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щгстВд Освен това Общинския про
фсъюзен съвет наскоро ще при
еме програма за предконгресна 
дейност. М. Б.

На неотдавнашното районно 
съвещание между представите
ли на общинските профсъюзни 
камари от Димитровград, Ба- 
бушница, Пирот и Бела Палан
ка в Ниш, започнаха подготов
ките за конгреса на югославс
ките профсъюзи н скупщината 
па профсъюзите в СР Сърбия. 
На заседанието стана дума и за 
начина за обсъждане на кон
гресните материали и избира
нето на делегати за конгреса 
и скупщината. Понеже от те
риторията на тези четири об
щини трябва да бъдат избрани 
двама делегати, договорено е 
да се изберат на междуобщнн- 
ска конференция, според клю
ча, който ще се утвърди до
пълнително.

Междуобщинската конферен
ция на профсъюзите ще се със
тои на 15 април т. г.

За профсъюзите по съобще
нията и селско стопанство за 
избирателна колегиГя Ниш, от 
територията на Димитровград 
ще се изберат трима делегати.

Помощ на Виетнам и Дебър

ввстнии на бьлгароната народност в сФр Югославия Вноските
нарастватКОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРАДСКОТО ДРУЖЕСТВО НА ЖЕНИТЕ

Според сведения, с които раз 
полага Изпълнителния комитет 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград от „Седмицата 
на солидарност“ с виетнамския 
народ и земетресението в Де
бър, досега в Димитров градска 
община са събрани почти 1 ми 
лион -динара. Според договора 
внесените средства ше се разде 
лят «а две равни части 
Виетнам и Дебър. Между -пър
вите доброволно участие в 
тази хуманна акция взе малкото 
село Верзар — три дни след 
организирането на акцията. У- 
чепиците от основното учили
ще „Маша Пияде" в Димитров
град са внесли 82.600 сг. дина
ра, колективът на комбинат 
„Димитровград 227.000, „Свобо
да“ 101.000 ст. динара. Във Ви- 
С0|к обаче досега нито едно се
ло не е внесло -пари.

В района Забърдие добровол 
но са внесли пари селата Мъз- 
гош, Радейна и Петърлаш. От 
трудовите организации към 
„Овобода" и комбинат „Дими
тровград“ са се приобщили ко
операция „Стона-р“. Средства са 
внесли и колективите на Об
щинската скупщина, гимназия
та и основното училище.

ЗА ПО-ПЪЛНА
ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ЖЕНАТА

Миналата неделя в Димитров 
град се състоя изборна конфе
ренция на градското дружество 
На жената. Опирайки се върху 
работата в миналата 
отчета се констатира, 
жеството- накрай успешното че 
ствушане на Деня на жената, е 
орган-изадрало и няколко знаени 
телни акции. Най-забележител 
на е организираната 
на домашно ръкоделие. Тя пока 
за, че в димитровградските ус
ловия този стопански 
има големи възможности. В те

в досегашните отношения 
въпроса за афи-рмацията на же 
ката. Сведенията за тяхното у- 
частие в ръководствата на об-

няма н-ито една. Малко по-до
бра е структурата в органите 
на -самоуправлението. В „Свобо 
да“ са заети 198 работници, от

към за

година, в 
че дру-

ЕДНА ПОЛЕЗНА 

ИНИЦИАТИВАизложба

отрасъл
На неотдавна състоялото се 

заседание на преживелите бой
ци и ръководители от 7 сръб
ска ударна бригада, настанени 
в Ниш се взе решение да се 
организира тържествено чест- 
'вуване на 25-годишни-ната на 
първата партизанска регулярна 
част в Сърбия под българо-фа
шистка окупация.

По този повод.инициативния 
отбор на преживелите бойци е 
отправил писмо до председате
лите на Общинските скупщини 
във Власотннцн, Бабушница и 
Църна Трава от чнито тери
тории има пай-много хора, ко
нто се бориха в състава на 
бригадата. Решено е 4 февруа
ри, деня на формирането на 
бритатата да се провъзгласи 
като ден на бригадата, която 
извоюва много победи 
югославско-българската грани
ца— до Триест.

Същевременно се започна с 
акция за написване на моно- 
графскп материали за бойния 
път на бригадата. За такава 
публикация е заинтересован и 
воен-но.-издателския съвет — 
Военно дело — в Белград.

чение на изтеклата година же
ните в града са помогнали 
бедните ученици с 30.000 стари 
динара. Проведени са и сказки, 
а на едно събрание са възкресе 
ни опо-мени на жените в рево
люцията.

Слабото

на

обаче
намали и ефекта на сказ- 
каите. Причината за тяхно
то отсъствие -от такива и падо 
бни манифестации са разноо
бразни. В града няма основни 
обществени институции, които 
да облекчат положението «а 
жената — домакиня, майка, пр° 
изводи тел и 
Без достатъчно допитване, спо
собности и с малко свободно 
време, процесът на освобожда
ване на жената и нейната пъл 
на афирмация в обществано-по 
литическия живо-р е бавен.

Изхождайки -от същността на 
самоучтравителното общество в 
отчета „За участието на жена
та в органите «а самоуправле
ние и проблемите за заемането 
на жената" се посочи; че пъл
ното освобождаване на човека 
не може да се постигне ако «е 
се промени общественото поло 
жение «а жената. В досегаш-

посещение

Димитровград

По добри усло
вия за младите

самюуправител.

Общинският комитет на СЮМ 
и Изпълнителния отбор на ОК 
на ССРН -на съвместно заседа
ние в Димитровград разгледаха' 
Ха материалите за VIII конгрес 
на Съюза на младежта.

Бе подчертала -необходимостта 
да се осигурят по-добри усло
вия за културно-забавен жи-

от

вот на младите както на село 
така и в града. Специално бе 
подчертано че е необходимо 
да се съгласуват отношенията 
към младите специалисти гго 
заемането на младите на рабо
та и приемането им в Съюза

ните усилия са постигнати вид 
ни резултати във включването 
на жената в обществената ра
бота. Това само от

увеличаваше нейните за
дължения и отговорности, 
при това, нищо не е направено 
да се -освободи от ежедневните 
задължения и грижи 
грижите на домакиня 
се окаже помощ в лоцхо-физц- 
чеоксхго и '.възпитателно отгле
ждане на децата. Някои консер 
яативни схващания у жената и 
нейната -роля в нашето самоу- 
ггравително общество замъгля
ват тези проблеми. За да бъде 
положението й
обществено-политическите сили 
още не са изградили ясни кон
цепции по въпроса 
разрешават тези противоречия, 
които сме наследили от стари
те обществени отношения.

По-ясно ог когато и да било,
тази конференция

Помощ на виетнам
ските деца

Учениците от -основното учи
лище „Моша Пияде“ в Дими
тровград ло време на седмица
та „Солидарност с виетнамския 
народ“ доброволно събраха над 
100.000 стари динара като по- 
маш за тяхките другарчета от 
Виетнам.

ден на
ден а

Те все по-активно се включват в обществено-политическия живот
на комунистите. Става въпрос 
за съгласуване с изискванията 
на реформата и с реорганизи
рането на СЮК.

които 74 жени и девойки. Чети 
ри от тях са членове на работ 
ничеокия съвет от 21 член. 

(Следва ид 2 стр.)

ществано-лолитическите орга- 
к-изаци., най-красноречиво го
ворят за това колко тези иска
ния са оправдани. От 60 члено
ве -на Обшиноката конференция 
на СК — 7 са жени. В Общин
ския комитет, в който са избра 
ни 15 комунисти — има само 1 
жена. В секретариата на първа 
местна организация на СК има 
9 членове, а само 1 жена. В 
двете камари на 
скупщина има 5о отбзрници — 
а само три жени. Голям про
пуск е направен при избиране 
то на общинската конференция 
на ССРН. От 53 избрани члено 
ве в тази самоуцравителна ин
ституция — само една е жена, 

Изпълнителния комитет —

както и 
и да й

М. В.

ДИМИТРОВГРАДСКИ КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

ЗАЩО НЯМА ВОДА?оше по-тежко, 4
Общинската

кан да се
ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД Е 

МНОГО ЗЛЕ. ИЗТОЧНИЦИТЕ СА МАЛКО И СЛАБИ, 
А ГРАДЪТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ХАРЧИ ВОДА. РЕЗУЛТАТЪТ 
Е НЕДОСТИГ НА ВОДА.

рена водопроводна мрежа, про
мишлеността не харчеше, мно
го. Сега нещата са променени. 
Днес промишлените предприя
тия консумират много вода, а 
мрежата в града се е разши
рила значително. Миналата го
дина например градът е похар
чил над 150.000 кубически мет
ра, а такова количество по-ра- 
но е консумирано за най-мал
ко пет години.

Значи налага се да се потър
сят по-силни и по-енгурнн из
точници на вода.

IIжените на 
поставиха оправдано обществено 
политическо искане за промени а в

След запитвания на граджа- 
ннте се отнесохме към дирек
тора на „Услуга" да ни обясни 
защо е този недостиг на вода 
п града и дали той идва от 
немарливостта на работниците 
при помпата.

Отговорът беше — Димитров 
град действително няма вода 
и работниците не са виновни 
и случая.

Градът сега има гри кладен
ци край реката, от. конто пос
редством помпи се пълнят ре
зервоарите над града. Но тези 
кладенци нямат достатъчно во
ла. Тази година недостигът е 
но-остър, защото есента беше 
суха, а зимнцте мразове пред
извикаха изтеглянето на под
земните води. Затова кладенци
те останаха полупразни н ра
ботите по водоснабдяването се 
усложниха. Вместо трите кла- 
лепна да се ползват напедчаж,

за да има достатъчно вода в 
мрежата на града, те се изчер
пват един след друг, за да мо
гат да се пъл14ят. Но затова не 
всички крайнини на града мо
гат да имат достатъчно вода.

Редом с това се явяват и дру
ги затруднения. Например чес
тите прекъсвания на тока, кон
то не позволяват да работи 
помпата. Миналата седмица 
няколко нощи нямаше ток н 
това оше попече усложни ра
ботите.

Из дейността на Съюза на комунистите

Подготвя се междуобщинска 

конференция тичеекз издигане. Тези групи 
имат за задача, между другото, 
да изготвят програма за рабо
та на конференцията, проект на 
финансовия план и др. доку
менти.

В досегашните разговори око 
на между об- 

конференция лрез-

БЕЗВОДЕН ТЕРЕН

От няколко години насам се 
разисква за без подлостта иа 
Димитровград. В картите той 
е причислен към земетръсните 
райони от девета стенен, което 
зпачп, че трябва да е богат па 
подземни води. Всъщност не е 
така. Или става дума за пог
решна оценка йа района, или 
за някакъв феномен, защото

(Следва иа 3 стр.)

Общинските конференции на 
Съюза «а комунистите в Дими
тровград, Бабушница и Пирот са 
избрали 12 делегати за между- 
общинска конференция, чието 
седалище е в 
товките
конференция са направени лър 
вите крачки. Формирани са гру 
пи от делегати, които да изгот 
таят предложения за изборни 
тела «а конференцията, коми. 
сии за организиране и разви
тие и комисии за идейно-тюли-

ло учредяването 
пиянската 
бладава мнението, че з секре
тариата трябва да бъде и един 
от секретарите на с.щц токите 
комитети.

Първата междуобиигниц кон
със.

Пирот. В подго-
между обинската

* ■* *

за
Все пак основната причина 

е в недостига на източниците 
на вода и в безводността на 
съществуващите кладенци. Ня
кога два кладенца бяха доста
тъчни. Градът имаше неразши-

ференцяя вероятно ще се
на февруарикъм средата 

настоящата година.
той



ОТ ГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 
ЖЕНИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСЯНКАТА

НА САН СТЕФАНО ЗА ПО-ПЪЛНА ЕМАНЦИПАЦИЯ 

НА ЖЕНАТА
е истинска национална българ
ска политика. Тя изхожда от 
действителните национални ин
тереси на България. Тя отчита 
горчивия опит на миналото ко 

въпросът за Македония

дина. в която участвуваха и 
сърби, черногорци и румънци, е 
била освободителна. Не можем 
обаче да се съгласим, пито като 
марксисти, нито като граждани 
па социалистическа страна, че 
и СапстефанскиЯт договор с 
прогресивен акт. Защото това 
всъщност беше акт и резултат 
па империалистическите' плано 
вс на определени велики сили 
по онова време. Затова е съв
сем разбираемо сегашпото ре
агиране па гражданите от соци 
алистичсска Югославия, специ
ално от пределите, които с то
зи нещастен договор бяха даде 
ни на България.

Сегашната международна об
становка, отношенията между 
двете страни, възвърнатото до
верие между нашите народи, 
както и същсствепите интереси 
па България и Югославия по
веляват във връзка с възкрес
яване визияуа па Санстефанска 
България да се подчертае, че 
не става въпрос за отбелязване 
на великата историческа годиш 
нина, но за умишлен политиче 
ски акт, който засяга интере
сите на други нации и държав 
пи общности и в крайна смет
ка отслабва силите па мира па 
Балканите. Сегашпото повдига
не пя въпроса за Санстефанска 
България без оглед дали авто
рите го желаят или не, обектив 
но насърчава мрачните сили, 
които бродят в Близкия изток 
Гърция, Виетнам и в другите 
райони на света, да бъдат по
смели в своето империалисти
ческо настъпление.

Убедени сме, че па авторите, 
ксито възкресяват сянката на 
Сан-Стефано над Балканите, пе 
са неизвестни становищата на 
великия вожд на българския 
народ и ръководителя на меж. 
дународното работническо дви
жение Георги Димитров. В ре
дица документи, например, в 
своето писмо до ЦК на БРП (к) 
от 28 септември 1944 година, в 
новогодишното послание от 1 
януари 1945 година, в писмото 
до българското студентство от 
23 април 1945 година и пр. .не
говите становища са съвсем 
ясни.

