
радост озарени лица на манифеста' състезатели:
нтите изразяваха своята безгра- ’*'а'л-^|тП™/1!<дта м: ДЙМИ- 
•н-ичиа любов и .ппнвъвженост «ъм- Т , ^ МИТОВ — гнмн.
-(РУгадя Тито и СЮК. „ Надбягване „а 80 м. ЖИВКО

.. ,,, , • ВЛАДИМИРОВ — осн. училищеКъм 10 часа по хубаво време, БосНЛепрад _ |0 сеК
Окюк «а дъллвина: ДИМИТЪР 

просторния уч.и.ищен двор Започ- МИТОВ пич. — 5,30 м, ВЛАДИ-.
МИР ВЕЛИЧКОВ, ГНМ.Ц, — 5,00 

;• м. ДОБРИ ВЕНЕВ. осн. учили
ще Босилеград — 4,80 м.

Ок.01кгна височина: ПАВЛИНА 
МЕТОДИЕВА и МИЛКА В АСЕ 
ВА осн. учтипнце Босмлег.ра.д — 
1.15 .м, ДОБРИ ВЕНЕВ и ИВАН 
ИВАНОВ, от същото училище 
— 1.40 м ИВАЙЛО ДИМИТРОВ 
и ДИМИТЪР МИТОВ от гимна
зията 1,60 м Хвърляне, иа гюле: 
опн. училище Восилепр‘а1( — МИЛ 
КА ВАСЕВА, 7,50 Ч..й''8’АХАРИ 
ОИ1МЕО1НОВ 12,80 м и ИВАН- 
ОИМЕОТЮВ. 12,80 м и ИВАН 
ТОМОВ, гимн. — 13,60 м. ч-

В |ГТа;Ртер.ц.а гимнастика се отли
чиха петокла'сничпоите от Горна 
Лнсина ПАДА ЛЮБЕНОВА и 
ЛЕС А ИК А ВЛАДИМИРОВА ка 
к.то и БОЖА СТАНЧЕВ и СТО
ЙНЕ СТАНЧЕВ. от Босилеград 
МИТКО ДИМИТРОВ. АНТОН 
ТОНЧЕВ и СТАНИСЛАВ ТО
ДОРОВ и гимназиалната група.

КуЛтУрнозабапната част на фе
стивала се проведе Също «а 25 
май вечерта. По отношение ия ми 
налопо.д.нчштата програма няшаше 
много нови номера. Отбор1ИТс се 
представиха п.оед .слушателите с 
пецитацнн. .рецитали, соло и дует 
|Песин, фолклор и .щз. Хорът при 
боенлег.радакото огъовно училище 
с ръководител Асен Чипев изпълни 
■няколко бълга,рокн и югославски 
нооиш. Учениците от същото .учи

лище хубаво се представиха е Два

от

I 1 сек.

пред над дне хиляди зрители п

наха спортните сЪсТсзатия. Цели
Четнр-и часа се оменяваХа и сЪсте

Здравко Гагулокн. 
Владимпр Трайкович и Арес Ар-
юидСъстс'',ателят Ибрншевич от 
ЮНА 1ТЮЛ5ЧН отделна награда. до_ 
като отборът на армейците бе 
праделг .с шахматна гарнитура.

СтОЙнОсТта 
е 40.000 
30.000

НА-

на първата награда 
•д^Г(на>ра, а на 

Динара.
втората

Ст.; Ст.

Босиле град

На 3 юни сесия 
на Общинската 

скупщина
Общинската сКутцнна в Во 

сплеград ще проведе заседание 
па З-Юми на което отборнНЦи- 
те отново ще избират предсе
дател. На сесията . проведепа 
на 23 май тази година пито е- 
Дин от двамата предложени 
кандидати не получи необходи 
мото за избор болшинство — 
две трети от състава на скуп
щината.

Челото Ст. Ст.Димитровград (Фотоси: Чсдомир Николов)на Парада в
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НЯКОИ ОПИТИ НА КОМБИНАТ 

„ДИМИТРОВГРАД“ В САМОУПРАВЛЕ 

НИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
ФОТОРЕПОРТАЖ ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО 

НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
I

не на цехове, които са слабо обо
рудван |Ц чнйто доход е недоста
тъчен за самостоятелно .развитие.
Факт е. чс преливането на доходи 
от ОДна н друга трудова единица 
дейстпува дссти мул атинпо и зато- 
иа е необходимо да не прилагат 
такпна прнч1цнг|п, конто ще съдей- 
ствуват за свободно сдружаване 
на средствата на отделните тру- 
донп единици, но въ.ч аспова на 
свободно изразената поля на са
мите трудови единици 1П.рн пълно 
зачитане интересите на цялото пре 
дпрпятне, т.е. при демократическо 
централизираме на дохода на цяло 
то предприятие.

Друг сериозен проблем е форми 
райето на дохода в непроизвод
ствените трудови единици т.е. в 
общите сНлужбн на предприятието 
н в помощния цех по енергетика и 
обслужване както и отношението 
меЖДу тях |ц производствените тру 
дови едН|ницн. Целта е н тези еди
ници да формират свой доход л да оОД ‘Вътрешната 
го разпределят. За сега тази Цел 
сме постигнали само частично. У- 
твърднлн сме дадени принципи и 
мерила, въз основа на конто се 
изчисляла дохода на нспронзвод- 
ОтпенИто Трудови единици. С дру
ги думи. производствените Трудо
ви единици заделят средства от 
своя съвкупен приход и доход. По 
мощния нох за енергетика н обсЛу 
жаданс формира спой съвкупен 
Приход и доход като (Продава с- 
нергпя на Другите трудови едини
ци. Макар, че въз основа „а те ш 
принципи и мерила се формира До 
ходът на непроизводствените еди
ници ц страната нне не .можем да над средното равните, 
бъдем доволни, защото те не оси 
гуряъат доходът .Да бъде резултат 
на труда на трудовата единица.
Именно затова че по този начин 
не се осъществява напълно с.п°ме 
натпя принцип възникват недора
зумение в отношенията между про 
нзводнтелннте и .непроизнолителтч 
те трудови единаци.

Фактът, че всички трудови еди
ници в процеса на производител
ността са относително самостоя
телни а в междусобна зависимост, 
когато една трудова единица не 
изпълни своя План. а другата 
търпи вреда, идва до спорове. Та
ка например комерчеоката служ
ба, ако не осигури навреме сурови 
ни. или помощния цех за енергия 
п поддържане Да обезпечи нужна

та енергии, па зарад гола се яви 
з.гстюй в -някой от производителни 
те цехове, тогава съвсем есгестве 
но с, че тоя .пронзноднтолен Цех 
•ще търси от комерчеоката олуж- 
ба, относно ог цеха за енергия и 
поддържане направената загуба. 
Такива спорове само тази година 
в нашето .предприятие имаше ни- 
•колко. а рсФаваше ги вътрешният 
арбитраж, който но предложение 
на иеха, комуто е нанесена преда, 
■рагкечейиаше. установяваше вреда
та н отговорността за същата п 
взимаше решения.

Анализирайки .проблемите, кои
то в нашето и Други предприятия 
в областта па разпределението и 
самоуправлението а трудовите е- 
дини/ци се явяват, установихме, ч« 
децентрализация на разпределени
ето и Самоуправлението п трудови 
те единици не сможе успешно да 
се изпълни, ако съвсем прецизно и 
цо ,най-подходящ начин не се уст- 

оргапизация па 
предирпитието и ако и нормативни 
тс актове ясно не се утвърят ирпц 
ципите, .мерилата, .правата н задъ.ч 
женнята и определянето на разли
чни самоупранптелни отношения и 
предприятието. Макар че в тази 
.посока мис сме забележили изве
стни резултати и ,дпес се явяват 
сериозни СУПабосТП. Вътрешната ор 
ганизация ла Предприятието ни е 
на сравнително високо равнище 
От страна на стопанското бюро и 
Белград (професионален институт, 
но организацията па труда и рабо
тата на предприятията) е онеиени 
според стандарднп мерила, дори и

Известно 
Усъвършепотнуване па 'ПЪтреишаТа 
организация все пак иредстоа. .1 
именно в настоящия момент се ра
боти върху топа. Онова, което пан 
Много недостига н Пречи е тона., 
че не сме -успялн с правилппнте 
за вътрешния ред обективно да у- 
твъд-цм и да регулираме отделни 
области във взаимните са.моупра- 
аителнм отношения, а специално 
рагаре делението.

