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републиката
ВГС тицу И А Г4 Ц<?^4 ТА Макар че има още един ме

сец до празника на република 
та — 29 ноември, в димитров
градския културно-забавен цен 
тър се правят подготовки за до 
стойното му чествуване. Дори, 
в общи черти, вече е известна 
и програмата на празненствата.

Както и по-рано, в навечерп 
ето на празника ще се устрои 
факелно шествие, което ще за 
върши пред Центъра с поздра 
вителни речи, няколко музика
лни. хорови и рецитаторски то 
чки. За .разлика от преди, тази 
година в повечето села на кому 
ната ще се изнася дохлад и ще 
се представят подготвени за 
случая програми. Безспорно глаз 
ните изпълнители и тази го
дина ще бъдат учениците от ос 
младежки активи. ,
новните училища и по-дейките

Тъ« като тази година се нав 
ършават 25 години от провеж -

илрол юст в С(7)р '-огосл & р ия:~ дането на заседанието на 
АВНОЮ общинската скупщина 
ще проведе тържествена сесия. 
Същевременно редакцията на 
звучните новини при Димитров 
градската гимназия съвместно с 
културно-забавния център ще 
уредят няколко емисии в чест 
на историческото заседание на 
АВНОЮ, а младежката сцена 
при самодейния театър „Хрис
то Ботев“ ще подготви рецита
ла „Безпокойство от иокона“.

Стиховете за рецитала е под 
брал Милан Джокович.

Това обаче досега са само 
планове, а наскоро ще се раз

Заседание на ОК на ССРН в Бабушница

ПО-САМОСТОЯТЕЛНА И ВСЕ ПО-ГОЛЯМА
ДЕЙНОСТ местните организации

■& Вестниците „Братство” и 
„Другарче“ важни -й- Седмото заседание на об

щинската конференция «а ССРН 
ще се състои на 24 ноември т.г.

дстоящите

начин да стане връзка между 
децата от двете народности в 
общината. Велимир Джордже- 
вич секретар на Общинския коми 
тет на СКС каза, че вестникът 
оправдава съществуването 
Той каза, че програмите на из 
дателството занапред да се пра 
вят с участието на обществено- 
политическите организации в ко 
муните. Другарят Джорджевич

фактори в гърнат акции за осъществява
нето им. Ясно е, че тазгодишна 
та програма, ако бъде изхгьлне 
на изцяло, ще бъде една от най 
богатите и разнообразни прог
рами през последните няколко 
години.

политическия и културен 
вот на българската

жи- 
народност.

политически акции 
Изпълинителния отбор на ССРН 
разгледа 
проблеми във връзка с разпро
странението на в. „Братство“ и 
„Другарче“ в Бабушнишка об
щина. По най-актуалните про
блеми участниците 
то бяха информирани от дирец 
тора на издателството Асен Ла 
заров. Той говори върху най- 
новите решения на „Братство” 
за сътрудничество с обществено 
-политическите организации и 
читателите. Издателството е по 
стигнало добри резултати в ин 
формирането на населението от 
българската народност в Боси- 
леградско. Димитровградско, 
Звонскп и Клисурски район. Ре

На 29 октомври в Бабушница 
се състоя разширено заседание 
на Изпълнителния отбор на ОК 
на ССРН в Бабушница, 
то присъствуваха и председа
телите на местните организации 
Бяха обсъдени найактуалните 
проблеми във връзка 
стоящите избори в организации 
те на ССРН в общината. Кон
статира се, че местните органи
зации на ССРН показали

някои по-актуални
си.

Ст. Н.на кое

Учредена местна общност 

в Пъртопопинци
в заседание

с пред-

даде хуманни предложения за 
бъдещата работа 
вото, а

Събранието на избирателите в 
Пъртопопинци в миналата недел 
я учреди местна общност. Първо 
бе взето решение за основаване 
на местна общност в селото, а 
след това избран и съвет. За 
председател на съвета е избран 
Таско Голубов, а членове 
Никола Величков, Данчо Вел
ков и Мирчо Тодоров. В над-

зирателния отбор са избрани 
Богдан Янков (за председател) 
и Трайко Иванов и Павле Ни
колов-

на издатедст- 
Никола Стоилкович,поли

тическа зрялост в най-новите 
политически събития. Заемали 
правилни 
да получат становищата на ло- 
висшите форуми. Такъв е бил 
случаят след неотдавните съби 
тия на Белградския университет

председател на Изпълнителния 
отбор на ССРН, предложи След учредяването на местна 

общност събранието на избира 
телите обсъди някои обжалва
ния във връзка със социално
то осигуряване.