Великият Димитров в своята 
реч в Народното събрание на 
25 декември 1945 година, гово
рейки за въпшната политика па 
България, каза: „Външната по
литика на Отечествения фронт

През последните години, спе
циално след срещата на друга
рите Тпто и Живков в Белград 
и София, отпошепията между 
Югославия и България се раз. 
виват благополучно при пълна 
подкрепа па народите от двете 
страни.

Стопанското сътрудничество в 
стокообмена и в производстве
ното коопериране особено бър
зо се развива след 1963 година. 
През 1963 година стокообменът 
възлизаше на 18 милиона до
лара двупосочно, л през 1966 
година той се увеличи на 92 ми 
лиона долара. В областта на ту 
ризма тези резултати са още 
по-забележителпи.
1961 година България са посе
тили 5.324 наши граждани, а
1966 година — около 203 хиля
ди. По същото време броят па 
български граждани, посетили 
нашата страна, се е увеличил 
от 2.517 на 56.200 души, без Да 
се смятат транзитно минаващи 
те български граждани. Сътру 
дничеството на граничните общи 
пи от. двете страни беше твър
де плодотворно особено в кул
турната размяна, в политическо 
то сътрудничество между об. 
щсствено-политическитс органи 
зации. във взаимните посеще
ния на населспието и др. Само 
па граничните свиждания през
1967 година се срещпаха около 
500 хиляди граждани от двете 
социалистически страни. Тези 
свиждания допринасят и за все 
по-голямото сближение между 
нашите две страни. В култур
ната размяна, посредством го- 
стуванията на театрални и дру 
ги ансамбли, се съдействувашс 
за това народите на нашите 
страни да се запознаят с кул
турните постижения на едните 
и другите, като по такъв начин 
ставаха все по-близки едни на 
други.

Това пък е и единствено пра 
вилната политика на двете со
циалистически страни. Именно 
затова тази политика се подкре 
пяше най-усърдно от трудещи
те се и на България, и па Юго 
славил. Без съмнение за това 
най-много допринесоха срещите 
на другарите Тито и Живков, 
както и срещите па други пар- 
тийни и държавни ръководите-

и ведно с това — грижа за сто 
паноко-общественото развитие 
на общината. Изграждането на 
на детска градина е важна 
крачка в това отношение. Но 
това не е достатъчно. Необходи 
мо е да се направи още много 
в даването «а организирана по 
мощ на жената. За пълната а- 
фирмация на жената първото 
ка самостоятелност. Мздсрни- 
условие е нейната иксномичес- 
зирането на производството и 
разширяването на мощностите 
създават възможности за по
нататъшно заемане на жени. 
От друта страна за да може 
добре да ръководи с модерни- . 
те съоръжения, трябва повече 
отколкото досега да се посвети 
■внимание на нейното професи
онално издигане, а трябва да 
стане активен обществено-поли 
тически фактор, не смее да се 
изгуби от предвид коятинуира 
ната работа върху нейното и- 
дейнорполитическо издигане.

За да се могат жените в общи 
■ната колкотр се може повече 
икономически д.я станат само
стоятелни, конференцията по
сочи големи възможности в ра 
звитието на спомагателните де 
йности. Между тях 
но ръкоделие, добре организи
рано, може Дп заеме голям 
брой другарки. Досегашните У' 
силия в това направление да
доха скромни резултати. Но, 
без оглед на това. домашното 
ръкоделие предлага добри ус
ловия голям брой жени да ста
нат актизни производители. Да 
кажем на края, че те и заслу
жават такова внимание, защо
то на последните избори пека-- 
заха, че „тяхното политическо 
съзнание не е за подценяване“.

С решително настояване към 
такива концепции дружеството 
на- жените в Димитровград е 
трътнало от оправдателната 
предпоставка, че без еманципа 
ция на' жената няма самоупра 
зително общество.

(Продължение от 1 стр.) 
управителния отбор има 3 и 5 
мъж. В комбинат „Димитров
град“ са заети 145 жени от 520 
работници. В органите яа само 
управление — има 13 работни
чки. В техните 'Органи на само 

общо 92 члено

гато
беше използвай от чуждите 
псриалисти и техните балкан
ски агенти из средата на упрз 
вляпащнгс клики, за да се про 

българи срещу 
българи.

им

■управление има 
ве, а само 19 са жени.

„Често се изъква нуждата в 
органите на самоуправление да 
се избират повече жени. Обаче 
нашата самоуправигелна систе 
ма не може да постигне пълен 
у.спех, ако в него-не участвуват 
повече жени отколкото досега. 
Не е това само зарад афирма-; 
цилта на жената. , . но за 
се афирмира самоуправлението 
като система, в която активно 
участвуват всички граждани

така и жени" —

тивопоставят
сърби и сърби срещу 
Отечественият фроит счита, 
трябва да направим всичко пе- 

Македопия веднаж 
бъде 

Балка
обходимо
завипаги да престане Да 
ябълка на раздоритестапс обединително 

българи и сърби, 
между нова България и нова 
Югославия. Нс дележ па Макс 

борба за нейното за- 
волята

на
питс, а Да 
звено междуНапример

да

допия, пе 
владяпапс, 
иа македонците, осповната част 

получи своята нацио.
национално 

рамките на Ю-

а зачитане
както мъже,
се изтъква в отчета.

Интересен е подхода в отче
та към досегашната практика, 
в която участието на жената в 
активния обществено-политиче
ски живот се мери в проценти 
в телата и форумите. Обаче, се 
казва там, че е много по-важ
но самоуправлението Да се раз 
вие до такава степен равнопра 
ено да абсорбира способности 
те яа половината активни гра 

обществено-поли-

от които 
палпа свобода и
равноправие п 
гославската. федеративна народ 
па рспублика- 

СтановиЩата па нашата страна 
нашата партия начело с 

били ии па
другаря Тито винаги са 
си остават идентични сЪс етано 
витата па Георги Димитров.

Не е ли опасно сега, че авто 
рите на възкрасяването па сап- 
стефаиизма в България правят 

позициите на

домаш-

ждани като 
тичеока сила, която няма Дя се 
мери с цифри и проценти. Но в 
сегашните условия и младите 
жени, които по-активно се 
включват в стопанския живот 
като че ли не искат обществе
но-политическата 
защото не са разрешени техни 
те проблеми с детската заши
та, няма служби за помощ на 
семейството, затова, че градът 
нр. разполага с необходимите се 
ръи-и, обществено хранене и 
подобно. Това са условия, кои
то трябва да дздят пълно рав
ноправие на жената, в този сми 
съл е необходима организира
на акция ,в комуната и трудови 
те организации, за да се почув 
ствува грижата на обществото

голям уклон от 
Димитров?

Няма съмпение, че е 
А опасно е, защото днес са ни 
необходими добри и все по-до
бри отношения между пашите

опасно.

афирмациядве страни.
Интересите и на България, и 

на Югославия в сегашния мо
мент повеляват да не се въз
кресяват привиденията на ми
налото. Именно зарад днешно
то и бъдещото приятелство, за- 

по крепката дружба ме 
Югославия и България, за 

Балканите и в
рад все 
жду
рад мира на 
светя

Надяваме се, че в НР Бълга
рия ще надделее реализма и 
чувството на отговорност и же
ланието и занапред да се^_ раз 
виват приятелството и добросъ 

отношения между бра

М. Б.

ОТЛИЧЕНИ ДОБРОВОЛНИ 
КРЪВОДАРИТЕЛИ

седските 
токите народи па двете страни, 
че ще се направят усилия за из 

онова, което сбли 
социа листическ инамиране на 

жава
страни, а ще се отхвърли оно
ва, което угрозява отношенията

ли на двете страни.
Но днес, когато това сътруд

ничество и сближение на паши 
те народи и държави трябва да 
бъде по-здраво от когато и да 
било, като се имат предвид съ
битията в Близкия изток, Гър 
ция и Средиземноморието, тря
бва да се констатира със загри 
женост и съжаление, че съжи.

на Санстефанска

двете
нулов (7), Любомир Мишев 
(5), Воин Тодоров (5), Рангел 
Филипов (5), Арсенпе Джорич 
(5), всички работници в ком-. 
бинат „Димитровград".

Освен работниците а комби-. 
пат „Димитровград" са отличе
ни още Петър Тодоров (9) и 
Милан Раев (5), работници в 
клона за социални осигуровки. 
Със сребърен медал е отличен 
п Димитър Манов, председател 
на Общинската скупщина в Ди
митровград.

В най-скоро време ще бъдат 
предадени отличията, на едно 
заседание на Общинския отбор 
на Червения кръст.

През изтеклата година в та
зи община 135 души добровол
но са дали кръв. Две специал
ни екипи от Белград са взели 
34 литра кръв.

Главният отбор на Червения 
кръст в СР Сърбия е отлггчил 
24 доброволни кръводарители 
от Димитровград със златни и 
сребърни медали и похвални 
грамоти.

Златни

ни.

Ниш
получиха: 

Живко Виденов, директор иа 
комбинат „Димитровград" (10), 
Катина Еленкова, работничка 

комбинат „Димитровград" 
(10), Ангел Гогов, работник в 
„Услуга" и др. (бройките в ско 
би означават колко пъти е дал 
кръв).

Със сребърни значки са от- 
Никола Алексов (5),

медалиСказка за икономическото 

развитие на НР Българиявяване духа 
България в българския печат 
не допринася зя това, но даже 
угрозява достигнатото равнище.

- В Югославия никой не оспо
рва, че освобождението на Бъл 
гария от осмаплийското робство 
с едно от пай-величавите съби. 
тия в историята на българския 
народ. Обаче непонятно е това, 
че тази историческа годишнина 
днес сс използва за възкреся- 

визията иа Сапстсфапска 
България. Безспорно с, че Рус
ко-турската войпа 1877—7ц

в
Ка 26 януари т. г. в залата 

на Общинския отбор на ССРН 
ИЛИЯ ВЪЛКОВ, маги
стър на икономическите науки 
от София го.зари пред предста
вителите на нишката промиш
леност за икономическото раз
витие на НР България и новия 
■начин на ръководене з стопан
ските организации. Той каза, 
че новите мерки са произлезли

вследствие развитието на про- 
водителните сили 'като на
прави няколко сравнения е 
ръстовете на производството от 
предвоенна България.

В тричасовото разискване по 
този въпрос присъстващите по
ставиха много въпроси, на ко
ито Вълков отговери

личени:
Йован Митрович (5), Буднмир 
Гмгов (6), Свободни Панайотов 
(5), Ангел Димитров (5), Лиля
на Пейчева (5), Петър Кръс
тев (6), Сава Иванов (5), Гор
ча Миленков (6), Георги Ста

ване

В.го- М. Б.

„Комунистите и трудещите се 
хора в Югославия се гордеят с 
това: че в историята наистина 
са редки велики личности, за 
които още през живота им е и- 
мало толкова много привърже
ници. Още по-редки са личнос
ти в историята, които произли
зат от редовете па малките на
роди, а които са достигнали та
ка висок международен прес
тиж и афирмация". каза, меж
ду другото, секретарят .на Изпъл 
нителния комитет ка ЦК на 
Съюза на /югославските кому
нисти Миялко Тодорович по по 
вод този юбилей на другаря Ти 
то, нашата партия и югославс
ките -народи.

страната.
Нека делата, а «е само думи 

те, повече кажат за тази етап, 
на който сме свидетели и вси
чки ние.

193/ година беше началото на 
системното и силно развитие на 
революцията в нашата страна. 
Тито и СКОЮ цели три десе
тилетия поставяха в правия час 
нсаи и революционни задачи. 
Стойоки винаги активно начело 
на_ Партията, а с това направи 
себе си и неразделена 
революционното 
Югославия, Тито 
•на най-значителната историче
ска личност на всенародната ре 
полюция — нейн вожд, а ведно 
с това <и най-важната личност 
в историята на нашите народи.

•ая51 ГОДИНИ НД ИСТОРИЧЕСКИ V
-А'-По пое 

ната 
,Тито

ШЖ

ч*
Периодът от 1937 година до 

идването ,на другаря Тито' на
чело на Партията все до органи 
зирането на всенародното въ
стание, до началото на Народо 
освободителната борба в Юго
славия, представляваше първия, 
много важен етап в развитието 
на Комунистическата партия,— 
етап на укрепване, организаци
онно заздравяване и здраво 
свързване на Партията с на
рода.

Вторият етап, според думите 
на. Йооип Броз Тито на Град
ската конференция на СК в 
Белград към края на' месец а- 
пргат миналата година, предста 
влязат подготовките за вой
ната и, воденето, на Народоосво 
оодителната борба, създаването 
на братството -и единството на 
нашите народи, след това разре 
шдването на националния въ
прос,; създаването яа корените 
на народна -власт, ликвидиране 
то на стария капиталистически

държавен апарат, връщането на 
отнетите от нашата страна ча
сти' - т.е., отстраняването на не- 
правдитгите, нанесени на Юго
славия след Първата световна 
война.

На двадесет и седми март 
1941 година реакционният ре
жим в стара Югославия отново 
видя, че Комунистическата пар 
тия не само че не е ликвидира
на, но само за време от три го. 
дини е израснала в извънредно 
■мощна организация, която има 
широка подкрепа на най-широ 
ките народни слоеве-

Нп тази дата фактически бе 
скъсен съюза с хитлеристка 
Германия. Целият свят беше из 
ненаден ет това: как един ма
лък народ, една малка страна, 
се 'осмелява да се пратизопос- 
тази на .най-силната военна ма
шина в Европа, 
ха се разпръонали след кратко 
трайната априлска война, а ае 
че *гз цялата страна сг оглася

ха първите партизански пушки 
„ крагуезки “. Комунисти ч еската 
партия на Югославия, начело 
на която стоеше Йооип Броз, из 
даде възвание за всенародно 
въстание. Никнаха първите пар 
ти-занеки отряди, чети, бригади, 
раждаха се; един след друг, по 
двизите на Кадиняча, Козараи 
Сутйеска.