Впрочем през последните Две го 
дини в тази насока не сме полага
ли особени грижи, понеже разчи
тахме на практика да проверим и I 
вестни решения, за да ни .потвър
ди в коя посека трябва да тъпенм 
най-подхадяшк решения. Затуй 
основните принципи в разпределе
нието утвърждавахме с-Поред пла
на, а прилагахме още и общите раз 
писания за разпределението и от
делни разпоредби според щата от 
1962 годяща. Ила пък вземахме от 
делни решения Именно зарад то
ва, че съществуват неуредени от
ношения. неопределени права и ла 
•дължания, недостатъчно утвърде
ни мерила и критерии се стигна до 
поява на субективизъм, .произвол
но утвърждаване на мерила и по 
лобни иеприпципиалностн в раз
пределението, което довеждаше ДО 
сериозни отклонения от принципи 
те ла разпределението според тру 
да. както н до изостряне на отно 
шеннята в колектива. Когато към 
това добагвнм и неусъвършенству 
ваността -в планирането, както и 
литоУата «а обективн.н планове а 
дисциплини, .неразрешения въпрос 
«а лай-важните въпроси в разпре 
делението тая неяснота става ггьд

От 1962 год. до днес и областта 
на самоуправлението и разпреде
лението изцяло и отделно по тру- 
.дови одиници се забелязват три 
фаои в .Димитровград". Първата 
фаза .— От 1962 до 1961 година се 
характеризира с централнстпчесКо 
самоуправление, въпреки че и то
гава трудови единици формално 
същес1®унаха и имаха дадени са- 
моупрапителнп пълномощия.

Втората фаза — от 1961 година 
до .днес се характеризира с про
цеса на .постепенна н системна де
централизация на самоуправление 
то н самоуправлението в трудови
те единици с проверяване на прак
тика, политиката ц принципите ка- 
Кто и известните теоретични и на
учни постижения, с цел да се ла- 
мерят най-подходящи решения.

Третата фаза, която сега започ
ва. има за цел въз основа „а досе 
гашките проверени опити и въз 
основа на онова, което ни налага 
реформата, да реши ключовите 
Проблеми на самоуправлението и 
разпределението в трудовите еди
ници. В това предприятие пробле 
мите .на самоуправлението и раз
пределението по трудовите едини
ци от самото начало бяха актуал- 
нн. Анализирайки изминалия пе
риод, 'Ое забелязват редица ха.рак 
терни проблеми, явления, тенден
ции н протпворечения, конто раз
бира се. не са характерни само за 
нашето предприятие. Така напри
мер днес ВсИЧкн самоуч1раинтелнГ| 
пълномощия от областта на Д1еж- 
дусобннте трудови отношения са 
под изключителна компетенция на 
съвета, т.е. на събранието на тру
довите общности па трудовите е- 
.днницп Съветите също така ре
шават много въпроси от областта 
на .работата «а трудовата едини
ца, В областта .на разпределение
то се явяват някои проблеми. Про 
блемите са преди Всичко във неед
наквите условия на Стопанисване 
в отделните .Цехове, което в значи 
телна Отепен затруднява пълната 
.децентрализация на дохода. Това 
положение налага Да се намерят 
такива решения, .конто ще задовол 
ят необходимостта от прилагане 
на принципа за непосредствено 
формиране и разпределение на до 
хода по трудови еднющн, н -необ
ходимостта доходът Да се центра 
лнзпра оа'.да -се Осигурят средства 
за реконструкция и модернизира -

Танцов състав от с. Смиловцн

Едно от най-хубавите физкултурни упражнения — ученички от 
основно училище „Моша Пияде“ в Димитровград

гАктуално в Социалистическия съюз

На нов коловоз
Следващия месец — до Съюзната конференция на ССРНЮ, 

насрочена за 28 и 29 юни т.г. — новоучредените ръководства и 
Социалистическия съюз в общините очаква нови,

които
организации на
твърде важна работа: .изясняване по проектодокументпте. 
ще бъдат приети от новия състав. Този документ с надслов: „Об
ществено-политическите процеси и работата на Соцначнстнческия 

Шестия .конгрес“ .наскоро ще бъде, публикувал в печата
на Социалистическия

Изпълнение на младежи от гимназията „Иван Караиванов“
в Босилеградсъюз след

Вече няколко месеца организациите 
съюз „Ое престрояват“. Както е известно новият състав на Съюз
ната конференция ще съчиняват'членове, непосредствено избрани 
от организациите ла Социалистическия съюз и общините и От ре
публиканските конференции. Това, както се казва в проекта 
Представлява следваща крачка в учредяването на Социалистичес
кия съюз.

Тук не с+тапа дума само за организационнте форми, «о на първо 
стремежа ло-пълно да се развиват такива демократиче- 

Социалистичгскня съюз, конто. отговарят на жн-

„Нолит“ открива книжарница 

в Димитровград
място, за 
ски отнощемня в 
вата акция на трудовите хора и гражданите в развитието на само
управлението и непосредствената социалистическа демокрация.
•" ' Подчертавайки всестранното значение на обществената н
стопанска реформа, авторите на документа изтъкват, между 
другото че е засилена борбата за въстановяване на икономичес
ки отношения между производителите и за по-високо производство, 
разкри ресурси от работна ръка в трудовите организации и спре 
масовото преселение от селото в града. Това намери израз и в не- 
заетбсТта, особено в .някои .републики и краища. Това осооено 

отразява върху по-бързото осъществяване на 
реформа, влияе върху политическото на- 

а същевременно предизвиква идейни и 
задължение на Социалистическия

Доколкого преговорите с „Гра- 
дня" успешно завършат (а няма 
сериозни причини така да не бъ
де),
предприятие „Нолит“ ще открие 
модерна книжарница щом стро
ителното предприятие „Градня" 
завърши сградата в центъра на 
града.

За добре обзаведена книжарни
ца в Димитровград Отдавна се 
чувствува нужда. Инициативата 
на „Нолит“ с това ще попълни 

" голямата празнина н на учени-, 
ците от гимназията, основните у- 
чилища н на населението изобщо 
ще даде възможност да задово
лят ежедневните си и интелекту
ални нужди. Освен книги от юго
славски .Писатели, учебници «а съ0 
бохърватски и български език, в 
книжарницата ще се продават и 
дела на български автори на май
чин език.

Откриването на модерна кни
жарница с такъв „асортимент“ ще 
бъде още един принос за подо

бряването н модернизирането на 
тозн крайграничен град, който и 
в транзитния туризъм придобива 
все по-голямо значение.

на.
Именно в тоя отрасъл, а с. цел 

да се преодолеят посочените слабо 
сти сега предприемаме решителни 
мерки чрез ангажиране на .научни 
.имОтитуцин извън предприятието, 
стопанското бюро в Загреб и с <мо 
билизация на собствените сили 
предприехме акция до Края на го
дината да утвръдн.м комплектно 
стопанската организация на Пред
приятието и докрай да приложим 
системата на разпределение .на до 
хода ,според труда, по трудови е- 
1ЙИннци н да направим аналитнче- 
ска ироцемка на .работните места. 
Това е най-Лрупната акция, която 
досега направихме в оамоупразле 
нието и разпределението и ние о- 
чакваме големи резултати, конто 
ще ни дадат възможност съвместно '

белгардското издателско М. Б.

Водопровод 
в Димитровградотрицателно ое 

мерките ма стопанската 
строенне

З&ЖХХХХЯ&Х «*
„■бог. ■ обществен™ *отор. З.го.а Соц«.Ч1оТ.1Чеок.ия Л103 гря- 
бва да се бори да победи уверението, че проблемът на заемането 
,„а работна ръка в нашите Условия може успешно да -се Решава 
само с по-добро пРоизво(Д( ,во, по-икономична работа и чрез само- 
управителната -иннциат.ива на трудещите се.

Слабостите, които днес се явяват в обществено-политическия 
работата на Социалистическия съюз имат се казва на 

края в документа — голямо и дългосрочно политическо значение. 
• Защото,' ме става въпрос само за' способността или неспособно- 
■ стТа, П0пД0.бре или по-лошо да се организира определена конкретна

■необходимия политически механизъм, 
политическа активност и интерес

и отношенията,
Изготвя се Проект За построя

ване на водопроводна мрежа 
Димитровград. Според проекта — 
ще бъдат построени два колвкто 
ща — главния колектор ще бъде 
поствен на улица „Найден Ки- 
ров“, ла Площад „Освобожде
ние“ и ще се разчленява в две по 
саки: за улици „Маршал Тито“ н 
към Строшена чешма. В начало
то .пя улпци „Маршал Тито“ Ше 
бъде поставен главния пречистаа- 
тел .за фекалиите. В проекта е 
предвидел и събирателен колек‘.Строшена

в

живот в

акция, но за изграждане 
•който да обеднява целокупната 

на трудещите се и гражданите.
Това са само някои изводи от този
широкото 1гублично обсъждане в общините, сигурно ще пре-

на
с останалите мерки, конто предпрн 
емаме за модернизиране, обезпеча 

успешно да

тор за мрежата към 
чешма“.важен документ, който водопроводнатаПроектът на 
■мрежа Ще струва 4,200.000 мили
она стари ■дина.ра. Средства ш 
бъдат обезпечени от фояда за ‘к°строителство.