становища и преди да се
предприемат конкретни мерки 
за разпространение на вестника са:
и по-активно участие на учите- 

и обществено-политически 
работници в списаването 

Заключенията

ли М. Б.
му.

във връзка с 
работата на издателство „Брат
ство“ ще бъдат изпратени на

Сказка в Димитровград
Д-Р Станислав Стоянович. 

научен сътрудник на Институ
та за проучване на работниче
ското движение в Белград из
несе в понеделник в Димитров 
град пред пълна зала сказка 
на тема: „Съвременни видове

хегемонизъм в международното 
работническо движение, въпро 
са за световните центрове па 
революцията, бюрократнческия 
социализъм и перспективите на, 
социалистическата демокрация'.

всички местни организации в 
комуната.

Б. Николов

СЕДМИЧНО ИНТЕРВЮ

НА ВЪПРОСИ НА НАШ СЪТРУДНИК ОТГОВОРИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НАСЕКЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА ПРИ ОБЩИНСКАТА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД ЛЮБИМКА СТО 
ЯНОВАБабушница — паметникът па освободителите

В основите на стопанската и 
обществена реформа. Насоките 
и Резолъцията на Десетото за
седание на ЦК на СЮК като 
червена нишка се провлича нео 
обходимостта за още по-пълпо 
равноправие на жената. В Ди
митровградска община по съ
бранията се забелязва, че в ор 
галите на самоуправлението и 
обществено-политическите орга 
низации техните форуми има 
малко жени, макар че те със
тавят половината от население 
то и представляват важен фак 
тор в стопанските постижения 
в комуната.

По този повод иа другарката 
Любинка Стоянова поставихме 
въпроса:

— Сигурно съществуват при
чини, които забавят процесите 
иа обществено - политическата 
афирмация на жената в Димят 
ронградска община, макар че 
същността на самоуправлението 
изисква пълпото й ангажиране 
във всички видове на живота?

— Най-напред, каза другар-* 
ката Стоянова, да приведем ня 
кои факти, които сами по себе 
ои дават най-точен отговор иа 
въпроса. Макар че жените със 
тавят 50 на сто от членовете на 
Социалистическия съюз, в Об
щинската конференция, от 52 
деле_гати — има само една же
на, а в Изпълнителния отбор 
няма нито една. От 60 делегати 

за за Общинската конференция на 
Съюза на комунистите само 5 
са жени. В двете камари на 
Общинската скупщина има 50 
огборници, от които само три 
жени. В комисиите и съветите 
на Общинската скупщина са 
ангажирани 116 самоуггравите- 
ли, от които 8 са жени. В Съ-

довните издания на „Братство“ 
се разпространяват и между хб 
рата от българската народност 
е цялата страна. През последни 
те години се разгърна и широ
ка издателска дейност, 
все повече се чувствува нужда 
от помощ и сътрудничество на 
обществено-политическите орга 
низации в общините където жи 
вее българска народност.

В обстойни разисквания по 
въпроса за работата на изда
телство „Братство” се изказаха 
много членове на Изпълнител
ния отбор. Камен Гюров пред
ложи вестникът повече да пише 
и за трудовите хора, които ра
ботят в много наши реномира- 

предприятия в страната. 
Душко Ристич педчерта, че вее 
тника още повече трябва да се 
приближи до читателя. Тоц се 
застъпи детския вестник „Дру
гарче” да се разпространява и 
в училищата, които работят на 
сръбохърватски език и по този

гоза на комунистите има 1 131и окупацията Чехословакия от 
страна на петте страни от Вар
шавския договор. На заседани
ята на организациите се чувс
твува оживление. Огромно бол 
шинство от членовете активно 
участвуват в заемането на ста
новища.

Това беше изтъкнато в под
крепа за промена на някои али 
неи в Правилника на общинс
ката организация на ССРН. След 
това се разгледаха задачите в 
организациите на ССРН в пред 
предстоящите избори. Членове 
те на изпълнителния отбор се 
съгласиха изборите да се про
ведат от 1 ноември до 20 декем 
ври т.г.