Това бяха години 
усилия и изкушения, години «а 
исторически преобразования, го 
дини яа борба до окончателно
то освобождение на /югославски 
те народи. С тях завърши вто
рия етап в развитието 
волюаионното движение 
граждане .на Комунистическа
та партия в Югославия.

Третият етап започва с форми 
рането на «ай-.висшите държав

Димът и барутът още не бя- 
ни органи 
на Републиката 
на федеративна общи 
циалистическото изгр --ща,не на

част от 
движение' в
ста/На и оста

на тежки

(Край)

чет%°Ж
КГГ документи ВзаКОшИкТо°

НА С°КОЛОВ В ТОПОЛА И ВИН-
ТАТрИпЙР^1,мЕсПОЗНАТИ НА НАШИТЕ ЧИ- 
ГР^1^г?™«^ЕНТИ за УЧАСТИЕТО му В 
5Рт^°Л^С«АТА ВОИНА 1876 ГОДИНА 
И ШОПСКОТО ВЪСТАНИЕ 1877/78 ГОДИНА.

на ре- 
и из-

, провъзгласяването
•и създаването

-ст. СЪС со
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Долноюбатски
тиви и перспективи

Общинска конференция на СК в Сурдулицаинициа АКЦИОННО ЕДИНСТВО ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НАРЕФСРМАТАМожем свободно да се надя
ваме, че този януарски неделен 
ден ще означи
го съвместни и важни начинания 
чиега изпълнение предпочита 
сплотеност и единодушнсст на 
долнолюбатчани и морална и 
политическа подържка 
на на Общиноката

боти новоизабрания 
електрификация от тринадесет

И ще зап;>чпе със лите че минното дело на тери 
Р е на парични средства торията на нашата община са 

07 Йеиите потребители и то 
по 100 хиляди стари динара С 
тия заключения ще бъдат запо
знати и събранията на избира
телите от останалите 
йона. За да 
инициативата и я 
дело. Понастоящем 
оживена дейност

ня!? Присъствуващите ръково
дители обясниха на избирате-

комитет по
началото на мно

ИЗБРАН НОВ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ, РЕ
ВИЗИОННА КОМИСИЯ И КОМИСИЯ ЗА И- 
ДЕР1НО-ПОЛИТИЧЕСКА РАБОТА — ЗА СЕК
РЕТАР НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ОТНОВО 
ИЗБРАН ДУШАН СТОЙКОВИЧ.

поели гигантските предприятия 
Бор и Трепна, с чиито капи
таловложения се 
отрасъл. От техните възможно 
сти и средства зависи и откри
ването на новите и разширява 
нето на сегашните мини. Тези 
проблеми разрешават самоупра 
вителните органи на Бор и Тре 
пча, а нашата община може да 
сътрудничи с тях, но не и да 
диктува условията и решения
та. Защото рудните залежи са 
общонародно богатство и никой 
не може да ги продава или по 
дарява някому.

развива тояот стра 
скупщина и 

останалите меродавни фактори. 
На масовисто събрание 
бирателите от Долна 
присъствув ах а над 150 
селото, както и ~ 
от съседните -оел-а 1’орна Люба- 

Дукат, Църьгощица м Гло* 
исие. ПрисътвуваХа още и пррд 
седателят на Общинската скул 
щина Владимир Стоичков, на
родния представител д-р Анани 
Стоянов, секретарят на Общин 
ския комитет на СКС Симеон 
Захариев, секретарят на общи- 

Иван Деспотов, директо- 
рът .на земеделската коопера
ция Бранко Младонев и други. 
На събранието избирателите от 
Долна Люоата с най-отговорни 
^ другари в общината обсъди 
ха въпросите във връзка >с ми 
нното дело, електрификацията 
на селото и района, • здравната 
защита на населението, 
тието на змеделието и ’пр.

села в ра 
към

претворят в 
се развива 

на лопуляри-
оиране на електрификацията на 
Любатстси район.

се приключатна из- 
Любата В сряда, на 24 януари 1968. 

година в Сурдулица се състоя 
Първата общинска конферен
ция на Съюза на комунистите. 
В работата на конференцията 
взеха участие 106 делегата, из
брани от 1.100 члена на СК в 
общината. На конференцията 
присъствува Милия Радовано-

нието, въпреки това, че в са- 
моуправителните органи има 
около 70% членове на Съюза 
на комунистите.

В разисквани ето по отчета 
участвуваха 15 делегата. Всич
ки се заложиха за колективно 
ръководене и единство ц об
щината за изпълнение на вепч-

души от 
преде гавите ли

Ще се открие и амбулантория

Районът на Долна Любата об 
хваша по-големи ■ - 
та от здравна станция 
село от ден ,на ден се чувствува 
по-силно. Събранието повдигна 
и тоя въпрос, по който народни 
ят представител Стоянов заяви 
не Здравният Д0'м в Босилеград 
има в план да открие амбула
тория и в това село. Само тря- 
°ва Да се обезпечат подходящи 
помещения за целта, 
критата амбулатория ще работи 
в същите дни когато медицин
ският персонал стива за Горна 
Любата или както ще бъде най- 
добре за пациентите. Събрани
ето заключи да се обърне към 
горнолисиноката земеделска ко 
операция е молба да даде едно 
от помещенията 
ния дом за амбулатория.

Във
на здравната защита в селото 
и околността беше 
Еъпрооа за възстановяване 
постоянна дежурна телефонна 
връзка с Босилеград. Някои от 
избирателите: искат доброволно 
да дежурушат. само да са въве 
де телефон. За тая цел събра
нието ще -се отнесе до Общинс
ката скупщина да помогне то
ва полезно -и необходимо нани 
напие.

села и -нужда 
в това

Общинската скупщина е съ
що твърде заинтересована за 
откриването на мини и в нашия 
край, които да обезпечат рабо
та и поминък на много семей
ства и пари за общинската ка
са. Н0 едно се желанията, а 
друго са възможностите.

Тежненията на някои хора от 
на тосм актуален проблем да 
отделят масите от общинските 
ръководства и да компромети
рат някои личности фактичес
ки спъва р> а зр ошав ан ето на 
много други проблеми, с които 
т.ряова непосредствено ние да 
се занимаваме в (рамките на 
нашата комуна. Въпреки че по 
яонеиията, дадени пред изби
рателите За перспективите на 
минното дело не бяха конкре
тни и определени, хората оста 
наха доволни поне от то-ва че 
един замъгляван и злоупотреб
явай въпрос им стана много 
по-ясан.

мата

Ново от.

разви-

Предстои електрификация
на Любатски район

Идеята за електрификация на 
Долна Любата и останалите се
ла под Берн а кобила след 
колко години трябва 
действителност.

Това е интенцията на събра
нието, това е желанието на хо
рата от района. При тях владее 
извънреден трудов ентусиазъм 
и готовност да ср отлочне вед
нага с 1работа. Ясно им е, че са 
необходими десетки 
стари динара и огромна работа 
и те са готови да понесат -на 
плещите си и тая огромна ак
ция. Самр -още не е ясно от къ_ 
де ще се доведе ток, от Боси
леград или от бъдещия трафо- 
пост на мина Трепна в Криза 
Фея. Председателят «а Общин
ската скупщина Стоичков е -по
ел задължението да се осЕедр- 
ми по тоя въпрос и да извести 
избирателите до 1 март тази гб 
дина. Тогаза ще -започне да ра

в кооператив-

ня- 
да -стане

връзка с подобрението

поставен и
на

Изглед от Сурдулица

вич, на Централния комитет на 
СКС, Влайко Стойкович, наро
ден представител и други об
ществено-политически

ки задачи. Председателя на об
щината Сшпшга Станкович у- 
каза, ■ че общината принадле
жи към слаборазвитите общи
ни п затова Републиката тряб
ва да обърне по-голямо внима
ние за развитие на промишле
ността в комуната, а особено 
в минното дело, защото този 
край е богат с. рудни залежи. 
Той каза, че на сведващото 
заседание на Републиканската 
скупщина . ще замине една де
легация от Сурдулица,
Ще изложи състоянието в ко
муната и предложи свой плам 
за развитие на комуната. Той 
се спря и върху състоянието 
на пътищата и каза, че в ре
публиката не съществува ед
накъв третман на пътищата.

Милия Радованович говори 
за работата па Съюза на кому
нистите
на и единството 
Той изрази мнението, че при 
по голямо единство би се по
стигнали по-добри резултати.

Накрая бе избран общински 
комитет от 15 члена, от 
трима от българската народ
ност от Божица и Клисура. Из
брани са и нужните комисии. 

Владимир Харизапоп 
нкввц|]и,о,дивававв|В|>ав|

Да се обединят 
земеделските кооперациимилиони

дейци.
Общинската конференция ра-

Изглежда че на тава дълго
трайно събрание най-вече рабо 
та имаше директорът -на гор. 
«злисинската земеделска коопе 

Младенов.

згледа резултатите постигнати 
през последните две години, 
като посочи слабостите в 
работата и изтъкна бъдещите 
задачи. Конференцията конста
тира, че през 1967 година е 
осъществен общ доход в кому
ната от 10,201 милиарда стари 
динара или за 27,5% повече от 
1965 година. През 1967 година 
са отделени 2,13 милиарди за 
лични доходи, или 34% повече 
од 1965 година докато във фон
довете през 1960 е внесено 
475,200 милиона, което е за 10% 
по-малко от 1965 година.

В доклада се говори за огр- 
ромин резултати постигнати в 
комуналното строителство, ка
то разширяване па водопрово
да и канализацията в Сурдули
ца, асфалтиране на пътя Сур- 
лулпца — Власинско езеро — 
Водояжа, електрификация на пя 
кои погранични села, изграж
дане на модерно училище в 
Клисура, Сувойница н ти.

Конференцията осъди някои 
слаби страни на самоуправле-

Откриването на мините 
не зависи от общината рация.

Той трябваше да отговори на 
многобройни критики па коопе 
раторите, някои от които бяха 
и полуистини и Да разясни мно 
го неща.

агрономът

Разискванията за 
дело бяха твърд,. бурни, защо
то някои от присъствуващите 
поставиха тоя проблем в доста 
остра форма. Един от тях дори 
заяви, че рудниците са прода
дени от някои личности па Вра

минното

която
Имаше и твърде оправдани 

забележки върху работата на 
кооперацията по отношение на 
изкупуването на селскостопан
ски произведения, снабдяването 
на потребителите с необходими 
стоки, устройването на сказки 
от специалистите за прилагане 
на съвремени мероприятия п 
земеделието на местна почва и 
пр. От огромните средства съ
брани за пазбищата в района 
па Долна Любата не е напра
вено почти нищо за подобрение 
на същите, въпреки че закон-

Нови решения в ОС Димитровград

ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА 

В ОБЩИНАТА
в Сурдулишка кому

на същите.

10,30, а от началото на 
ври до 1 май — от 
часа с почивка както в първия 
случай.

Рабзтното време с хората, ко- 
* '

;.; ■ " ■ ■

октом- 
7 до 15,30

Тези дни ще се разгледа 
Съвета за общо управление про 
ектът за (решение за работното 
време в органите на управле
нието в Общинската скупщина

в конто
ните предписания налагат по
не 50 на сто от тях да се изпол 
зват за тази цел.

С. Станков

тввгввапвоввшпвввавапвппааавкпппвввппваааваиашвваававваваопиввввввввипввовивсв
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ДИМИТРОВГРАДСКА КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ.‘й

Защо няма вода?
(Продължение от 1 стр.) 

всички досегашни проучвания 
показаха, че на територията на 
града няма богати подземни 
води.

През 1966 година бяха извър
шени значителни изследвания 
в това отношение, но резул
татът изостана, 
места бяха спускани сонди и 
пад двесте метра дълбоко, но 
се установи, че вода има само 
на малка дълбочина — до 15 
метра — а след това се губи. 
Под тази дълбочина е стена, 
която продължава почти до 
края на сондирането.

Мнението на ония, кои го ми
слят, че разрешаването на про
блема за водоснабдяването е в 
копаене на нови кладенци зна
ча не е на място, като се имат 
предвид горните изследвания.

Въпреки това „Услуга" има 
намерение да изкопае още е- 
;мш, поне временно. Също га
га ще се направи още едно из
следване на терена в овощни
те градини при казармите, за
щото мястото се оказва под
водно.

По градът има редица над-

Наземни водни източници, 
първо място това е Строшена 
чешма,
също в близост до нея. Говори 
се за възможности вода да се 
вземе от мерата на Лукавица 
н пр.

Но и тук има препятствия. 
Бактеропзследсанията показаха 
че Строшена чешма и врелото 
сега не са подходящи за пол
зване, защото са замърсени. С 
пробите, които бяха направени 
на няколко пъти, бяха устано
вени опасни бактерии, 
правят
Но за врелото се казва, че за
мърсяването му идва от бли
зостта на къщите некапгнра- 
ността му и др.

В случая се изтъква, 
менно то може да стане най- 
сигурен източник на водоснаб
дяването и затова половин го
дина вече се правят изследва
ния и наблюдения.

Какво показат проучавания- 
та? Апаратите отбелязват, че 
средният приток досега се дви
жи около 30 литра в секунда, 
а колебанията в притока са не
значителни през отделните се

зони иа годината. Такова коли
чество вода при съществуваща
та система би.било предостатъ
чно за Димитровград, 
тук има много неща, 
мъчно могат да се разрешат. 
През шесте месеци, откак се 
проучва врелото, то два пъти 
се е мътило, а това говори за 
присъствието на течаши води, 
които се вливат в него. От дру
га страна Каптирането, офор
мянето на зелен пояс и инег :-. 
лациигс искат много пари. В 
случай, че_ врелото се вземе за 
основен обект, ще е необходи
мо изселване на няколко се
мейства, защото къщите и о- 
бектитс към тях трябва да се. 
разрушат зарад зеления пояс.