ваие на .кадри и ти. 
ещедим интенцните на .Стопанската 
и обществена реформа.

Венко ДИМИТРИЕВ

• след
търпи 'Значителни промени.

- - Д. Р.
У мунално-жилищноч
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1^яшвнци за себе си и родния край Ггигов
ИЗВЕСТЕН БИОЛОГ

СВЕТОВНО РАЗПРОДАЖБА 

НА „НИЩО“
чениците не могат да си купят 
тетрадка, гражданите хартия 
за опаковка, а учрежденията 
нужния материал за канцела
риите. Почти на всяко запитва 
не, „имате ли това“, продавач 
ката отвръща „нямам“. А уж 
се разпродават стоките. Ето За 
що, мнозина казват, а това и 
продавачката потвърди. Че в 
книжарницата се разпродава 
„нямам“.

Съвсем е пеудобпо, без ог- 
тетрадка,

След фалита на димитров
градското търговско предпри
ятие „7 юли“ в най-трудно по
ложение, може би, сега се на
мира Книжарницата, 
наред тук не се Внасят никак
ви стоки, а това е единствена
та книжарница в града. И до- 
като снабдяването на гражда
ните с хранително-вкусови про 
дукти и други стоки, макар и 
не без препятствия някак си 
върви, тук е пълен застой от 
самото начало. Учрежденията 
и гражданите побързаха да 
купят най-нужните стоки, раф 
товете набързо опразниха и от
тогава насам зеят празпи.

И след първия, и след вто
рия търг, нито земеделската 
кооперация, ннто търговското 
предприятие „Ангропромет“ От 
Пирот се заипТересоваха за 
книжарницата, макар че тоя 
магазин никога досега не е и- 
мал загуби. Може би, незаинте 
ресоваността идва оттам, че в 
книжарницата има тчк-таме ня 
коя белетристична книга, но 
общо това е съвсем назначн- 
твлно число-книги.

Сега в димитровградската 
книжарница не могат да се па- 
мерят и най-нужните пособия 
за ученици и учреждения. У-

П^игА0КСЛеДяПНяТе ГОДИНН ,:3йЛеЛиа,,ията "а л-р Алексан- 
ГИГОВ стават все по-заоележителни не само в на-1 ДЪр

шата страна. Но и в чужбина. През миналата година той 
участвува на конгреса на биолозите в Краков (Полша), 
където изнесе сказка, на международния симпозиум в По 
зиав и Белград, а на международния 
изнесе доклад за стратОграфпята на льоса.

В Белград той подържа временни

ллУнлгд.у
<к:|.,

Месеци*!
симпозиум в Белград

т •
Ч1ИИ! Ю1Е1ЯУ1Й ШЛНШ м ГШШШ

ЛИШИШ МЯДШиив шсмиИ ПОСТОЯННИ връзки
с много научни институции, като с Географичсския 
на академията на науките. Завода за защита институт

_ на природата.
Музея за лов и горско стопанство, катедра За агробиоло- 
гня на Селскостопанския факултет в Земун. Института за 
проучаване на почвата в Топчидер и Института 
ния на горско Стопанство. Академията на науките

лед кой е, за една 
молив, хартия за опаковка и 
др. да отива чак ДО Пирот. 
Компетентните би трябвало Да 
държат сметка и за тоя мага
зин. където гражданите също 
се снабдяват.

за проучава- 
в Белград

финансира темата, която сега работц Другарят Гигов „Треса, 
вшца и могурШца в Югославия“.

!

— Кой е последният ви печатен 
труд?

— Скоро излезнаха от печат в 
издание на Университета в Лю
бляна извод.[ от моята докторска 
дисертация „Типове на 
внте диаграми на Територията на 
Югославия след Вурмския 
циаЛ", През миналата година пе 
чатаха един мой труд в Ню-Дел
хи (ИнДия), а Ирез последните го 
днн много' мои трудове са печа
тани в Белград, от страна на Био 
логическия институт на СР Сър-

гета цнята в ПирОтско и Димитров 
градсЖо. Сега правим изследва
ния и .в пещерата При село Вла
си, която през последно време об
ръща внимание на учените.

Известен интерес 
и появата на божури при Дими
тровград. Договорихме се с пре
подавателя Любомир Голубович да 

изпрати от божурите за да 
бъде забележена Тази 
в научната литература, 
нужно да се направи, защото 
божурите са ендемични, растат 
езмо на определени места.

коя посока - ре- 
шепие трябва да се търси! За- 
рад времето на гражданите, за 
рад нормалното снабдяване, ко 

продоволст-

Без оглед

По твърде ефтип начин може 
•представлява да се прави смес от този торф с 

изкуствени торове и това да се. 
използва за торене на ливадите. 
Това би имало огромно значение 
за увеличение иа сенодобива на 

местност Стара планина. Този начин вече 
Това е се използва на Копаоник и доби-

ето откъм тези 
вия, съвсем е слабоПОлвНО-

Инак. и занапред ще си оста
не разпродажбата па „нямам“, 
дневен оборот на продавачка
та до десетина хиряди, и то 
главно от гербови маркн.

гла-
мн

внте на сено се увел!гчават и до 
три пъти.

При торене с тази смес земята 
се обогатява с хумуо и други ор- V 
ганическа материали. В продажба 
вече може да се намери тази смес 
по 80 динара един килограм.

Мога да кажа, че природните и 
климатически условия в Димитров 
градс1ко изобилно не .са азпозва- 
ни. Недалеч от мотела при Дими 
тровград в Мъртвицата ама тол
кова много люляк й други цветя, 
които могат да привличат чужде
странните туриРти. Необходимо е 
да се направи' само една пътека. 
Околността
зарад северното й изложение и 
през Летните месеци има много 
хладовина.

— Какви изследвания сте пра
вили в България?

— Правил съм изсладвания в 
Драгоманско, Алдомкровсгко и тор 
фовете на Витоша и някои из след 
вания из долината на Струма. Не 
съм още обнародвал нищо от 
тези изследвания

За отбелязване е обаче сътруд
ничеството иа Сръбската и Бъл
гарска академия на науките за 
проучване на Стара планина. На 
шнте учени имат интерес за про
учване на източната част на Ста
ра планина. В това сътрудниче
ство на двете академии съм уча
ствувал от първите контакти и 
като преводчнк и научен СЪТруд 
шик. Сътрудничество между уче- 
ците-биолозн от Сърбия и Бъл
гария е особено полезно с оглед 
„а различията в методите в бполо 
гическата наука.

Изследванията на Д-р Алек
сандър Гитов в областта на био

Ст. Н.

.V
Чествуване Деня на 

младостта в Любата
По случай Деня на младостта 

учениците от основ-ните училища 
в Долна и Горна Любата се пред-

изобразително изкуство и други 
предмети. Изложбата беше откри
та няколко днн а беше посетена 
от повече граждани от Долна 
Любата и съседните села. Заслу
жават признание и похвала с ус
пешните ои работи Светлана Ива 
нова, ТаоКа Андонова, Миряна 
Милчова. Дока Андонова и Дру-

ставнха пред Гражданството от 
около манастнрчето своите райони с физкултурни уп

ражнения, изложби и култу рно-За 
бавни програми.

В гимнастическите у пражиения в 
Долна Любата взеха учаОтие око 
ло 60 ученици п ученички. В от
делните .Дисциплини най-добра ре
зултати постигнаха учениците Ла 
зар АлеКсов, Станиша Владими
ров, Милица Иванова и Славчо 
Рангелов Отборът на осмокласни 
цпте се състезаваше с отбора От 
другите класове по волейбол и на.

гн
В организиране и 'Провеждане 

на тържествата в Долна Любата 
най-вече са се изтъкнали ПрепоДа 
вателнте Стойне Иванов л Евтим 
Миленов, конто са вложили мно
го труд и любов за ,по-съдър<жа- 
телио и масово чествуване на Пра
зника

Александър Гигов (третият отлЯао) в една научна експедиция

бия. Музея на горското 
ство. Сръбското биологическо ,др\- 
жество. Архива по биологически 
те науки. Института'ад екология 
н биогеография. Музея сто есте- 
стогнанне и др.

— По-рано давахте някои Пред 
ложения за използване на торфа 
на Стара планина. Можете Ли 
да дадете някои обяснения за тако 
ва Ваше предложение?

— Според изследванията, кои
то направихме на Стара планина 
съществува възможност торфа да 
се използва много полезно. Бях
ме направили и някои планове с 
агронома ЙорДан Маринков, но 
след това той премина на работа 
в общината и тези плаиинове из
глежда, се провалиха.

стопан-

•ро(Дна топка.

— Имате ли някои изледвания 
в Димитровградско?