Все пак да сс остане така, 
също ис може. Недостигът на 
вода в града не е временно 
явление, за да со отминава ти
хомълком. Идва лятото, есента.- 
Тогава също няма да има ;-.г ехл

след нея врелото,
Но и
които

На няколко

конто
водата пеупотребима.

Из общинската скупщина в Димитровград
идват -по работа в община

та в канцелариите от 
ник-отделните надолу се пред
вижда
и от 13 до края на

в Димитровград и за работното 
време със страните.

.След като бъде разгледано в 
сго: Шч.тии . с ъвет, 
щението 1Ц;-
зглеждане в 
Щина.

пт:>
начал-

че II-
да бъде от 7 до 10 часа 

работнотопроекгч-ре- 
бъде внесено за Ра 
Общинската скуп, време.

Този проект на решението и:
по-лекото и по-ефиработ- ма предвид 

касно услужване на хората, за- 
които ид.

Проектът предвижда 
пата седмица да бъде петдп >- 
иа, от понеделник до петъ'г’ Г 
работното време се определя ™ 
ка: от 1 май до края на сеп 
тември ол в до 14,30 часа с

часова почивка от и» д»

тъчпо .пода и въпрос I т р‘е >: >з- 
никне по-остро. .

Значи решение тр-. аи ,1' \>* 
намери и то трайно и сигурно,- 
без оглед на това, колко с .пс 

М. Н. Ней| н

мнозина хора 
общината са заети хора и

тото 
ват в
винаги досега -са искали отпуск 

работите в. об
М. И. II.

за свършвам^ ;на 
шината. 1ЦС С.
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По повод 25-годишнината на VII Сръбска ударна бригада ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА 

ДИМИТРОВГРАДСКООТ БЪЛГАРСКАТА 

ГРАНИЦА-ДО ТРИЕСТ
(2)

От стриведенитр статистиче
ски дал-ши «а учителя Чедо А. 
лексич може да се види как 
се е движило населението на 
Димитровград до 1926 година. 
Интересно е Да се види и от

кои села и в кои години е 
ставалв това преселване в Ца
риброд.

За тази цел посочваме след
ната таблична

• Успехите на народоосвободи- лекло и др. материали бе заси- малките части, след което бяха 
телното движение в Югосла- лено снабдяването на нашите 
вия бяха увенчани с решени- бойци. Това от своя страна па
кта на Второто заседание на ложи да се сьздадат по-големи
АВНОЮ в Яйце, състояло се оперативни части «а народоос- ■ с народа, загърмяха акордеони 
на 29 ноември 1943 година. В вободителната войска с цел да и блРх-музики, заехтяха песни 
рамките на антифашисткия се увеличи боеспособността им. — настана всенародно веселие, 
блок нарздоосвободителното дви Към края на янауари 1944 годи Девойките предаваха подаръци 
жение в Югославия бе призна- на бе взето решение от бойци- на партизаните, везеха и «ри- 
т-о 'Кшго равноправен съюзник, те на Втори южноморавски от- пийваха петолъчки на шапките 
а това имаше голям политиче. ряд да се формират две брига- им. По-старите развиваха бох- 
ски отклик в страната и в ди. Бдна от тях, под название чите и предлагаха на бойците 
света. Пета 1южкоморавска е форми- храна, овощия и др.

Фашизмът отслабваше, йо рана на 4 февруари 1944 годи- Майките не отделяха очи от 
оЩе упорито сс бореше да за- на в село Ябуковик. Това съще синовете ои, а те се гордееха с 
държи равновесие йа силите. временно беше първата регуля оръжието си и името — рево- 
В стремежа да запазят окупи- рна войска в тази част ма Сър- люцисиери. Родителите пристъ 
раните части, българо-фашиски бия под българо-фашистка о«у пва.\а към старейшините и уч- 
те въоръжени сили предприеха пация. тиво молеха: „Пазете
много офанзиви, арести, побои Денят па формирапето па бри ми. то ми е едничко, младо е, 
и убийства. Те вършеха жес- гадата беше ден на голямо тър- сега пълни осемнадесетата..." 
ток терор над невинното пасе- жество както за бойците така 
ление, ограбваха го и подлага- и за населението от Църнотрав 
ха на тормоз. Само в селата па ско и Лужница. От рало утро 
Лужница през 1943 година бяха се сливаха колони войока и на 
арестувани и изтезавани към род. Младежи и девойки, праз.
2.000 души, интернирани 1880 нично облечени, посеха високо 
мъже убити 166 души, опожа
рени 178 къщи и 974 други стро 
ителни обекти.

произнесени поздравителни ре
чи, се чу командата' „Бригада, 
свободно"! Бойците се .смесиха брой на семействатамясто години

по едпо семейство 
по едно семейство 
едно семейство 
по едно семейство 
по едно семейство 
едно семейство 
по едно семейство

едно семейство 
едно семейство

по едпо семейство

по едно семейство 
и през турско време 
две семейства 
по едно семейство 
по едно семейство

по едно семейство 
по две семейства 
по три семейства

едно семейство

едно семейство 
по две семейства

по едно семейство

по едно семейство 
по едно семейство

едно семейство

едно семейство 
едно семейство 
едно семейство

по едно семейство 
едно семейство

1883, 1886, 1906, 1910, 1919Бачсво
Беренде 1898 
Борово
Брациг. 1896 и 1910
Брайков. 1889, 1890, 1898 
Бребсв. 1889 
Брезник 1889 и 1899 
Влади-

1925

и 1911

1920славци
Власи
Вълко-

1887

1893, 1920, 1923 
1889, 1890, 1908

пия
Върдло-
вци

детето

Четири месеца бригадата ос
тана на своя терен, бори се и 
забележи редица победи над 
много по-силния и по-добре въ
оръжения неприятел, защища
ваше своите домове, честта си 
и печалбароката традиция. При 
Равни дел, на Липовица, на 
Морава и Джевърлянка, на Тум 

Таламбас, 
Корубите 

— юнашки се бореха с българ
ските фашисти и сръбските 
предатели. Всяка от тези побе
ди бригадата плати с животите 
на най-добрите Ср бойци.

От Острозубски вие на 22 
май 1944 година бригадата се 
прости с родния край и по на
реждане на Главния щаб за Съ 
рбия отиде с другите части на 
Народосвсбодителната войска и 
другите краища участвува в 
борбите за окончателното осво
бождение на страната. Военни 
те условия не даваха възмож-. 
н-ост този път майките да из
пратят своите синове, както 
правеха когато ги пращаха 
печалба. Да им поносят торби
те. Сестрите на отиващите не 
можеха да ги кичат с цветя и 
да ги лрегърщат. Колоната ту

1894 и 1915 
1880, 1885

Годеч 
Голеш
Градини 1890, 1894, 1902, 1910, 1916 

1919, 1923 
1900, 1918

1896и

1920издигнати зпамепа, а след тях 
гърмяха партизански песни и 
музика. Много народ сс слива
ше във величественото шествие ба, Суково, Рънос, 

формиране Сува планина и на 
терито-

Грозна-
товци
Гуле-
новци

1887

Народоосвободителното движе 
ние забележи крупни резултати 
през 1944 година. Втори южномо 
равски отряд нараста на 1500 

. души опитни и прекадени бор
ци, а неговата територия с ден 
тър Църна трава, беше разши
рена до река Пчиня на юг и до 
река Нишава «а север. На та
зи територия, заемаща площ от 
около 10 000 кв. км беше унищо 
жена окупаторската и възтаяо- 
вена нова, народна власт. Наро 
доосвободителните отбори по 
селата бяха основните носите
ли на революционните проме
ни и като такива поеха-върху 
оебе ои огромната тежест за 
подпомагане и снабдяване на 
частите на НОВ. Обществено- 
политическите организации раз 
виваха оживена пропагадна дей 
ност и по най-затънтените села, 
издигаха културно населението 
и го организираха към общ от
пор срещу окупатора.

Бяха възтаяовени връзки със 
съ комическите армии а с време 
нните доставки на оръжие, об-

1880, 1889, 1900 и 1915 
1887 и 1910

п0на тържественото 
па бригадата па тази 
рия. Бански

дол
Болев

1888 и 1894
В присъствие на член на Гла 

вния щаб за Сърбия, членове 
на Щаба на отряда, представи 
тели на Окръжния комитет за 
Пирот и Враня, членове на Око 
ли йените асомитети за Лужни
ца Църна трава и 
членове на народоосвободител- 
ните отбори на тази територия 
и в присъствие на съюзническа 
та военна мисия изврстно чис
ло български партизани и ня
колко хиляди граждани 
училището в Ябуковик бяха по
строени Лужнишкия и Власоти 
начкия батальони. Така залоч-

съби-

и 19161889, 1892, 1894 
Гоип дол 1880, 1899, 1919, 1922, 1923 
Добри

Дол

1885дол 
Драго- 
вита 
Драговил 1889 
Драгоман 1891, 1892 
Желюша 1880, 1884, 1888, 1895, 1900 

1910, 1913, 1919, 1920, 1922 
1920

мнозина 1920

Звонци
Иза-
товци

пред
1880, 1884, 1888, 1895, 1900 
1902, 1925 едно семейство

Извор 
(Нишав- 
ски)
Извор (НР 
(Бъл
гария) 1889 

1890

нана още едно истсричско 
тие — раждането на бригадата, 
чиито бойци се оказаха способ
ни да рушат оковите на роб-

едно семейство1923

по три семейства 
едно семейство

ството.
След четенето на Заповедта на 

Главния щаб Па Сърбия беше 
назначено и ръководството 
бригадата, батальоните и

тръгваше, ту спираше, и мисле 
ше в себе ои: „Довиждане, ро
ден край. мили". „Довиждане, 
семейство, роднини и близки!" 
„Простете, че отиваме, борбата 
зове!"

Отидоха. С борба, на 7 сръб
ска бригада мина Южна Мо
рава, Кукавица, Ябланица, То- 
плица и Раоина. В органичния 
състав на 23 сръбска ударна 
дивизията се бори за ссвобожде 

Сокобаня, 
Зайчар,

Велики
Йова-
новац 1929
Кале-
повЦи 1919
Ка
лотина 
Кон- 
дофре 1889 
Криво

на
ПО- едно семейство

едно семейство

семейство
й

по едно1890, 1899, 1908ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
едно семейство„Ръждясала"

отговорност
семейство
семейство

по едно 
по едно 
едно семейство

1880, 1881 
Крушево 1886, 1910 
Липница 1910 
Рани 
Лук 
Лу-

дол
нието на Болевац,
Овърлиг, Княжевац,
Бср. Белград, Чачак, Зворник 
и Любил, Бръчко и Грачаница, 
Дервенга, Босански брод, До- 
бой, Самобор и Босаноки Нови.

На Буковик паднаха 17 хра
бри бойци. На Брли Поток пад 
наха още 15, заедно с които за
гина и коменданта на Трети ба
тальон Бориоав Стефанович. 
Край Върбовац, Слемен и Явор 
оки падини паднаха осмина дру 
гари. Освсбождениего на Зай
чар бригадата плати с животи
те на 13 бойци.

За извънредни заслуги и по
стигнати успехи 7 сръбска бри
гада бе провъзгласена за удар 
на. Това звание й присъди 
Върховния щаб на НОВ и 
ПОЮ. Бригадата е. една ст пъ
рвите части «а НОВ, чиито бой 
ци се срещнаха на Дуназа и се 
прегърнаха братски с бойците 
ог Червената армия.

семействопо едно

по едно семейство 
едно семейство 
едно семейство

по едно семейство 
едно семейство 
едно ■ семейство

едно семейство

1888, 1890, 1900, 1909

1880, 1891, 1894, 1911
През Турско робство.Не казвайте, че нещата не 

могат да имат своя история 
на създаване, изхабяване и 
умиране. Тази история пи
шат отпечатъците на човеш 
китр ръце. Ето една история 
за инсталация, на която хо
рата са дали едно предпазна 
чение а тя сега има друга

кавица 
Лукапя 
Мазгош 1921 
Македо. 
ния
Мирково 1889 
Невля 1889 
Обрено-

днешен тя не е разпакована. 
Намира се някъде под по- 
крив. но е подложена на ръ 
ждясване. Както с действие
то на ръжясването трябва 
да се утвръди. Ках? Просто. 
Да се разпакова и да се ви
ди. Кой да направи това? 
Разбира се някой от коопе
рацията.

За изразходвания матери
ал не може нищо по-добро 
да се каже. Може би плъхо 
вете правят гнезда в него. 
А какво остава тези производ

1896, 1900

1920вац
Одо-
ровци

роля.
Сдружението на Земедел

ското производство в Дими
тровград още 1962 година на 
бави хладилни инсталации 
за кланицата. Комплектни 
инсталации с агрегат, мотор 
и др .Тези съоръжения са 
доставени с намерение Да се 
запази закланото месо през 
.летните дни когато в оборе
ната има голямо изкупуване 

снабдяване на 
и чуждестранен

1880, 1889, 1893, 1924 семействопо едно

едно семейство

едно семейство 
две семейства

едно семейство

1920
Панагю
рище
Пъе-
кашия

1919

1899ствени средства да се пуснат 
в действие? Да се монтират 
апаратите и да се доставят 
куки за месо. Сигурно е че 
това много по-малко струва 
отколкото съоръженията. До 
днес кланицата няма хладил 
ник. Ето една тъжна исто- 

която

1908
Пета-
чинпи
Петър-
лаш

1892

1886, 1912, 1919, 1922, 1924
по едно семейство 

по две семейства
С постоянна борба 2926па месо за 

вътрешния
пазар. Хубаво предназначе
ние. За доставка на тези ма 
шини са изразходвани 5 ми
лиона и 800 стари динари.
Хубави пари. След една го 

* дина тези съоръжения бяха 
отстъпени като основно сре
дство на Комуналното пред то Да я 
приятие „Услуга“. Такава на 
квато беше „Услуга" се опи
та нещо Да нправи. Тя на
прави адаптация и достави 
изолационен материал. За
това бяха изразходвани око
ло 4 милиона ст. динара. По 
-късно, през 1965 година кла 
яйцата и съоръженията ста
наха собственост на коопера

премина
немирна Дрина, ледена и кър
вава Босна, Върбас и Уна При 
Чачак и на Каблар погреба 38, 
при Грачаница 62, на река Бо
сна 29, по бреговете на Уна 
още 73 бойци и ръководители. 
По бойните полета от 
трава до Триест в боевете с фа- 
шискиге поробители и народни 
предатели са ранени 1.692 бой-г 
ци. Мнозина от тях не издър
жаха раните, а мнозина "оста
наха като военни инвалиди.

На своя боен път 7

Поез тувско робство 
1884, 1885, 1886, 1890, 1896 
1900
1879, 1880, 1883, 1894
1887. 1891
1888, 1889

Пирот
рия на една работа, 
трябваше да бъде от полза 
на хората. Защото хладилни 
ците са съвремени съоръже
ния, в които месото може да 
остане и двадесет дена без 
опасност от разваляне. Вмес 

пуснат в дей
ствие, хората от 
Цията и ония преди тях са 
допуснали доста щети. Оба
че ръждата не може да раз 
яжда така бързо ако хората 
се грижат за машините. За 
тези никой не сс грижи. Ве
роятно някой Ще провери в 
какво състояние са съоръ
женията и Ще се увери в то
ва. Но нищо няма Да излезе 
ако не се увери колко дей
ствува човешката „ръжда“ 
на отговорността . и влияе 
върху съдбата на „нещата".

М. Б.

две семейства 
по четири семейства 
по пет семейства 
по две

едно семейство 
по едно семейство

семействаПонор 1879 
Празно- 
главци 1881 

Прача 1880 и 1923

Църна3
коопера-

От посочената таблична мо
же Дя се види, че през този «е 
риод в Цариброд ср вършило 
преселване от 52 селища. Най- 
голямо доселване е стаиало в 
периода огг 187н До 1900 година. 
В този период и Цариброд се 
оформлява .като градче на бъл- 
гаро-оръбската граница.

За бройното състояние «а ос
таналите селища в този период 
не разполагаме. Забележели са

на Гаврило 
Забърдие

данни в книгата 
Виданович - Сазда 
и Видлич брой на домакинства 
та в някои села, през 1910. Спо 
ред тези данни тогава Гуленов 
ци е имало 50 домакинства, Мо 
инци 20, Одоровци 101, Петър- 
лаш 79, Пъртопопинци 47, Ре
лейна 71, Сииловци 98, Бребев 
«ши 52 и Мъагош 5? домакин 
ства.

сръбска
ударна бригада уби 3 526. нара 
ни 4 150 и заплени 1 9-„2 непри, 
«ГГрЛСКИ войници и 
Магазини нямаше. Онова, 
то й трябваше, отнемаше от не 
приятеля. Така се въоръжава
ше и в най-тежките дни отздър-' 
жа всички мъки и внесе себе 
си в историята за освобожде
нието и «я социалистическите 
основи изградена Юг с-авия.

офицери, 
кое-

цията.
Значи, за -непълни шест го 

съоръженията проме-
собственика, обаче

дини 
ниха три 
в нейната функционалност 
нищо не се промени. До ден В. Николов

Джура Златк-со Ммлич•« (Следва)
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НЕЗАЕТИТЕ ЧАКАТ СПЕСТЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКО

НА БЮРОТО 260 ДУШИ Най-пестеливи
производителиземеделскитеНезаетостта като личен и об

ществен проблем се явява във 
все по.остра форма и в Боси- 
леградската •община. По тоя 
ррсблем се разисква ежеднев
но из форумите на обществено- 
политическите организации. Но 

обсъждане

ва число 107 души 
фицирани работници 
от разни 
трешността на

са неквали- 
уволнени 

•предприятия във въ- 
страната или на 

и то
строителството или 

в минното дело. И броя на 
луквалифицираните___работници
не загрижва. От 113 -неквалифи

цирани работници 
са зидари. Квалифицирани и 
висококвалифицирани работни
ци на бюрото има към 40 ду
ши, от които шофьори от „ц" 
категория — 10, зидари — 5, о- 
бущари и продавачи по 
и тн.

1] души
достига размера «а вложеното 
в Димитровградската банка.

Иначе банката дава лихви 
както следва: за обикновен 
влог 6%, за срочени влогове 
до 13 месеца — 7%, за осроче- 
ни влогове на 24 месеца 8% и 
за осрочване до 36 месеца — 
9% годишно. От вложената су_ 
ма 85 милиона динара са оеро- 
чени.

Спестяването в Димитров
градско става все по-значител
но. Такъв извод се налага въз 
основа " на данните от Стопан
ската банка в Димитровград 
(клона) "За спестяването през 
годината.

Към 2.800 души от Димитров 
. градско миналата година са 
внесли в тази банка близо 70 
милиона стари динара и слеете 
ната сума възлезе на 4X0 мили 
она динара. В началото на 1967 
година спестовните влогове са 
били 338.604.000 динара.

Директорът пя банката Гри
гор Станчев, който ни даде. те
зи сведения, заяви, че най-мно
го спестявания имат земедел
ските производители, а след тях 
са служещите.

Разбира се, нР само тази су
ма е спестена през годината. 
Спестовни влогове на хора от 
Димитровградско има в банка
та в Пирот, в димитровградска 
та поща и в земеделската коо
перация, макар сумата да не

територията на общината 
предимно вот досегашното му 

не се е отишло по-далече 
констатации 
закючения че той трябва да се 
решава, които в практиката си 
остават само мрътво слово на 
хартия. От месец на месец, от 
година на година числото 
безработните

от 4по-
и декларативни

Ст. Станков

Фотовитрина м. н. н.на
квалифицирани 

кадри се увеличава, и пробле
мът става все по-актуален.

Стопанската неразвитост 
Бооилеградоко и липсата на яс
ни перспективи за бъдещето му 
развитие са главната обектив-

Хайде, познайте Г Л
КОГАТО 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
НЕ СА

ОСВЕДОМЕНИ

на

на причина тото тоя въпрос не 
може да се разреши напълно 
на местна почва. Комуната жи 
вурка от днес за утре със сво
ите слаби и малобройни сто пан 
ски организации и учережде- 
ния, ксито за сегашните усло
вия са презаситени с кадри. Го
лямо число от тези кадри оа 
бр.з необходимите квалифика
ции, но намирайки се с години 
на тези работни места са спе
челили 'ОТПИт и изкуство И ВЪ!Р 
шат доверените им администра 
тивни и други длъжности. Те 
претендират на местата които 
заемат изтъквайки, че някога 
на времето са били толкова не
обходими че са били принуде
ни в интереса на обществото да 
оставят своята основна профе
сия. в земеделието, занаятчий
ството и пр. Това наистина мо,- 
же да се правдае за кадрите, 
които са постъпвали на работа 
в първите следвоенни години. 
Обаче поставя- се въпроса за 
ония млади хора, които не са 
искали или не са успяли да за
вършат и средно образование, 
а са заели местата на онези, 
които след тях са завършили и 
средно и полувисше и виеше о- 
бразсоание. Значи излиза. че 
ако някой не е учил за нРго не 
се е намерила работа а ако е 
няакой учил и завършил, той 
трябва да чака на бюрото кой

Преди известно време хле. 
бопекарницата на земедел- 

„ Напре
дък“ в Босилеград не рабо
теше няколко 
ремонт на фурната. И това е 
на своето място. Но не е в 
ред работата че потребите
лите на няколко 
мейства <нР знаеха за това и 
фактически

•ската кооперация

дни поради

КОЙ СЕ ГРИЖИ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ТО ИМУЩЕСТВО?

стотин се-

безостанаха 
застоя 

навреме 
хлебопекарницата и се връ
щаха с празни ръце или ти 
чаха да заварят хляб в част 
ките фурни. Но и в послед
ните за тях нямаше хляб, по ] 
неже те снабдяват определе 
но число свои постоянни по* 
требители и пекат определе-

осведомени за 
хляб. Те не бяха

в

След ликвидирането на 
мина „Ерма“ в Ракита оста 
начеа няколко жилищни сгра 
ди, с «сито разполага Общин 
ската скупщина в Бабушни 
ца. Но след ликвидирането 
тя «е се грижи за оградите. Е 
сгради с около 50 помеще
ния са свалени прозорците, 
електроинсталациите, търби 
те и .др. Щетите възлизат «а 
няколко милиона динара.

Последните кражби в тези 
сгради, станали по време на 
■новогодишните празници са 
още един сигнал.

Просветните работници, ко 
ито квартируват в една от 
тези сгради заловили една 
сутрин едно лице да „взи
ма" прозорци и др. матери
али.

Малцина днмитровградчанн 
Ще познаят на пръв поглед, че 
това е димитровградската баня.

Преди години много пъти бе 
поставял въпросът и на събра
ния. и в неофициални разгово
ри — защо нямало баня в гра-

но количество хляб. Управа 
та на кооперацията не е на
мерила за сходно да извести 
двете частни хлебопекарни
ци и по тоя начин да помог 
не на своите клиенти.

За оправдание някой 
хлебопекарите е написал 
листче че фурната няма да 
работи 2—3 дена поради ре-

наж почти, защото „нямало ин 
терес у хората да се къпят 
градската баня“.

Дали само това е причината? 
Ние не сме убедени в това. Си
гурно има и нещо друго, което 
не лежи в хората, но в прите
жателя на тази баня — „Услу
га“.

в

от
наДа-

И банята бе построена с го
леми трудности, които придру 
жават почти всяко строене в 
града, защото винаги недости- 
гат пари. Н0 колко пъти е ра
ботила — малцина ще знаят то 
чно. Всеки обаче ще ви 
— „малко“.

Действително малко е рабо. 
От по-миналата 

пък не е работила

В редицата похвални начина 
ния и мерки, които през после 
дно време бяха взети от „Услу
га" не е зле да проработи и то
зи обект, защото едва ли хора
та нямат нужда от 
му.

монт, 1НО същото паднало от 
прозореца и така не е мо- 
жало да се забележи. Да от
бележим че същият проблем 
с хлебопекарницата беше и 
миналата година по това вре 
ме Дано това не се повтори 
и през следващата година.

знае докога.
Босилепрадският клон на За- 

заемане «а работна ръ-вода за
ка понастоящем има евиденти-

каже услугите
Сега е време и Общинска

та скупщина да предприеме 
сериозни крачки, за да се 
зашити народното имущес-

К. Г.

рами 263 безработни лица от 
специалности 

и с всички степени на образо- 
квалификация. От то

Защото димитровградчани по. 
обичат да се къпят в корито.

най-различните година 
ннто вед-

тила. С. С.
м. тво.ч.ание и

ва — не излязоха на улиците. Изклю
чение беше градът Бон, сегашната Ана 
ба на източния бряг на Средиземно 
•море, където в стълкновението между 
демонстрантите и военните и жаидар- 
мерийски патрули бяха дадени човеш
ки жертви.

МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА който имал подкрепата на министър 
■ председателя, „като способен техно- 
крат‘, специално в работите на петрол 
ната промишленост. Именно Зердапн 
защищавал работниците 
селам уволнявал по своя воля, защотоКАКВО СТАВА 

В АЛЖИР? ,
които Абдел-

вдигли стачка.
Министърът «я земеделието Яхя Аб- 

денур бе в конфликт
Първата изненада на масите от сва 

лянето на първия президент бе смек
чена, когато бе публикуван списъкът 
на членовете на Съвета на революци
ята и съставът на правителството. Мно 
зина министри на Бен Бела оставаха 
на власт. Профсъюзите също оказаха 
подкрепа на Съвета на революцията 
при условие да води политика съгла
сно партийната програма, наречена 
„Алжирска повеля", чието социалисти
ческо съдржание беше несъмнено.

Тук трябва да се каже, че генерал
ната уния на алжирските работници, 
считайки,че новото ръководство се ко 
лебае да провежда решенията за засил 

Макар че пробдях нощта, останах . ване. на самоуправлението и ма работ- 
през целия ден на улиците. Хората бя- ническите права изобщо, беше в латен 

но нямаше по-големи де- тна съпротива на най-сплотената част
па Съвета на революцията — с група
та „Ужда", която бе обвинена, че иска 
да изиграе колективния метод на ръко 
водене в страната. Принципът на ко
лективно ръководене беше най-значим, 
защото бяха престанали да съществу
ват Народното събрание и Централни
ят комитет на партията ФЛН, а Съве
тът на революцията

с друг могъщ 
член на групата „Ужда" Кант Ахмед, 
защото той като министър на финан- 

не одобрявал кредити, безсиите 
било невъзможно

В първото възвание на Съвета на 
революцията се гарантираха придобив
ките на революцията, но самоуправле 

се споменаваше. Съветът обе

които
да се укрепи и раз

вива самоуправителният сектор в 
меделието.

„Хидра" е на едно възвишение лот 
терасата се виждаше как през инак 
подумрачните улици на този мирен 
край светят силните фарове на танко- 

гве бронирани коли и камиони, пълни 
с войници. Път-ст към „Хидра бе бло-

вси

зе-нието не
щаваше социалистическо изграждане, 

щяло да отговаря на специфич- Около три милиона 
бра земя е в този 
те обработват 
това са бивши владения 
които и по-рано се обработваха от сел 
яните, обаче с надница. Тази земя бе- 

национализирана по времето на 
Бен Белнното владичество през 1963 го 

и беше дадена на обработваме на

хектара най-до- 
сектор и нея селяни

което
постите на страната и да бъде очисте
но от демагожки и пропагандни прн-Войннци с пушки връщаха

които искаха да мн- 
вилата

киран. 
чкн коли и хора, колективно. Всъщност ;меси.булеварда, където е

на президента на колоните,пат по
. „Жоли", резиденцията 
Бен Бела. Цивилни лица не се вестява-
ха в околността.