— Да. Работил съм върху из
следването на торфените наход
ки на Стара планина. За това съ,м 
печатал еДии труд. Също така 
съм изследвал Историята на ве-

ДЕТСКИ ДОБАВЪЧНИ 

ОТ ЮНИ логията днес се използват от 
страна на учените в Много стра
ни, особено проучванията наЩра- 
веки около полоновнтс диаграми. 
Той става пече световно известен 
биолог.

На ед ю ст последните съвета 
нкя з Завода за социални осигу
ровка в Пирот бс прието да се 
\скори изготвянето на решенияга 
за ползване на детските добавъч 
ня. Такива решения за районите 
на Пирот, Димитровград и Бабу 
птица трябва да бъдат изготве
ни над 6,5 хиляди. Понеже до 
сега

доходи на член възлизат повече 
от 50 хиляди стари динара ня
мат право на детски добавъчни.

В закона отделно е подчертано, 
че семейства, които на член ГО
ДИШНО имат повече доход ог 
над 9 хиляди стари динара от 
селскостопанско производство съ 
що нямат право на детски доба 
въчнл. Или пък семейства, които 
на член годишно имат повече ог 
12 хиляди стари динара доход от 
различни други дейности 
Ятчийство и пр.

Досега в Димитровградско 900 
семейства са ползвали детски до 
бавъчни, 700 от тях са дали ну
жните документи за осъществява 
ге на детски добавъчни според 
повия закон, а 200 души още не 
са доставили необходимите доку
менти.

В клона на Завода за социални 
осигуровки в Димитровград на
стояват решенията да бъдат на
време готови, защото гражданите 
ежедневно се интересуват и по
стоянно питат.

Най-много обаче гражданите, 
спозед специално закочопредпзса 
ние, могат да чакат след подаде
ните необходими документи три 
месеца. Решението на Завода в 
Пирот ла ускори работите влива 
доперие, че гражданите няма да 
чакат толкова.

Богдан НИКОЛОВ

Навременни
дъждове

върху тлх работеше сама 
едни служител, в решението ко
ето пр,':е Зазодът се казва, че 
всеки работен ден от II до 13,30 
часа всички служители на Завеял 
'не работят върху изготвянето на 
актовете. Първите резултати са 
налице

зана
Почти двадесет дни димитров

градското под небце беше бел про 
сухите н петров,чти днн 

унищожаваха влагата по нивите 
и ливадите. Това задочна все по
вече да загрпжва и специалисти
те и частните производители и 
хората от кооперацията.

Изобилните дъждове от чини
лата седмица окуражиха произ
водителите иа зърнени култури и 
животновъдите. Нивите и лива
дите навременно получиха доста
тъчни количества влага, точно ко- 
гато царевицата пониква, а пше- 

ецата I зклагява. Производител,а- 
•‘•азват: „Тези дъждове дойдо

ха като хляб па гладен, като во
да за жаден".

Ако така продължи и тази го 
дина трябва да се очакват внео 
ки добиви от пшеницата и дру 
гнте полепи,дни култури.

мечиод 700-те. холкото са 
Доставени от. Димитровград 200 
са готови. Счита се, че до 1 юни 
Ще бъдат готови и останалите, 
но не
заплащането иа детските добавл, 
чии да

се изключва възможността

закъснее за някой ден и
след тая дата. 

Според закопа правото на пъл 
ш детски добавъчни ще ,имат 

г.ом-го на член°"ези семейства, 
нямат 
<П 35

ПО-ВИсОКИ месечни доходи 
хиляди стари динара. То

на е всъщност 
която с. 
бавъчни.

чейс*8 втората група спадат се. 
на т8ата’ '"''"то месечни доходи 

а'1№| "1 възлизат повече, от 40 
гат"ДИ’ 8 третата от 45 и в че 
';ап?ТаТ-а 0г 50 хиляяди стар,и ди 

' Семейства, чисто месечни

първата група, 
получава пълни детски до-

Народна носия от Босилеградско

- Голямо внимание привлече и у- 
ченичесиата изложба. Вяха изло
жени работи йо общотехинчешо об 
рязоиаине. домакипетио, физика.

Подобно беше и празнуването 
на Деня на младостта и при основ 
мото училище ....29 ноември" в 
Горна Любатд.

Ст. Н. М. В. Ст. Ст.
\^ЛТСТВО
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Първа среща на журналистите 

от народностите на СФРЮ
Из бележника на журналистас подвижното кино

В КУСД ВРАНА ти1йн|| н ЛОБ на югос лавсииг* 
пароли, които н. „Народна армия" 
орган на Българската пароли а 
армия чаимстнуна от в Врату/ло"

Подобни примери бяха коистатя 
рани и за другите вестници иа на
роди оегите в Югославия.

Срещата на журналистите за
върши работа с единодушно пред
ложение да, се установят ио-здра- 
ии връзки между народностните 
издателства у иа!'. да сс размени 
опит в работата и тази първа сре 
ща да бъде подновена в скоро 
време.

Представителят иа Съюза на 
югославските журналиста др. Ав
рамовци, който присЪствува катс 
наблюдател, заяви, че с тези пред 
ложеиин ще

^Миналата седмчща в прал Рие- 
ка. се състоя първата среща на 
Журналистите от. народностите в 
Югославия, организирана от Ита 
лнанската уния за Истрия « Рие- 
Ка. Срещата трая три дни л през 
тона време бяха обменени значи
телни информации за дейността 
и резултатите на народностния (Пе
чат н радио у нас.

Освен журналисти от народнос
тите на срещата прнсъствуиа.ха; 
■Представители на Съюзния сек
ретариат па информациите, Пред
ставител иа секретариата па 
формациите, представител на сек
ретариата на информациите 
СР Македония, на ССРИ от Хър 
ватско и Словения, па Съюза на 
югославските журналисти, Итали
анската уния за Истрия и Риека, 
кореспонДенЪт иа и. „Унита“ от 
Триест и др.

От името иа организатора пред 
седателят иа Италианската уния 
проф. Антонио Борме ирнвстствУ- 
па участвуващите като им пожела 
успешна работа.
. Доклад за задачите и приноса 

напечата и рад.юто на народности 
те в изпълняване ролята па мост 
между СФРЮ и магичните стра
ни прочете Валерпо Зашиа, дирек 
тор на издателството „Едит“ в 
Виока, а след това станаха разис
квания. като бяха разменени ин
формации за работата и постиже
нията на отделните народностни 
издателства.

По преме иа срещата журна
листите биха приети от председа
теля на 'общинската скупщина па 
Риека Драгутин Хармня, а само
дейното дружество на италианска 
та народност „ФрателанЦа“ даде 
концерт в мраморната зала ма 
Морския музей. Домакинът орга
низира еднодневна обиколка по 
адриатическия бряг.

В разискванията и в доклада 
бе подчертано, че печатът н ради
ото на народностите у нас са ЛО-

прНиесЛи много за осведомяването 
на народностното население и па 
хората в ..магичните страни за съби 
тнята и постиженията на нашата 
страна и па магичните страни. 
Вестии,1$ „Братство", каито бе из 
тЪкиато на срещата, е допрйне- 
съл значително някои непълни стр 
аници от историята на съвместните 
борби на нашите народи да бъдат 
попълнени. Много често югославс 
ките и българският народ са води 
ли 'Оъвместна борба против гиСтН- 
тели и експлоататори. Но някои 
страни от историята на тези съв
местни действия са останали непо
пълнени. „Братство" тук е извър-

Докато „газа" стоеше непод
вижен, затънал в Калта и дока- 
то наблюдавах пътя, извиващ се 
но склона към училището и на
събралите сс кусоврпнчшш, конто 
даваха различни предложения, 
как да измъкнем колата горе до 
училището, изведнъж 
ясно, колко бързо хората свикват 
с някои придобивки, без оглед 
какви еа те. Ето, кусоврачани с 
такава грижа и вълнение говорят 
за спрялото в 
кино, сякаш решават жизнена за
дача, а в Димитровград, напри
мер, хората седят в уютни стан 
и гледат „домашно кино“, как го 
някои назовават телевизията. В 
тези минути ие 
ква завист към днмнтровгрядча- 
нн, но ми се иска да’ видят тези 
усилия на хората, конто докара
ха н волове и конто 
кое с „четверене“ 
важното .кино към училището. Ис
ка ми се да видят оня червенда
лест мъж, който при първия знак, 
че не- може да се накапваме наго
ре, дойде при нас и се нае. ся
каш трябва да изкара нещо свое. 
И после, всички тези кусовранча- 
нн, потънали в пот, но упорити 
до фанатизъм. Иска ми

Тръгнахме сн па надолнището, 
тихо се разправяхме за -впечатле
нията, говорехме си за сплотени
те «усовраичани, за общата1 не
воля и общия стремеж, сплотя
ващ хората. Изведнъж моторът 
изхърка и спря. Опитите отново 
да го пуснем в действие остава
ха безуспешни. Той хриитеше, 
кашляше задавено и отново спи
раше.