Двете преки улици 
с бронирани коли.

При главната поща 
радиостанцията —- два 
рана кола. Какво друго, освен държа

на 19 юни . сутринта 
не даде новините. Само и
ще се пУбли^хава-'ка продължи до На мръкване танковете се изтегли-
ПСчасГ когато бе предадено възвани- ха от улиците, останаха само жандар
11 часа когато ое ‘ олЮЦИЯТа> подпн- меристите, войската и полицията. Сту-

с ,1,ааП« В него се съобша- денти и ученици започнаха да демон-
ъумедиен. тираничното вла- стрнрат. Из главната улица обръщаха

" и на неговите съдовете за смет, противопоставяйки сс
’ методи на ръ по такъв начин на заповедта на влас-

тто-късно обаче тта градът да бъде чист и бел, та све-
11СНК — - да посрещне делегатите са афро-а-

шебяха блокирани ха учудени, 
монстрации. Из улиците имаше танко
ве и жандармерийски части. Пред ху 
бавата Народна палата танковете бяха 
сгазили тревата и цветята. Хората ми
наваха мълчаливи, без да гледат вой
ниците, каските на които се подаваха 
от бронираните коли.

— танк. При 
танка и брони-

дина
селяните.

Френските земевладелци (колоните) 
бяха обезвредили машините, а без тях 
тези владения не могат да се обработ- 
ват.Селянйте с малкото останали ма
шини и с малко нови успяваха да под
държат производството на предишното 
равнище. Кант Ахмет бе обвинен, чс е 
противник на самоуправлението и при 
върженик за укрепване на държавния 
н частния сектор и затова не отпуска 
кредити и дава доклади за нерента
билна работа на самоуправителшгге зе 
меделскн стопанства и за лошите нз-

• “
стана върховен

орган на държавата и на партията.
В правителството, съставено от Бу 

медиен след 19 юни, се намериха и хо
ра, които в Алжир бяха известни като 
„онявлени левичари". Двама от тях мн 
нистърът на труда Абдел Азис Зерданн 
н на земеделието Яхя Абденур след то
ва бяха споменати в бунта на Збирн 
като главни лица в тази трета криза 
в ръководството на независимия Алжир.

ето на
сано от
ваще, че е окончано _ 
дичество на Бен Бела' 
цровизории и анархични 
ководене на страната, 
беше съобщено и това, 
ван и предстои публикуване 
книга" за неговите злодеяния, 
съобщи на пресконференцията сегаш
ният водач на партията на ФЛН Кант 
Ахмет, обаче този документ не е изда-

тъл
зиатската 'конференция, за започването 

която беше всичко подготвено. Тази 
конференция, както е известно, не се 
състоя. Алжирците н алжирките, умо
рени от дългата война, изтощени от теж 
ката всекидневна борба за живот в у- 
словИя на безработица, но все пак ща
стливи, чс имат своя независима държа

че е ареству- 
на „бяла 
Това го

на

гледи за подобряване на положението. 
При такова положение Яхп Абденур бе 
подал оставка.

Според версия, която отдавна с раз
пространена, министърът Зерданн вля
зъл в конфликт с могъщия и млад 
ннетър на промишлеността Абделселам,

МОХАМЕД ДЖЛБИЧ, 
бивш. кор. на „Танюг" в Алжтгр

мн
ден до сега.
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Законни разпоредби АКТУАЛНО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Защо едва сега? Докъде стига грани 

цата на солидарността
На 1 март т.г. 20 учители в ди 

митровградските основни учили 
що по силата, на закона те по
лучат решения за уволнение. 
Според тоя закон, приет през 
месец април 1965 година от на
шите най-високи самоуправител 
ни тела, всички учители, които 
нямат нужните квалификации, 
а които до учебната 1968/69 не 
се доквалмфицират. Юе бъдат 
уволнени.

Прилагането на тоя закон 
най-много Ще засегне основното 
училище в Поганово, където 
няма «ито един учител със съо

неи. На учителите бе оставено 
време от четири години да за
вършат педагогическо училище 
и получат съответна специал
ност. По една или друга причи 
на съвсем малък брой учители 
се записаха да следват, разчи-< 
тайки, че все пак ще си върви 
„по старому.“

Поне з-оога срокът от 1 селтем

в СР Сърбия е предло- Рази преда всичко върху фор- сравнение с миналата година
жено увеличение На обла- мирането на средства за Обра- Имаше делегати, които се
ганията за учебното дело зовани е само _в стопански сил- въздържаха от гласуване, кога
ОТ 1.3 «а 1,5. Обаче, как. °
ТО бе изтъкнато неотдавна папската мощност на тези кра- няааха, че Р дефектен и неу-
на Републиканската Обра- и1Да - бе констатирано в Ску- ргвнен. Представителите на у-

пшината, но това е въпрос, кой правителния отбор 
то търси повече време. Солидар усилията на Републиката да по 
ността трябва Дл притече на добри материалното състояние 
помощ. Само, питаха се делега н.а уьилишата спрямо съществу 
тиге, къде е границата на со-. ватите възможности, за което 
лидарността: в комуната, покра свидетелствувр и увеличаване 
йкината, републиката федера. то на облаганията за тази важ- 
цията? на обществена дейност.

.
ври няма да се продължи, така 
че и онези, на които са остана
ли изпит или два, и те ще тряб 
ва да получат уволнение.

С прилагането ня тоя закон 
за училищните колективи, ор- 

тветната специалност, след това ганите на самоуправление в учи 
Трънски Одоровци — само с е- 
дин учител, завършил Виеше пе 
дагогичеоко училище, Долна Не 
вля — с двама. Най-малко оба
че ще бъдат засегнати основни
те училища в Смиловци и Ка
меница. В същото положение ще

зователна общност в Бел
град, че увеличените обла 
гатия ие са единственото 
решение, което може да 
осигури нужния стандар-д 
на учебното дело в изоота 
палите (Краища № Репуб
ликата. За да се потвър- 
да тази констатация бе по 
сочен примера на Търгови 
ще, където собствените до 
ходи възлизат само на 36

изтъкна\а

лищата. директорите и класови 
те съвети, настъпва месец, 
който трябва да се проведат се
риозни .задачи, а особено в ус
тройването на новите системата 
зации, приемането на съответни 
те самоуправител ни

в

ДОПЪЛНИТЕЛНО
ФИНАНСИРАНЕактове и

се озоват и директорите, които 
трябва Да имат най-малко по- 
лувисше образование.

Зя очудване е, че някои ди
ректори в районните основни 
училища едва сега са се затри-5 хиляди учители са без съзтвет 
жили за съдбата на учителите.
Дори някои от тях са направи
ли списъци и ги доставят на 
компетентните с въпрос „няма 
ли Да бъде грях спрямо тях ако 
им се откаже работа“ и подоб
но.

прилагане на споменатия закон.
Да напомним накрая, че това 

не е само 
проблем, а че в Сърбия и Косо
во и Метохия засега повече от

едно 

своеволие
Републиканската обра-зовател 

на общност при основаването 
си е създала така наречената 
институция за допълнително 
финансиране. Тази лрзявя на 
обществена солидарност, изебра 
зена в пари, през миналата го 
дина изнасяше 85 милиона но
ви динари или 12,5 на сто от 
обща изразходените средства за 
учебното дело ня по-тясна тери 
тория на тази република. Отде 
лни допълнителни средства при 
текоха се на помощ на образо
вателните общности в К осово и 
Метохия.

В СЗ общини допълнителните 
средства са участвували с 30 на 
сто в 8 общини с 40, а в 22 с 
над 5о на сто. Тези средства са 
давани за работа на основни у- 
чилища, основни и средни учи 
лища на народностните учили
ща и средните елцнални учи
лища. Обаче, и тези -средства 
не бяха достаъчни да обезпе
чат предай дяното равнище в у- 
чеб-нотз дело.

„димитровградски"

милиона 'стари динара, до
като стопатаскм напредна
лите общини само за уче
бното дело отделят 4 до 5 
милиарда стари динара.

0'рните специалности, 
страна не по-малък брой завър 
шили специалностите учители 
чакат Да бъдат приети.

Така че съвсем излишно и «е

друга
Много тежко пада на чест 

Ш1те граждани когато видят 
в своята среда как някой е 
използвал поста си за лична 
полза, за сметка на средата 
и обществото, които са му до 
перили този пост.

Така паправи и Петър Са 
! есп, млад служещ в Общин. 
ската скупщина в Димитров
град, строителен техник. Пре 
Ди да отбие военната си по
винност Савов работеше в 
Общинската скупщина — 
след завръщането си, пак 
намери място там. След кра 
тко време обаче Савов си из 
мислил и нова длъжност.

Започнал да лъже хората, 
че е санитарен инспектор. 
Обикалял магазипи и част
ни продавачи на пазарни 
дни и им „отрязвал“ глоби, 
-чи»

нужно е сега да се разисква 
върху закона -и последствията 
от прилагането му. Следва, че увеличението на 

облаганията в дохода ще се от
Законът в това отношение не 

само, че е правдив, но и хума- К. Трайков
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Свети Антон „пътува а
а в о

Вестник „Братство“ вече два 
пъти писа за „посланието на 
новия бог свети Антон“, тоест 

. за да. едно писмо, което недо
бросъвестни граждани препис
ват и изпращат -на други хора 
за да „угодят“ на появилия се 
чак в Канада свети Антон, кой 
то е изпратен от господа да 
„спасява“ човечеството. На пръв 
поглед това „послание“ личи 
на несериозна шега, напомня
ща на някои от така наречените 
„международни игри“ чрез пие 
ма, с които се занимават без- 
дейни хора.

Обаче някои последици, кои
то можр да предизвика между 
хората „писмото“ на свети Антон 
ясно говорят, че зад него се 
крият мрачни и нечовешки це
ли да се навреди на хората.

В това „писмо“ се търси от 
получателя му да го препише 
равно тринадесет пъти и из
прати на толкова лица, за ко
ето ще получи от бога и свети 
Антона милост и баснословни 
награди. А ако това не напра
ви ще го стигне тежко наказа
ние от божието провидение.

Жертви на това „писание“ са 
обикновено по-изостаналите хо
ра, които го получават и разпро 
страняват, губейки ценно време 
и прахосвайки средства за пли 
кове и 'марки, а за религиозното 
затъшшане на хората и да не 
говорим!

Знае се, че мнозина трезви и 
по-будни граждани с тези пи
сма се майтапят и си палят пе
чките, докато -при по-изостана
лите и религиозни хора то 
предизвиква и тежки душевни 
кризи, дори и семейни сцени.

В едно босилеградско село е. 
дин селянин е получил такова 
„писмо“ още миналото лято. 
През есента трагично загива 
синът му. нещастният баща се- — 
га смята, че го Р стигнало бо
жието наказание и че той е 
виновен' за трагедията, понеже - 
не е искал да се занимава с 
преписване и изпращане на се
риозното писмо. : . Иди.ч почта- 
льоноот Босилеград ми разпра
ви, че--едно такова писмо полу 
чил .неговия съсед. На другия 
ден същият човек го помолил 
за тринадесет пликове с мар
ки. Той ср усъмнил в числото 
на марките и пликовете и за
молил съседа да му каже защо

щг пише толкова писма. Него
вия съсед и клиент му разпра
вил истината и за намеренията 
си да постъпи по 
„писмо“ на свети Антон. Трез
веният почтальон обяснил на чо 
века всичко и той отдъхнал. Мар 
кит е и писмата останали

шуща машина в повече екзем
пляри. С такива писмя са удо
стоели и някои от общинските 
ръководители в Босилеград, а 
един селски свещеник заязявя 
че от миналото лято до сега е 
получил шест такива писма и 

. всички ги е скъсал.
От всичко това можем да за 

ключим, че това измислено пи 
смо има за цел само Дл -папано 
сти на хората до които се из
праща. Но и самите податели 
на този анонимен шрифт 
жертви На своята неразумност.

' Те прахосват своето време, тър 
Прние и пари да «авредят 
другите. „Последователите“ 
светия Антон от Канада тряб- 

,ва да знаят и това, че изпълня 
ват една долнопробна .работа и 
може би за сметките на ЦИА. 
която няма никак да им се из
плати ако ги закачи нашият 
Наказателен кодекс.

полученото

РАЗХОДИТЕ СА 
НАД ДОХОДИТЕ

не
Финансовият план за тази гопродадени, но и една 

на „добрия“ светец, спасена от 
психически тормоз и парична 
глоба. .. Един ден в бзсилеград 
ската поща са регистрирани 26 
писма.

Значи двама

жертва Само за няколко дни — 
взел 60.000 стари динара.

Хората вярвали на „пълно 
мощното“ на Савоз и покор
но си плащали__ А когато
идвали в общината да вид
ят санитарния инспектор на 
работното му място — виж
дали друго лице.

И така — докато прокуро 
ра да узнае —“ Савов „гло
бявал“ като санитарен. . .

Наскоро Савов ще бъде 
съден.

дина предвижда дохода от око 
ло -558 милиона нози динара, 
«б И разходи, ксито са по.гзле 
ми за -о-коло 40 милиона дина
ра. Разходите на допълнител- 

„а ното финансиране са по_големи 
от доходите за около 19 мили
она. Дефицитът е очевиден, ма 
кар че Републиканската образо 

на вателна общност е реигила ко- 
на гато свързва договори с общин 

ските и между общин ските обра 
зователни. общности да признае 
за лични доходи само 90 на 
сто ст цените, разписани от 
Правилника на тази общност. 
Материалните .разходи ше бъ
дат по-големи за 5 на сто, а 
амортизацията за 10 на сто. в

последователи 
на новия бог са се „отдължи- 
ли“ и сега чакат наградата. Ня- 
кои от .писмата били «(-.запеча
тани 'и писани чрез индиго-хар 
тия. За съдбата иа последните 
не се знае -нищо, както що не 
се знае нищо за подателите им.

Жалък е фактът, че 
хора изпращат тези писма и за 
развлечение и забава. За това 
говори обстоятелството че кър- 
жат и писма написани на пи.

някои К. Трайков

Ст. Ст.
Държавният секретариат на Народната отбрана —- 

персоналното управление

Смиловци ОБЯВЯВА КОНКУРС
РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЪТЯ според който през 1968 година ш.с се приемат ци

вилни лица за ъченици на ГИМНАЗИИТЕ НА ДЪР
ЖАВНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА

Могат да конкурират оа.мо момчета, граждани 
на СФРЮ, които изпълняват следните условия:

Т
— да имат завършено основно (осемгодишно) у- 

чилище най-малко с добър успех, а ученици, които още- 
учат в VIII клас — да нямат слаби бележки на полу
годието;

— да имат примерно поведение;
— да са родени 1952 и след тази година;
— да имат писмено съгласие на родителите или 

старателнте си.

Школуването в гимназията ще започне от I сеп
тември 1968 година и ще продължи 4 години.

Учениците ще живеят в интернати. Школуването 
е оезплатно.

НАЧИН НА КОНКУРИРАНЕ

Ученици, които пекат да- конкурират поднасят мол
ба оогерована с 0,50 динара , до общинския орган па 
управа на народната отбрана.

Срок за поднасяне на молбите е 10 февруари 1968

По-обстойни сведения могат да се получат при об
щинския орган на управа 
ните окръжни команди.

ОТ ПЕРСОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДСНО

През миналата седмица снеж 
.ните валежи прекъснаха съоб- Димитровград, 
щениятя иа пътя Димитровград

чиетване на пътя Смиловци —

Сега пътя 
буса редови -> 
та до Забърдието.

година.е проходим и авто
— Смиловци. Докато 
населението

по-рано поддържа лимия-от Забърдие
проявяваше никакъв ■ интерес 
за разчистването «а снега, се
га организираха акция за раз- ., '

нс народната отбрана и водна

Текст и снимка: П. Петров,
учител
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БОСИЛЕГРАД
По повод една анкета

ЗНАЧИТЕЛНО ПО
СЛАБ УСПЕХ ОТ ДАНИ Да ценим труда

Неотдавна Завода за заемане на работна ръка в Ннш 
проведе анкета между учениците на осмите класове в дилш- ; 
тровградското основно училище. Същността на анкетата бе < 
в това да се узнаят желанията на учениците т. е. кой път в | 
живота ще поемат след завършено основно образование. От ] 
анкетираните 134 ученика — 23 се определиха за средните 
технически училшца, 22 за педагогическите, 18 за медицин
ските, 12 за разнкн училища, 11 за машинни и автомеханн-

та-ка че това мощн0 средство 
ка поощряване при тях е на
пълно изоставено.

Покрай тези причини от су
бективен характер, бяха отново 
изнесени и тежките обективни 
условиш при които се провеж
да обучението. Училището е бе 
Д«о
магала за кабинета -обучение, 
което твърде зле се отразява вър 
хууопехапо природните науки.
Преподавателите са принудени 
на словесен начин на препода
ване, от който учениците ня
мат голяма полза, понеже учат 
повърхностно и бързо забравят 
материала. И в ученическата и 
учителска библиотека липсват 
най-потребните книги по беле. 
тристижа, така че това много 
лошо влияе «а знанията и ус
пеха по езиците. Недостигът на 
учебници п-о някои предмети 
«ара учениците да учат от за
писки които често са -несреде- 
ни и непълни. За четенето на 
допълнителна литература при 
болшинството ученици не мо
же и Да се говори.

От предложените мерки за 
подобрение на обучението и ус
пеха през втория срок, учител
ският съвет най-вече очаква от 
снабдяването на библиотеките 
с по.голямо количество книги.
За тая цел Общинската скуп
щина в Босилеград е отпуснала 
30 хиляди нови динара и кни
гите наскоро ще бъдат обезпе
чени. В началото на втория 
срок ще бъде организирана у- 
читело-рсдителска среща, на 
която Ще се обсъди успехът и 
условията при които живеят и 
работят учениците с цел ла се 
ангажират повече и родители
те за по-системна и редов
на работа на учениците. Ще 
бъдат разучени възможности
те птото и родителите повече да ходени сто милиона пови дина- 
участвуват в обзавеждането на ри за построяването на 25 кул-

В края на първия срок на

:,-Гж"Ги». и
п° две слаби — 48, докато 262 3 до 11 единици!

тази учебна година учи- 
„Ипа,х Кара- 

във 
уче- 

имат само
чески техникуми и пр.

Наглед — нищо особено Но бие 
един от анкетираните не се е изказал, че иска да работи 
като земеделски производител. Мнозина 
че това е „мизерен труд“. Оттук възниква нов въпрос: 
са причините за такова отношение на младите към земедел
ското производство и кой е виновен за това положение, дали 
училището, семейството, или институциите, които са задъл
жени за възпитанието на младите.

Веднага ще отговорим, че училището, според възмож
ностите и силите си развива любов към всеки труд. Чрез 
най-различни методи — четива, литература, филмове и дна- 
филмове. Но дали училището е в състояние само да действу
ва, извън ангажираността на семейството н обществено-по
литическите организации. Разбира се, че не е. Защото за раз
витието иа любовта на детето към някаква специалност в 
живота решаваща дума има семейството. Онова, което се 
разисква в семейството най-често определя жизнения път на 
детето. Безспорно, в семейството е казано, че земеделският 
труд е черен н мизерен, недостоен, па оттук и причината, че 
младите така се изказаха в анкетата.

От друга страна, въпрос е дали дейността на институ
циите за професионална ориентнровка се състои само в това 
да изпитват желанията на учениците или пък дейно трябва 
да участвуват в напьтствуване на учениците. Безспорно, че те 
могат значително да допринесат за развитието на любовта 
на децата към всички отрасли, по-точно да ги възпитават и 
нм разкриват перспективите в отделни области.

Тогава няма да има явления младите да се изказват за 
земеделското производство като за „черен и мизерен, недо
стоен" труд, защото трудът в социалистическото общество 
се цеш! и е една от главните съставки на общественото раз
витие.

в очи, че нитое изкарал 
уче-

ученика имат от
учебни по_откъм

са отговорили,
кои

Поради слаб успех 
то от половината учебни пред
мети са изключени 29 ученика, 
и един поради голям брой 
извинени отсъствия. Изключва
нето е извършено 
на Закона за 
ще, който се прилага във 
чк-и училища в Сърбия от на
чалото на тази учебна година. 
От първи клас

по повече- гане на съответния клас още 
юнската изпитна сесия.

Обсъждайки 
ния успех 
ският съвет се спря самокрити 
чески и върху своята учебно-въ 
зпитателна -работа. Беше изтъ
кнато, че някои от преподава
телите не са достатъчно енерги 
чии и устойчиви на разни ви
дове влияния и ходатайство, чи 
ято цел е да се 
най-слабите ученици. Бележка 
изкарано чрез молби и ходатай 
ство учи ученика да не работи, 
да чака на готово, а също така 
има и лошо влияние на ония 
ученици, които ежедневно рабо 
тят и честно изкарват бележки 
те си. Благодарение на такива 
явления някои сериозни канди 
дати за 'изключване са „попра
вили" някои свои бележки за 
два-три дена пред края «а сро
ка. Това говори че самият тру 
дез колектив на 
трябва да поведе борба против 
всички видове лоши влияния 
на улицата и средата, да за_ 
здрази критериума за оценява
не и изобщо да заоили образо
вателно-възпитателната работа 
с учениците.

Липсата на системност в из
питването и оценяването на уче 
нициге е също сериозен недо
статък игри много преподавате
ли в гимназията. Все още' бе- 
лежкатя „задоволителен“ е ня
колко пъти по многочислена от 
петиците, четворките и тройки-

в

незадоволител
на срока, учител-не-

въз основа
средните учили-

воич

ся изключени 
два ученика, като репетенти с 
много слаби бележки, от втори 
клас — 22 ученика, а от трети 
и четвърти клас по трима уче 
ника. Според законните 
писания изключените 
имат право .на задочно пола-

извличат и

пред- 
ученици

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННИ 
ВРЪЗКИ МЕЖДУ СФРЮ 

И БЪЛГАРИЯ
13 --

В Югославската общност на 
ПТТ тези дни бе подписано спо 
разум ©ние -мкжду Югославия и 
България за п-з-нататъшно про 
дълбочаване на сътрудничество 
то в областта на пощите и те
лекомуникациите между двете 
страни.

В -строеж е модерна радио
предавателна система, която ще 
бъде пусната в действие през 
месец юни тази година. - Тоя 
УРеД, покрай модерните теле- 
к-о-мунакицаонни връзки, ще 
осигурява и размяна на радио 
телевизионни точки между две 
те страни.

Споразумението от югослав- 
ока страна -подписа генералния 
директор на общността — Пър- 
во-слав Василевич, а от българ
ска— министърът на пощите и 
телекомуникациите Стоян Тон
чев.

V:

гим-назията
К. Трайков

100 милиона за културатаСкопие
Тази година Ще бъдат израз- зикалнз училище. Също 

ще се разшири 
театър, а Театърът на -нацио
налностите и Македонският на
роден театър ще получат нови 
сгради. Между първите ще бъ-

така 
Драматичния

училището с някои помагала.
Тези дни с успеха на учени

ците, и проблемите, които спъ 
ват учебно-възпитателната ра
бота ще -се занимава и трудова
та общност 
цел .да се конкретизират необ
ходимите мерки 
подобрение на същата.

турно-просветни обекти. За ло
венето от тях е определена ло- 
кация, а за останалите са изра
ботени идейни проекти, 
здания ще получи педагогичес
ката академия „Никола Каров“, 
гимназията „Йосип Броз Тито“, 
Филхармонията и Високото му

де гзгоза сградата на Историчес • 
мия

те.
НовиА за това говори и фактът, 

Че броя на -учениците с много 
добър успех е само — 14, а на 
отличниците -— 7. Някои препо
даватели изобщо не пишат пе
тици, а четворки съвсем малко,

архив. Строят се и две сгра 
ди, «акто и Ректорат. В новите.на гимназията, с
помещения ще се поместят Ар
хеологическият. Историческият 
и Градският музей „26 юли“.

и начини за

Ст. Ст.

зш

ЯЛМАР СЬОДЕРБЕРГТази година зимата се случи сурова. Р А 3 К А 3
оредяха,

Доктор Хенк имаше право, че жена 
му ще го пресрещне по-гаска-во в шуба, 
отколкото го посрещна без шуба. Тя се 
притисна плътно до него в най-тъмния 
ъгъл на вестибюла, обви ръце около вра
та му, целуна го топло, пламенно. След 
това завря глава в яката на шубата и 
прошепна:

От студа хората се сгушиха и 
останаха да се мяркат само ония, които 
имаха шуби.

; Председателят на околийския съд Ри 
карт имаше хубава шуба. Тя донякъде 
влизаше в служебните му задължения, 
въп-реки че всъщност тай беше дирек
тор на едно току-що основано дружес
тво. Старият му приятел доктор Хенк 
нямаше шуба: в замяна имаше хубава 
жена и три деца. Доктор Хенк беше 
слаб и блед. След брака едни мъже на- 
ггълняват. други 'отслабват. Доктор Хенк 
беше отслабнал. А му предстоеше да по
срещне Бъдни вечер.

• — Не ми потръгна тази година — 
за си той към три часа след пладне, точ 
нр когато се спускаше следобедния здрач 
и ' когато той отиваше при приятеля ои 
Юн Рикард, за да му поиока пари на 
заем. — Никак не ми потръгна тази то 
дина. Здравето ми е разклатено, да не 
кажа разрушено. Пациентите ми, нап-ро 
тив, изпооздрзвяха почти всички. Напо
следък от дъжд на вятъо се обаждат. 
Навярно скоро ще умра. На това мнение 
е като че и жена ми; по лицето й го че
та. Дано поне овърша преди края на

ще трябва да се плалца

ШУБАТА
— Гюстав още не се е прибрал.
— Не — отговори доктор Хенк колеб 

лико. като галеше с двете ръце косата 
на жена си, — не, прибра се.

В камината 
пламтеше буен огън. На масата имаше 
уиски и сода.

Председателят на околийския съд Ри- 
карт се беше изтегнал

ми се, че шом Юн ои купи шуба, тя ста 
на много по-мила с «его, отколкото лре- 

обясни док- ди. Не ще и дума. тя беше малко влю
бена в Юн като момиче, ала той никога 
не й поиска ръката. Напротив, заяви й, 
както подчертаваше и пред другите, че 
няма да осмели да -се жени, ако -не си 
осигури десет хиляди на година. А аз се 
осмелих. Елен беше бедна и много й се 
искаше да -се омъжи. Мисля че не беше 
дотам влюбена в мене за да успея да я 
съблазня, а«о речех. Но подобно нещо 
не -съм и очаквал. Как бих -могъл да ме
чтая -за велика любов? С такива блянове 
живеех «а шеонайсет години когато гле 
дах за първи .път „Фауст“ п операта с 
Арнолдсон. Уверен съм обаче, че през 

новише- -началните години на брака тя хранеше 
чувства към мене. Не може човек да се 
заблуди чак -дотам. Защо да не възкре
сим миналото? След като -се оженихме 
колчем срещнахме Юн, Елен винаги го 
отрупваше с остроти. Но той образува 
дружество взе д,ч ни кани в театър и 
си купи шуба. Естествено с течение на 
-времето и н-а жена ми омръзна да се 
заяжда с него.