И случилото се на тръгване на
пълно ме порази: тъкмо ,изпаднах 
в отчаяние, как ще се измъкнем, 
когато нз мрака нзкочн първата 
светлинна на фенера. „Пак ли?" 
— попита дошлият, чийто трево
жен глас прозвуча окуражаващо. 
После, когато дигнах поглед ви
дях как треперещите саетлннкн 
идваха към нас, ставаха по-го- 
леми. А ние не бяхме дали ника
къв знак а тревога. „Отново ще 
трябва да четвернм!“ — каза ня
кой и след половин час, бодренн 
от виковете, воловете смъкнаха 
подвижното кино нз нанадолни-

ми стана

пи

па
калта подвижно шило Значителна услуга, осведомя 

пай-к и за пръв път за много съби 
тия, които досега са били неизвес 
'Гни. Някои от тези материали

място и в българския

запознае Съюза н*
журналистите и идващата среща 
вероятно ще се организира От то
зи Съюз.

сн
намериха 
печат,’ Както например материали
те за участието иа български пар М Н. Нейков — М. Николовизпитвам ннка-

кое на ръце, 
покараха под-

щето.
Отново ме връхлетя мисълта 

колко бързо свикваме с някои 
неща. И докато мис режехме тъ' 
мата с фаровете па колата и 
Димитров пра д, например, в уютни 
стан гледаха „домашното кино“. 
Гю тс не ззаеха, че тази вечер 
аз гледах най-прекрасния филм 
— филмът за сплотеността иа 
кусовранчани, за тяхната завла
дяваща непосредственост и ши-

се да гп
видят, -за да сн вземат бележка: 
ето та’ка се работи за общо дело.

С много уенл.ия 
кино . дойде в училището, а ве
черта към 160 души кусовранча- 
нн гледаха българския филм „Кра 
децът на праскови". Гледаха и 
се любуваха на Раде Марковнч, 
съчувствуваха на незавидната му 
съдба, а накрая, котато остана 
простерелеи, скришом се отрони 
и някоя момешка сълза. В потъ
налия мрак тази сълза личеше иа 
бисер,. и мен отново ме обзе же-

иодвнжното

роката им човешка душа.
Ст. И.

Босилеград

Годишно събрание 

на училищния 

комитет

ланнето да сравнявам — отдавна 
ние в Димитровград сме свикнали 
с киното, някак станахме „про
фесионални" дори и по наблю
дението и нищо не може да ни 
развълнува. Ние ще предпочита
ме кзвбойския, криминален филм 
пред съдържателния, прочувствея 
филм... И някак ми е завидно на 
кусоврарфцш на тяхната непос
редственост, на това че преживя
ват вс.йчко в най-естествення му 
вид. Дори и смехът, когато из
бухне прилича на някакъв пла
нински водопад, весел п толкова 
запазяващ с естествеността сн.

Когато филмът завърши и фене
рите като мигащи светлинна за
почнаха да се Отдалечават, още 
в ушите ми ехтяха думите им: 
„Елате и друг път, и до триста 
ДУШИ ще дойдат, само да Знаеха 
сега. Ще им е свидно, че не гле
даха А пътя ще направим, не
пременно ще го направим!. . .

Наши самодейци
На годишното -събрание на учи 

лнщння комитет на младежта при 
гимназията „Иван Караиванов" в 
Босилеград, което се състоя иа 
1-8 май сс изтъкна, че главната за
дача на учениците при гимназията 
е ученето.

В доклада за работата на мла
дежката организация при ги.мнази 
ята се говори и за дейността на 
различни секции и кръжоци, -кон
то са подпомогнали за изпъление 
па главната задача — ученето.

Най-добри резултати в работа
та е постигнала самодейната сек
ция, която се представила в града 
с няколко представления.

На заседанието се изтъкнаха и 
слабостите в работата. При това 
че изтъкнаха обективните труд
ности в работата на организация
та. Затова конференцията 
да се обърне ио-голямо внимание 
върху (работата па ученическия 
клуб, който ще бъде снабден с 
веефници, списания, Шах и телеви
зор.

Неговата обич е театърът
,

Присъствието му в предста
вящата се пиеса, играта му, пре
създаване ма образа-герой, почти 
без изключение, значи успешно 
изпълнение на драмата. С раз
нообразната си артистична нату-

Дисцп- — Но. вед чага да посоча 
продължи тОЙ 
тся
Джорджевич, най-много научих. 
Обичах с него да работя, защот® 
знае какво търси и което търед 
обезателно ще създаде. Безспор
но. -уважавам и останалите режи
сьори и постановчици, но да иг
рая ме научи Любиша.

От друга страна, като самодей- 
ц.ч-артнети на първо място ценя 
Ангел Кръстев („Бабараката“) н 
Веца Петрова. Те са отлични съ- 
г.граЧи, така че никога не съм се 
плашил, че Ще се „изгубя“. Про
сто чувствуваш как те подпома
гат при изпълнението на ролята. 
Бих бил несправедлив към съзе- 

сч-та си ако не кажа, че хубав» 
играят и Колица Рангелова, Пе
тър Митов, 
мисля на артнетта, а не на по
становчика.

сьора или постановчика, 
плин.чран, точен, н усърден, той 
набързо успя да спечели симпа
тиите им п те му доверяваха най-

че именно от 
постановчик, от Любиша

трудните роли, преди всичко, глав 
ннте.

В. театъра „Хр.исто Ботев” за
почна да работи през 1957 годи
на. Първата пиеса, в която игра 
бе известното произведение на 
съветския писател Максим Горки 
— „На дъното“. От тогава цели 
десет години Слободан Сотиров 
дейно участвува в повечето пред
ставени пиеси. И то „от чиста 
обич към театъра“, както казва 
той.Нови помещения 

за читалището 

„Христо Ботев“
Тръгнем ли да изреждам пие

сите ще забележим наистина ед- 
разнозбразие. 

казахме „На дъното", която през, 
1957 година на димитровградска
та сцена постави Сърба Злат- 
кович. След туй „Паяци“ в пос
тановка на Любиша Джорджевич, 
на „Лисица и дрозд", „Разврат
ница достойна за уважение“, „Ми 
шоловка“ От Агата Криети, „Пре
къснато пътуване“, „Боряна". 
„Клопка за безпомощен човек“, 
„Свекърва“, и многз други. А се- 

и в подготовяващата се „Зо
на Замфнрова“, в която ще иг
рае Мане. При наличието на тол
кова разнообразни роди заинте
ресувахме се дали някой образ е 
бил особено тежък за пресъда- 
ване.

реши Вечено завидно

Истатко Станулов
Бос)цлеграДекото читалище „Хрн 

сто Ботев“, наскоро получи нови и 
твърде подходящи помещения. По 
решение на общинските служби 
на Културно-просветната общност 
е даДена половината от монтажна
та, жилищна сграда на улица Ге
орги Димитров, а това е едно Дву 
стайно жилище.- Общността нзвър

Прекъснахме спомените, за де 
го питам какво мисли за сегаш
ната самодейност.

— Много даровнтн самодейци 
с някакво вът- 

— За-

На конференцията бе избрано 
ново ръководство от 12 члена с

се отказаха
решно огорчение започна, 
що? Размислял съм и все до 
един извод идвах — парите! А 
не трябва така. . .

председател Антон Борисов, уче
ник от „П клас и секретариат От

Свободан Сотировпет плена. га
Б. Костадинов ра, умението От първия момент 

да заживее съдбата ма тълкува
ните герои, той с еднаква с,пла 
пресъздаде образа на селянина 
Кокан в пиесата „Паяци“, фило
софа Кант, бате Рали в „Боряна" 
и пр.

Повод за статията обаче не бе
ше желанието нн да разкрием 
творческия образ иа самодееца — 
театрален артист — СЛОБОДАН 

да отбележим 
скромния му юбилей в работата 
па театъра „Христо Ботев".

Десет години не са особено 
дълъг период, ако ги мерим с 
аршина на времето. Но за една 
самодейност, изпъстрена с пре- 
дашюст, подобна на фанатизъм, 
с обича до влюбване, със себе
отрицание и упорит труд, който 
не се пеоги, с десетки изпълнени 
главни роли, са доста дълъг пе
риод. А Слободан Сотиров през 
целия тоя период се стремеше 
възможно най-добре да изпълни 
ролята, разбере съвета на режи-

ши адаптация на помещенията и 
ги приспособи за нуждите на чи
талището. Така то ще има три по
мещения с повърхнина от петдесет 
квадратни метра, От които едно е 
Зала от 24 м2. В последната 
бъдат поместени няколко маси о

По-иптатък пренесохме разго
вора върху някои от образите, 
конто са му оставили впечатление, 
за смешни н комично-трагични 
положения, в които са западали. 
Слободан разправяше охотно, до
ри започна някои реплики от пре-

Загадъчна
смърт — Да — отговори Слободан — 

това беше в пиеската „Прекъс
нато пътуване“ в постановка на 
Любиша Джорджевич. Една пен 
хологнческа драма от Браслав 
Борозан, която освен 
възлагаше професионалност. А аз 
бях "сравнително млад.

Но, когато вече започнахме 
говора, някак непринудено Сло
бодан започна да разправя за 
вълненията сн, за работата 
„Христо Ботев".

ще

поведе столове и посетителите ще У ■ ~
да прочетат ве- ИмагаярОгвото взе ©ще една 

жертва в Димитровград. На 21 
май «а -загадъчен начик във Внщ- 
лич е умрял Бисерко Йосифов, 
родом от ,село Каменица, работник 
в конфекция „Свобода" ,в Димит-

дн няколко години.
— Обича»! образа на Джон в 

пиеста „Развратница достойна за 
уважение". Но най-мнл ми е об
раза па Ксант, «ъдето играхме 
едно с Ангел Кръстев. Той" иг
раеше Езоп Тогава педовчо 
навах два пъти пътя Желюша — 
Димитровград, за що го живеех иа

имат възможност 
сггнИЦи, списания или гледат теле 
визия. тънкостите

за-СОТИРОВ, аЗа преуреяодане на просторните 
и снабдяване с необходимите ме
бели Културно-просветната общ
ност е изразходвала към 400.000 
стари динара. Дворът пред чита
лището ще бъде уреДен чрез до
броволна трудова акция на мла-

,чи-раз

■ровград.
Мила Арсов от Димитровград 

и Бисер Йосифов отишли «рай 
Изатовски манастир във Висок да 
търоят пари. На връщане в Дими
тровград пристигнал само Арсов, 
докато Йосифов останал. По-къс- 
но бил намерен мъртъв във Вид- 
лшч над село Моинин.

Случаят е под следствие

в село.
Ст. НИКОЛОВ

СЪОБЩЕНИЕдеЖите.
С това в Босилеград е решец е- 

дин твърде важен проблем, така

РАТОРИ СИ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ — ЗА , БРАТСТВО" — 22-063 
* И ЗА „ДРУГАРЧЕ“ — 25-476.

че младежта «ай-после получава 
да ползвавъзможност правилно 

свободното си време. М. АС. Ст
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НА ПРЕМЪЛЗ
ТеЖКи черни облаци се надви- 

ЛИС-инсКнте бЪрДа. Земята
Жените служат. Мъжете 

пушат и мълчат. Без 
характерно за подобни обичаи. 
Все още са под силното впечатл- 
нне на преминалата буря.

Малко по Малко, ракията запо 
чига да развързва езиците.

В тоз.и край когато иска 
забрави нещо неприятно, тема на 
разговор става политиката.

Така стана и този път: завърза 
се разговор за миналите избори. 
Имало агитации колкото искате. 
АгшТаТорите си служили и с най- 
доЛнН средства. Давали «а изби
рателите най-различни обещания. 
АгкгатОрИте били платени. Дали 
сегашният представител е 'В състоя 
ние да напълни техните широки 
обещашгя? Построяването на пъти 
ща. -мостове, електрифицирането 
на селата, намаление на данъци
те, откриването на мини, построя 
ване на болници, уреждането на 
Воонлепрад. . . Какво ли не. . . 
По-напред тези неща ще паднат 
от небето. КаКто току престана
лия дъжд, От колкото да вземаме 
вяра на тези лъжливи обещания, 
ма агитаторите. . .

Ракията постепенно побеждава 
изморените хора. ТреЗвостТд из
чезва и се губи в дима от цига
рите каокто и черните'облаци. . .

ЛИЯт,
ха над
к небето се сляха и се превърна
ха и ейн® °ловно-сива маса. Сия 

гръмотевица

настроение.

мълнии и сеиите
' кръстосваха и докосваха Земята. 

Дърветата скрибуцаха под ула
на мълнията и бурята. Бешерите

„еошюуема картина.
Вснчко живо се разбяга от до

дето. търсейки подслон: п хората. 
' и животните. Под столетните бу 

кн ,в храсталаците, в скалите из 
бягалите очакваха 
мине. Изведнъж завладя глуха ти 

природата. Не се чуваше

да се

стихията да

ж- ч*
шина в
гласа на овчарите, .м-укането на 
говедата, кучетата също Замлъ
кнаха, Птиците набиха Храстала
ците. Старите хора незабележимо 
правеха метанм Пред природната 
стихия. . .

По долината на Драговищица 
с< пспесе аднн бял облак и се 
разсипа над околните бърда н чу- 
карн на Мнлевска планина. Зад 
него Остана пуста захвя бяла като 
яйце От падналия град.

И всичко изчезна .за миг. ..
Беше премъл.з. Отдавнашен обн 

чай на село. Ден когато започ-

X
К

&

ват да се -мълзат овцете — кога
то се отбиват агнетата.

Предишната нощ няколко се
мейства обединили стадата си в 
едно общо стадо.
' Овчарите докарват мокри ста
да. След мъд.зенето и -измерване 
то «а млякото, всички правят 
общ премълз. влизат по домове
те аи и сядат около софрата.

На нея са поставени големн 
тави с топла баница и пресна по
гача и младо овче с.ире«е. Тук е 
■ ракията.

-С добрата вечеря падат и раз
пи шепц и закачки,

На бъдещето -ое през
агнепдка плешка. А след това — 
раздяла. Всички отиват по домо 
в-ете си. Всеки ще се върне при

гледа

овоите грижи. . .
Утре ще се прави белмуж. . .

П. Елисавчич

VУ: ПОЧИВКАСтоян Сотиров:
БОРИС МАРКОВ

ПЕСЕН ЗА СВОБОДАТА Ключът е в кооперациите Тия читалища ще работят три 
пъти седмично по няколко часа.

Но изпъкнал е проблемът с 
помещенията. Общността няма 
свои помещения, а и училищата 
не могат нищо да помогнат. На
мерен е изход в помощта на зе
меделските кооперации в Горна 
Лясина и Долна Тлъм-Ино. Ку'л- 
Турно-просветна общност ще 
се отнесе до самоуправителните 
органи на земеделските коопера
ции ща дадат по едно помещение 
за Читалища. Ако управите и ко
операциите подкрепят инициа
тивата на -КПО, тогава ще има
ме повече читалища, които ще 
бъдат От нвсъмчена полза за уче
ниците и за селскостопанските про 
нзводнтели.

Свобода! Свободата е навред 
с ггът към луна и звезди, 
към морето и планините 
винаги с преданни борци.

Днес сме щастливи, че имаме 
светлина, която краен.
Днес песен сме чакана, бодра 
по пътища и реки . , ,

Ние
бодрия звън на сърпа и чука, 
набъбнали като мощна река, 
вретенили като клас хлебороден.

Затуй сме и флиз. и листар 
разлистили нежно-светли Листа.
Ний — ний сме нестихваща песен 
изникнала в кръв — свобода!

Горна Любата. където има кни
ги, но няма читалища. Като мър
тъв капитал книгите стоят непро 

читалища в централните четени н пропадат.
С 5 милиона стари динара -бю- 

и Долна джетни средства, тази година Об
щинската скупщина значително 
падпомапна културно-просветната 
общност, под чнето ръководство 
понастоящем се развива целата 
.културна и оамодейна активност. 
С тия йкромни средства може до
ста да се направи.

В тоя 'См/иеъл е и починът на 
ръководството на КПО да се по
добри състоянието на читалища
та е Горна Лнсина и Долна 
ЛюбаТа, а читалищата в Горна 
Любата м Долно Тлъмино отно
во да започнат о работа.

Известно е, че читалищата в 
Босилепрадско досега са били 
малко н непостоянни Съществу
ваха
села: Долно Тлъмино. Горна Ли- 
бина, Горна Любата 
Любата, като се поддържаха е 
голим труд и ентусиазъм от лю
бителите на Книгата и със1 еКрО- 
мни средства на Общините.

В такива условия някои чита
лища се закриха а някои живур- 
кат от волни пожертвуващия и 
доброволна работа. Такова е по
ложението с читалищата в Гор
на Лис ина и Долна Любата. 
Книжното богатство от година 
на година намлаява. недопълва 
но с нови издания. Още по-зле е 
читалещето в Долно Тлъм-нно и

' I

И
;

И
;!
■! плодната песен на житата.

- «

Г Ст. Ст.