Доктор Хенк имаше да прави покуп
ки, преди да се запъти към къщи. Беше 
вече пет и -половина, когато се прибра 

много късно отрупан с пакети. В лявото рамо усе-
’ ппктет хенк се поразходи в Кюнгс- шаШг 0с71Ра бмка; ,и™че от следобедно-Доктар денк се стъм- го произшествие не бе му останал ника-тредгорден1. Беше се вече съвсем стъм кЪ0 отмм ,оовен шу6ата
н-ило валеше отново сняг и «икоя от ... _ _
тези които срещна, не го позна. ~ Ще бъде забавно ’Да видя каква

' Кой знае дали пък е много ктхдю Физиономия ше направи Елен когато ме— К.ОЯ знае дзли е ” посрещне в шуба — каза си той.
— продължи той ъ_ Вестиблюлът беше съвсем тъмен; в
толковр стар, а може д Наис- него палеха лампа, само когато приема-гал по отношение ка здравето ои. наис хр
тина беден съм като горска лисичка. но ■
« Юн Рикарт не беше по-богат доскоро. — Чувам я в салона — рече си док-
Нтпоследък жена ми се държи студено тор Хенк. - Тя стъпва леко като пти- 
и неяружелюбеко с мене. Сигурно пак чка. Странно, че сърцето ми все още се
и «едиу ,ак,0 почна да печеля по- разтуптява, колчем доловя, стъпките й

и ако се докарам с шуба. Струва.* някоя съседна стая.

седеталят на околийският съд Рикарт, 
щом Хенк влезе в кабинета му.

— Закачи ме шейна на лекарския кабинетторът.
— Точно тебе ли намери, — възкли

кна Рикарт и се засмя добродушно. 
Ами ти не можеш дз вървиш из ули- 

Вземи моята шуба, пък
ка-

В ГОЛЯМО КОЖНО
кресло и -пушеше -пура. Доктор Хенк се 
деше с обронена глава 
софата. Вратата беше 
лона, където госпожа Хенк и децата па-1 
леха свещите ка коледната елха.

Еечерята беше преминала 
Що мълчание. Само децата, 
ни от

циге в тоя вид. 
аз ше пратя някой прислужник да ми 
донесе от къщи балтона.

_ Благодаря — отвърна доктор Хенк.
— И след като все в заем стоте кро- 

нуждаеше, добави:

в един ъгъл на 
отворена към са-

ни, от които се
— Ще те чакаме довечера непреме- в подтиска 

преизпълне 
радост, бяха чуруликали и бър

борили помежду си.
ИНО.

Рикарт беше ерген и обикновено по
срещаше Бъдни вечер у Хенкови.

На връщане Хенк крачеше с
какаото не бе изпитв-ал-

— Какво си се умълчал, стари прия
телю — подкачи Рикарт. — И-Мя си хас 
умът те още да е зает със скъсания бал 
тон.

но настроение, 
от години.

— Заслуга се -пада ка шубата — ре
че си той. — Ако бях достатъчно пред
видлив, -отдавна -щях да си купя шуба на 
кредит. Шубата -шеше да укрепи самочу 
вствието ми. А пациентите щяха да ме 
гледат с -други очи. Едва ли биха тюоме- 

заплатят на лекар в шуба ниския

нуари, че иначе 
проклетата премия за застраховката. 

Когато -мислите му стигнаха до този 
беше излязъл на 

Хемн-
Не — отвърна Хенк. — По-скоро с 

шубата.
Той помълча — 

дължи.
— И с нещо -друго. Седя и си мисля, 

че тази година празнуваме за последен 
път заедно Бъдни вечер. Аз съм лекар 
и зная, че не ми остава дълго да живея. 
Затова искам да ти благодаря за внима 
нието, което проявяваш напоследък към 
мене и към жена ми.

— Лъжеш се — промълви Рикарт и 
извърна поглед. .

— Не — наблегна Хенк, — не се лъ
жа. Искам да ти благодаря загдето ми 
зае шубата. Тя ми достави 
мигове на щастие в живота.

От шведски: Св. Колев

тъжен извод, -докторът 
ъгъла, където Рейерингсгатан м 
гатан се срещат. Той понечи да прекоси 
пресечката, за да свие Рейерингсгатан, 
ала се подхлъзна в една замръзнала ди
ря от шейна и падна. Тъкмо тогава се 
зададе шейна, която препускаше с о с- 
на скорост. Шейната изруга, конят се 
изви инстиктивно встрани, но едини: 
плаз блъсна доктор Хенк в рамото, 
какъв болт, гвоздей или друга подоон 
изладоност закачи балтона и отцепи го
лям къс плат. Около пострадалия__
струпаха хора. Един полицай му пой
на да стане; една девойка го изтупа 
снега; една възрастна жена заръкомаха 
към скъсания балтон оякаш се кан 
дя го закърпина часа, стига да имаше 
какво; един принц от кралския дом, ^ 
йто Минаваше случайно, вдигна шап - 
та и я сложи на главата му. Оправи 
всичко, освен балтонът.

— Тю-тю, я се погледни на 
заприличал, Гюстав — затюхта

помълча, после -про-

ли да
хонорар, който подхвърлят на лекар в 
износен балтон с 
Жалко, че не се сетих по-ра«о. Сега е

разнищени ивици.

се

последните

1) „Кралската градина", любима зим
на разходка ня Стокхолмчани, намира
ща се близо до Операта.ше се 

вечекакво ®и 
се пред-
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СТР. 8
СТАРИ ЗАПИСКИ ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

I
ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР, ОДОРОВСКИ 

МАНАСТИР И ЗВОНСКА БАНЯ
Лафмоабет с народния представител Кръсто
Михайлович — Кичо

(К. Иричек-Пътувания, Пловдив. 1899, стр. 495—505)
Продължавайки тир. На тази военна хитрост 

т.урците били, казват, научени 
от една баба. След това мана
стирът, в който, казват, живе
ели 70 'калугери според преда
нието, бил унийзжея от турци-

описанието 
си яа околността при Поганов 
оки манастир Иречек казва:

„Най-високо по скалите рас
тат, казват, между камънака и

вс,(р хвърляли камъяе от ръка 
на ръка чак горе. Между Звон 
щи и Искровди се виждат ос
татъци от камен мост (Ковачев 
мост) .през Трън ска река, с кал 
дърм през ливадата и някъсви 
сгради“.

На 25 август Иречек бил в 
Поганово. „Във всичките тука
шни села главна овошка е сли 
вата, от която варят или спо
ред тукашния говор „пекат“ и 
ракия или сливовица.

От тук ' вървяхме към По_ 
гановския поток към горна
та му долина, наречена Рибни 
дол, в която Се намират само 
няколко малки' воденични. . . 
По нивята овесът стоеше още 
зелен; жътвата тук въобще ед
ва тепърва започваше“.

Както виждаме, измежду ре
дицата интересни сведения Ире 
чек пръв съобщава за съще
ствуването на Звонска баня.

иглолистни, и то мура. На ед
но високо място стаят на ска
лата четири естествени камени 
столове, и тъй се наричат; там 
кацат и се видят орли, всякога 
в дружини по четири, пет. . . 
Стара гъста буква и церова 
(кверкус церрис) гора изпълня 
дъното «а котловината, Ре1сата 
точе с постоянен шум през го
леми белезникави балвани и 
Рял пясък под сянката на кле
нове, буки. коренясти елхи и 
диви круши; зелената вода и 
зеленото отражение на дърве
тата се сливат в една боя. Под 
горската сянка в нея се вливат 
по-малки студени ручеи, над 
които около цветята бръмчат 
пчелите от манастирските коше 
ри. В манастира живее само 
игумена, добрият и. говерливи- 
ят отец Ваоил. В стопанството 
му помага брат му, който се е 
настанил тук с цялото си семей 
ство“. . . По-нататък Иречек 
разказва че „тук р имало много 
ръкописи, тъп като, казват ма
настирът никога не оставал 
пуст, но е нашето столетие би 
ли разнесени от частни лица. 
Намерих само 9 книги на хар
тия, всички с черковно съдър
жание

Тукашната местност може би 
много отколе е била населена 
Отец итумен ми показа моне
ти, намерени при копането в 
манастирската градина, късове 
от Юлия Цезаря (със слон), А- 
урелияна, Константин а, Юсти- 
нияна, византийски 
български сребърни от 
А с еня итн".

„Около .половин час на юг от 
св. Иван се намира селото Одоро 
вци, до което може да се стигне 
само пеша с голяма заобикал
ка. Над него на десния1 бряг на 
една висока скала се намира 
градеището Ясеново кале, чет. 
вероъгълник около 40 метра 
дълъг от страните, със стени 
1 дори 2 метра дебели от да лен 
битер (траиертин) и с щерна; не 
говото ме-сто-положение ми по
казаха от върха на Руй плани
на. На среща на левия бряг ле
жат развалините на стар ма
настир, Одзролския манастир. 
Преданието гласи. че крепостта 
била превзета от тургугге на 

Великден, когато 
гарнизонът присъствувал на бо 
жата служба в срещния манас-

те, защото калугерите нападна 
ли турската хазна, която била 
носена тук от' Ниш за Са 
моков, събрали парите а хора-' 
та и катърите хвърлили в бли 
зката пропаст (лравалия), где- 
то уж техните клети и до сега 
се белеят. Името на крепостта 
се свежда разбира се, с царя, 
Асеня, вероятно под влиянието 
,на поменика У св. Иван; малко 
по-виезко лежи обаче край ре
ката селото Ясенов дел, чието
име сочи по-скоро на дървото 
ясен (осен) отксугкото на стари 
те Асеновци. От лева страна се 
влива там в Трънска река ма
лък поток от село Звонци, где.Народнцят представител Кръсто Ми- 

хаиловнч_ Кичо има своя канцелария до 
редакцията на вестник „Братство". Това 
обстоятелство му дава възможност почти 
всеки ден да види по някой от своята из- 
б1грателна колегия.

Освен това Кичо е народен представи
тел, който след избирането му мина поч
ти из всички села на Димитровградско н 
по този начин даде възможност да го ви
дят и чуят избирателите. Затова нашият 
разговор започнахме паправо за живота 
на хората в този край.

то извира топъл, неприкрит из 
вор без злрада (казват + 24°Р). 
Според преданието при граде- 
нето на - крепостта от този из-

Държавният секретариат на Народната отбрана — 
персоналното управление

ОБЯВЯВА КОНКУРС
— Кичо, да не бъдем много официални н да минем вед- 

нааг на въпроса. Може ли да ни направиш известно сравнение 
за еъствоякието в Димитровргадско сега и — в миналото?

— Може. Постави въпросите ...
— Интересува нн какво е твоето мнение за пътищата?
— Да. В Димитровградско и в миналото не е имало 

добри пътища.
— А сега?
— Сега всеки може да дойде в Димитровнрад и да ви

ди хубавия автопът, който свързва Ннш и София и минава 
през Димитровград.

— А какво е състоянието с електрификацията?
— Положението с електрификацията е същото. Никога 

хората от Димитровградско не са видяли електрически ток. 
Сега могат да отидат в Димитровград и да видят. Да не го
ворим За хората от ЗаЗт.рдие и по-близките села на Бурела 
и Дерекула, които виждат електричеството направо от сво
ето село. Достатъчно е хората от Радейна да се изкачат на 
Козарнца и да видят електричеството в Димитровград без
платно.

Според който през 1968 година ш.е се приемат ци
вилни лица за питомци на подофицерските училиша

Школуването започва на 1 септември 1968 година 
и трае: в подофицерските училища три, а във военно-му
зикалните училиша четири голини.

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА

Право на конкуриране имат само мъжки деца, 
граждани на СФРЮ, които изпълняват следните ус
ловия:

— да имат завършено основно (осемгодишно) учи
лище най-малко с добър успех, а ученици, конто учат 
в VIII клас на полугодието да Нямат слаби бележки;

монети,
царя

— Значи според тебе цялата община е електрифг»шрана?
— Колкото ми е известно, не само общината, но и пред 

общината има поставени няколко електрически крушки.
— Сега да минем на културните проблеми?
— По тези въпроси питай Райко Зарков, народен пред

ставител в Културно-просветната камара. Колкото зная, той 
е доволен. Всеки път когато отива в Белград 
своите избиратели гледа белградския театър, слуша опера, 
отива на кино и по този начин от името на своите избира
тели културно се издига.

— Друго нещо предвижда ли се в тази област?
— Предвижда се всяко село да си избере културно-про

светен делегат, който един път месечно ще дойде в Дими
тровград, ида гледа телевизионна програма, да гледа филм, да 
слуша певицата в „Балкан" и след това за нашите културни 
достижения да обяснява и запознава хората на село. Това 
е много по-евтино и съвременно.

— А защо всичко това не се направи и на село?
— Няма смисъл да се разваля създадения 

народен бит...
— Кичо, още един въпрос: четеш -ли вестник „Братство"?
— По-рано го четех, но сега виждам, че няма смисъл, 

защото когато отида в Димитровград другарите ми разкажат 
какво пише ...

— Мерси ...

— да имат примерно поведение;
— да са родени 1951, 1952 или 1953 година;
— да имат писмено съгласие на родителите — ста-

рателите.от името на
След завършване на школуването длъжни са да 

останат в служба в ЮНА .най-малко 10 години.

НАЧИН НА КОНКУРИРАНЕ

Лица, конто искат да конкурират поднасят молба, 
обгербвана с 0,50 до общинския орган на управление на 
народната отбрана. Молбите се пишат на определен 
образец, който се получава от посочения орган.

По-обстойнн сведения могат да се получат при об
щинския орган на управление на народната отбрана н 
командата на военния окръг.

ОТ ПЕРСОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДСНО

от векове

• *1

самия дон
Богдан Николов

БРАТСТВО ИМА И ЗА ТЯХВестник аа българската 
фодност в СФР Югославия. 
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