Ш\тт\т\\\\т\\\\\ш\\\тт\\\т\тш
Владимир Сердар вратата не? съществуваха, гледаше ме 

Фофо.
ва, очите му се разширяваха, сякаш же
лаеха всичко да обгърнат с едни поглед. 
На гърдите му се яви кърваво .петно, С 
пръсти свалих топчица съсирена д&гска 
кръв. Падаше. Кръв плисна и от очите му. 
Бомби . .. рафалн .. . огън ...

— Бягай... остава само.-., едни, ус
тата му застинаха и тъй останаха, беше 
мъртъв. Падаше, напускаше ме завинаги. 
Измъкваше се от ръцете ми. Бяха слаби, 
за да го задържат. Падна във водата. 
Фосфорът светеше. Светеше на кръгове 

водата. Образи, образц, образи. При
видения. В един кръг образът на Фофо 

се усмихва, отголва венец дели зъби, ши
роки очи, .големи като два млечни облака, 
косата

— 11рофесоре — викаше ме той.
Не вярвах повече ма привидения. Не 

отговарях, защотз беше безсмислено. За
губих доста кръв и същинска лудост е да 
вярвам на привидения, които идват пред 
самата смърт.

— Професоре ... професоре .. . той ми 
пристъпваше, хващаше се за стените, ко
нто в Каирияното си люлеие менях» по
ложението си, формата. — Ранен лн ен? 
— питаше ме.

— Не знам, има кръв — викнах.
То!) ме хващаше, обръщаше и накрая 

ме подигна мв пода, който се вълнуваше. 
— Да бягаме! — викаше.

— Късно е — отговорих — за мене е
КЪсНО.

— Не си ранен, уплашил сн се— уве
рявате ме н влечеше за .ръка. 
бързо!^— чувах го как вика. Тръгнах след
11ОГ0.

СЪЩЕСТВУВАНЕ 

НА СТАВИТЕ
от което не се чуваше нищо. Попът вика
ше. чувах виковете- и на другите затвор

ници от съседните стаи. Виждах само избе 
уменото лице на попа, широко отворените 
му уста, конто гонеха дъха, хващаха го 

н напускаха. В късите промеждутъци До
чувах рафалите на картечници. През ре
шетките. виждах небето в пламъци, осве
тено, сякаш започваше играта на пай-го- 

. лемия фойерверк ог мълнии, огън, -гърмо- 
тсвнц|1. Някаква огромна вълна, по-тежка 
от който н да е метал, ме захвърли на 
пода, който се люлееше, пукаше под нас, 
докато облацц, прах'.напираха през решет
ките. Край йенс всичко се въртеше. В ше
пата сн почувствувах топла течност, хлъз
гаща се. ,ч завираща под бедрото. Виках 
попа; търсех то. Намерих го. От устата му 
течеше поток кръв н с клокочене .се сли
ваше на пода. Решнх да не се мърдам, 
тъй ла дочакам края. Той' беше задната 
цел, където можех да стисна. Страхът бе
ше изчезнал. Чувствувах как кръгът, в 
който мюят пламък щеше ща, с<е угаси, се 
стесняваше. Какво можеше да ме раздви
жи на път? Тук е последното място, къде
то пристигнах, мислех сн през тътнежа, рл- 
фалнте, фосфора. Няма подобни очн. Няма 
случайности, конто Да ме измъкнат оттук, 
обмислях набързо, хващах огнените сечун-

отиемах г,и от

Ах, едни .деа ще .ни затрупат в разва
лините на това проклето здание, иом,ислнх 
ти, когато сирените отново предвеотиха ид
ването на самолетите. Германците угасиха 
рефлекторите. Страхувах се. че тая 
Ще плисне из коридорите на- живота 
струя топла кръв, ще прекъсне болното 
чувство на глад». в-дсоремнте, -стремежа да 
осещаме вкисналия хляб в устата. Почув
ствува/с страх. Отново обичах себе сн, ис
ках да се. виждам жив. • Измъкнах страха 
От ножниците на треперенето, запратих го 
по дяволите, ала той си беше част ог ме
не, стеснен н събран в зениците ми. Тътне- 
*т>т ставаше асе- по-непоносим, вибрираше 
върху диафрагмата ми. Нещо се раждаше 
У мен със смъртта на другото, но не 
пааах пито едното, ннтО 'другото. Ръката, 
лайте мн ръката без празните ръкави, соч- 
"ата, здрав» ръка, ял ща почувствувам 
п пея съществуването на ставите. Измък
нете Ме оттук, виках в себе и сн несъще- 
ствуващото. Зад онези стени се губеха 
плуващите, отчаяни надежди, недостнгаше 
челта сн стремящото, се. В един къкреж 
сс гУбеше вярата в чувството за стремеж, 

Утрешният ден ще съмне. Отстранени 
от света, гледаха ни през мерниците и 
‘Ъскавите дула, на чичто уста зееше смъ- 
итта. Тътнеж. Сякаш съмваше, от -небето
»'1°аха безбр >й светила. В нашата стая г-»еше 
чтвика

Ролънаашс*
ПМЯ»Ър1д^Ше

иъа

нощ
на перчеми затуля раната на че- 

лото, -всички прекъснати мечтн, угаснали 
радости, унищожени надежди.

Червена фуния във водата. Главата па 
Фофо потъва. Краката треперят за вър
веж. Образът па Фофо беше изчезнал. Бе
ше се умножил в стотина образи. Изчез
ваше буйният синор русите му -коси. Фо
фо! Фофо! Фофо!

Огнен м,нг. (Миг на -недсжоеиатост. Спло 
Теност с д-ругдря в смъртта. Назад през 
фунията. В мига към -великото съществу
ване. Във вечността на последната смърт.

Рафалн, бомби, фосфор. Бетон във все
мира, жежък, горящ. Някакво дълго, тъ
по, сладникаво чувство ме обхващаше, спи
раше се между очите ми. Извън фунията 
жнв, без съществуване н дългата смърт. 
Притиснат о бетона не мога в смърта.

Макар, след туй дъното пробиваше лу
па. Фунията гореше. Бомбите бяха преста
нали. Някакъв човек бягаше към фунията. 
Ликът му» не виждах, само виждах ста
вите в устрем. Той задигна, падна, а след 
това започна да гори. Ръцете протягаше 
към края на фунията.' Тишина. Никакво 
пръщене на бетона. Фосфорът във фу

нията се разпръскваше. Човекът се изви
ваше като змия. Змията щеше да гпнци. 
Той мълчеше.■ Колко велики бяхме и в

ми

По-

«'и
Следвах го докато тичаше към черве

ната фуния в пробитата н -разрушена сте
на. Да минем във фунията през огъня, 
под дъжда на куршумите, летящия бетон 
и тухли, значеше да се озовем прн пото
ка точно на мястото, където през решет
ките се изливаха нечистотиите на лагера. 
Фунията бе като вихрушка. Бягахме през 
фунията на хаоса. Накъде? Фофо беше 
пред мен. Дългите му ръце се движеха м 
чупеха -в бтавите. Костта му на 'перчеми 
отпадаше. В края на фунията застана. 
Обърна се към мене. Очите му бяха го
лемн, тъмни като никога дотогава, тол
кова тъмни, че в тях нямаше вече никак
ва бедина. Устата му се отваряха, гонеха 
дъх. Говореше нещо неразбираемо, сякаш 
повтаряше редица горчиви истини. Послед
ната беше най-тежката. Хванах го под 
мишниците. Бомба или рафал бяха пре
секли устрема му. Почувствувах как потъ-

1103-

дн на съществуването, 
смъртта. Не знаех -къде е раната, ала под 
мене кръвта беше все повече, сгъстяваше 
се. Повече не вярвах в привидения, н се 

. отдръпнах тогава. На отвора, «ъдето вече

светло като в бял ден. — Фосфор, 
попът.

па земята стенеше, пукаше, 
се. люлееше. Тътнежът се 

в адско громолепе н пртхиежи
смъртта.

Прев. Ст. Н.
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Първият брой на
„Пролетер“

/V 1/1

Реизборносш
... Отделът за антична ар

хеологии при Народния музей 
и Белград има предмети 
гръцката и римска култура От 
Сърбия. Оснси множество гръц 
кн вази, в научния свят са из
вестни златните предмети 
Трсбенище и мраморната 
пия на Лтена ПартСнОс от Фи
лип.

•В «раи иа месец май 1937 година 
(излезна от (лечат майския брой на 
„Пролетен" — оргац на КПЮ. в 
който бе печатана статията на дру 
гаря Тито. Тази статия е имала ог
ромно влияние за по-иаТаташнОто 
укрвгппа.ие на младежкото движе
ние в Югославия.

„Работата за развитието И уКре 
пването на всички демократически 
и култ,у|р1пи организации — изтък
ваше в тази статия другаря Тито 
— това с първата задача, на кому 
нистичееката (.младеж ,п Югосла
вия. Сътрудничеството ,на всич- 
<кн Демократични младежки сили 
и възпитание на, младежта в духа 
иа борбата против фашизма, а за 
демократическо развитие за мир, 
е 1непос(редствената задача на 
ОКОЮ.

Статията на другаря Тито на
сочваше младежките сили за из
граждаше на младежко движение 
на най-широки .Демократически ос 
шов'и. От ОКОЮ изискваше да во
ди борба по воички въпроси, ко
нто (интересуват .младежта.

маше-ките нацисти и еснафи ноздра 
киха това постановление.

Новият германски канцлер 
страни всички висч>ки немски чи
новници, управители иа някои об
ласти и на тяхно място доведе на
дпети. Гьоринг бе назначен За 
.председател на Райхсчага. Окоич» 
телпата победа на нацисТите беше 
въпрос на дни.

Едно от наЙ-теЖКИте ношяи 
нападения иа Германия

Десет години ао-КЪсиО През но
щта между 30 и 31 май 1942 годи
на британските въздушни сили на 
(.правиха едно от най-големите въз 
-ушни напаления над Германия.

Тази нощ те бомбардираха 
ДСьолш. Към Германия тръгнаха 

1046 английски бомбардировача. 
От това число над Кьолн пристнг 
наха 898 самолети, а Останалите 
бомбардираха съседните градове.

За 98 минути, по много хубава 
и лунна нощ съюзническите само
лети хвърлиха 1455 бомби от кои
то две трети бяха възпла-мененн. 
По време ,на тази бомбардировка 
загинаха 489 липа, а ранени 5.027. 
Останаха без квартира 59.100 ли
ца бяха (разрушени 31.070 къщи 
и предизвикани 12.000 пожари. 
Англичаните изгубиха 40 самолета 
а 116 бяха само частично заОег- 
нЯтИ.

от
от-

ОТ
ко-

В Горското царство се обръща голямо внимание на гор
ската филхармония, И тя напредваше много добре благода
рение на нейния директор прочутия певец Славей Песно
поец.

Славея Песнопоец се прояви Като Добър ръководител 
и специалист. Той беше едип от най-добрите директори а 
Горското царство с голямо музикално образование, а гласът 
на неговата филхармония се чуваше надалеч. Той уреждаше 
концерти почти през цялата година, а особено през пролет
ните и летните месеци. . . '

Но най-сетне дойде време да се направи рензбориост на 
директора на горската филхармония. Насрочи се и заседание 
на кадровата комисия.

— Другари, — каза кадровика на Горското царство — 
събрали сме се па това заседание да разгледаме въпроса за 
реизборността на директора па нашата филхармопия. На
шата кадрова комисия е разгледала въпроса и има известни 
предложения.

(Започна разискване. Много души се изказаха за огро
мните заслуги на Славея Песпопоеца и дадоха предложение 
да си остане па това място тъй като в Горското царство 
няма друг способен човек, който Да ръководи елла такава 
културна институция.

След третото заседание всички се съгласиха другарят 
Славей да напусне филхармонията. На четвъртото заседание 
на кадровата комисия започна разискване върху предложе
нието на кадровия за директор на филхармонията да се на
значи Магарето.

— Мисля, — каза. кадровикът, — че това с единствепо 
решение за нашата филхармония. Магарето е От производ
ството. а . също така има известни възможности музикално 
да се образовава. . .

Всички присъствуващи гласуваха за това предложение 
и Магарето стана директор на местната филхармония. ВсНЧ- 
ки вестници писаха за правилната кадрова политика н Гор
ското царство.

Реизборността продължи и в някои стопански органи
зации на Горското царство. В овцефермата бе иазначен 
Вълчо Вълчанов, а в Птицефермата Кума Лисана. . .

Реизборността ^продължава и в ДРУгн културни инсти
туции й стопански препрнятня на Горското царство...

Богдан НИКОЛОВ

... Вестник „Политика“ Днес 
е най-старият ежедневен вест
ник не само в Сърбия, но и в 
цяла Югославия.

,,Политика“ започна да изли 
за през януари 1904 година и 
бил спрян през 1915 година. Пе 
ЧаТВНеТО продължи през 1919. 
Вестникът е редовно излизал 
до окупацията 1941 година. 
След освобождението на Бел
град 1944 година „Политика“ 
33110410) отново ч да 
Днес той с цай-четеният вест
ник в нашата страна.

Основатели на „Политика“ 
са Владислав и ДарКо Рнбни- 
кар (загинали през първата све 
тОВна война 1914 година), Сло 
бодни Рнбникар и ВлаДИсЛап 
Сл. Рибмнкар (1900—1955).

излиза.

НаЦИстите стават господари 
на Германия

Прели 35 години председателят 
на Германската република маршал 
ХинДеибург назначи за германски 
канцлер Франц фоц Папен. С това 
започна последната фаза па нацист 
кото превземане на властта. Гер-. . . Рссава е известна по ед

ноименния манастир, често пъ
ти наричан и Манасия. Заедно 
с черквата деспот Стеван пос
троил крепост с 11 кули и окоп 
около стената. Ресава паднала 
под турска Власт 1458 година.

Целия комплекс, стените и 
черквата сЪс своите фрески, 
днес преДСтапяват едно от най- 
известните богатства па сръб
ското средновековно строител
ство и изкуство.

. Желатин е смест от бел-- 
тъчни вещества, получавана 
чрез изваряване на кости (об
икновено Пресни) с вода. Най- 
често с форма на прозрачни. 
сЪс стъклен блякък плочи, по
някога е оцветява с безвредни 
багрила. Във вода набъбва, 
а при загряване се разтваря в 
нея. При охлаждане разтворът 
се втвърдява и Дава тел т.е. 
Желатинира. Използва се .в до
макинството, в хранителната и 
текстилна промишленост. за 
приготвяне на светЛинноЧустВи 
телпа емулсия за кино и фото- 
фнлми, плаки н фотохартия, за 
храпителна среда в микробно-, 
логнята ц.др.

Към чнфтокопнтннте животни 
причисляваме Кравата и дявола.

Полша има отчасти планински, 
отчасти морска климат. Зависи 
откъде духа вятъртТ.— Покажете ми шофьорската 

си книжка — каза милиционерът, 
— Моля, заповядайте, но ако 

обичате после да ми я върнете 
защото не е поя. - . Юда предал Исус за 30 долара.

' +

Чувството за справедливост е 
разпределено между хората мно
го несправедливо;''

С този с> первелосипед Десет 
младежи от швейцарското селище 
ВаЛтерС
бО(рен преглед. Но жителите на

родното им се.\о не могли да, , се
ра дв ат на -оригиналното1 превозно ’ 
средство, тъй като полицията го 
забранила — то нямало застрахов

* * *
••V .И

Още малко няма да вярваме на 
медереолозите и за това, какво 
е било времето вчера.

* * *

Единствена жена без ' минало 
на този свят е била Ева.

се завърнали от на-: Народният музей в Зе- 
мун е основан през 1954 годи
на. В него са застъпени пред
мети от цялата територия на 
Зсмун и Югоизточен Срем. Му 
зея нма археологическо, исто- : 
рическо. художествено отделе-' 
ние. етнографическо и отделе
ние на работническото движе-

• -и <

ка!

Работническият- съвет на промишленото предприятие за 
обработка на кожи „Братство“ — Димитровград обявява

'■{

конкурсЖивотът отнемя на хората 
бо.тшк-нЛтво от времето. ние н революция.

През 1955 година е открита 
първа изложба, а след това се 
организират редица . изложби.

♦ Тук се намират и трудове на 
наши известни художници от 
18 и 19 столетие: Павел Гюр- 
кович. Живка Петрович, Пав_' 
ле Снмич. Стева Тодорович и

за вакантно място директор на предприятието.
; гиУсловия: ;

Професионална подготовка, виеше ЛобразованИе и пет 
години, трудов стаж,, патувнеше образование , и. осем’години^ 
трудов стаж или средно професионално образование с пет
надесет 'години трудов Стаж на ръководим поетбве.

Лични доходи по споразумейте,.'Срок за молбите 15 дни 
след обявяване на конкурса във вестник ",'.БраТСтВО". ’ •; “

Писателите са чудни хора — 
някои пишат, а други дори творят:.'

-А. ■Имаше чудесен 
на събрание спеше' винаги с ВДИГ 
ната ръка.

навик
ДР.

Часовникарят Паул- Лис (61 г.) ———
от Илзембург (Харц) поправя ча- •• мцетровя*
совника върху кулата на Бадер- • 4^ ВЩ М Ш .мх?Ж Й |^|
слебен, поставен там в 1887 г. Па^

»ул Лис е едикг От малцината спе- МяЯКафШмШ, («X Ма
цналнбти ''и-^^ГДр по рвс^гаврацЖ 
ята -и .''Поддържането на големи 
прадскй1 \{ църковни часбвнийпГ '
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