Общинска конференция на 
ССРН ще се проведе на 24 ноем 
ври.

„Братство“ допринася за по
литическото издигане на на
селението
Имайки напредвид огромното 

значение на печата във форми
рането на общественото мнение 
и провеждане на политиката 
на Съюза на комунистите в пре

членове, а само 178 жени. В се
кретариата на първичните ор
ганизации на СК е само една
жена — в секретариата на пър

Обаче ва местна организация, а в град
ската, от 9 членове само 1.
жена. Когато в града положе
нието е такова, можете да си
представите как жената се е 
афирмирала иа село-

Жените твърде малко са ан
гажирани в органите на самоу
правлението. В „Свобода” н^при 
мер от 194 заети 74 са работнички 
При такова положение, в работ 
иическия съвет има четири ра
ботнички, а 17 работници — поч 
ти пет пъти повече. В някои 
трудови организации положе
нието е още по-лошо, докато е 
комбинат „Димитровград е мал 
ко по-добро. Примерът пък иа 
съвета па трудовата общност в 
П фаза гумени нишки, само 
потвърждава винаги изтъква
ната констатация, че жената съ 
що така е способна да решава 
сложните проблеми ма разви
тие на цеховете и самоуправи- 
телните категории в иего. В то 
зи съвет има шест работнички, 
а само едни работник.

Когато обаче се касае за мла 
дежта, моя, отговор е съвсем 
друг. Ето и доказателства: на 
последните избори в ръковод
ствата «а 48 активи са избрани 
193 души, а между тях 71 мла
дежи. Шест девойки са предсе 
датели на активи. Сигурно е, че 
младия свят носи в себе си ви 
наги нещо, което го прави по
жизнен, по-овеж, а с това и по- 
продресивем и по-революционен 
И това е хубаво.

По мое мнение, две са причи 
ните зарад недостатъчната афир

мация на жената в обществено- 
политическия живот:

— тя с обременена с домаш
ни работи, а ако е заета, още 
повече, и

— консервативните схваща
ния на средата за обществената 
роля на жената още не са по
бедени, за което доприпася и 
нейната недостатъчна просве- 
теност, особено в работническа 
та и селската среди.

В града, макар че чрез сек
циите инсистирахме да се от
крият сервизи (за обществено 
хранене) още нищо не е напра 
вено, за да се облекчи поло
жението на жената като майка, 
домакиня и в обществото. Трябва 
обаче да изтъкна усилията на 
Общинската скупщина за по
строяване на детска градина, 
което сигурно ще облекчи по
ложението на заетите родители, 
които имат деца на предучили
щна възраст. Но макар че сгра 
дата е готова, средства за об
завеждането й още не са обез
печени. Ако би се предприело 
нещо за организиране на сер
виз. който да помогне на заета 
та жена, тогава би се създал 
много повече простор за ней
ното ангажиране в обществено- 
политическия живот в града.

От друга страна не малък 
брой мъже и днес мисли, че на 

(Следва на 2 стр.)

ни

Обсъжда се плана зо реконструкция 

но ^Димитровград“
Миналата неделя в комбинат 
.Димитровград“ продължиха 
разговорите с представители на 
чехословашките фирми, които 
според договора, до края на 
идната година трябва да завър 
шат с реконструкцията ла цеха 
за технически стоки. Този път 
по-подробно бе разработен и

допълнен главния договор 
реконструкция. Водиха се раз
говори за най-подходящите те- 
хнологичеевм решения иа ре
конструкцията.

В разработката на проекта 
освен нашите, ще работят и 
двама чехословашки проектан
ти.



ОТНОВО ЗЛ МЛАДЕЖИТЕИНТЕРВЮСЕДМИЧНО ОСТАВЕНИ САМИ
на брой, радушно се ангажират 
п драматичната секция и тан
цовия състав докато в тяхното 
ангажиране, в който и да било 
огторт, и дума да не става, с из 
хлючение на ученичките в гим 
назията. Спортът като че ли о 
право и привилегия на мъжете. 
Мисля обаче, че апортът е нео- 
ходимост на здравия организъм 
и същинска дневна и неделна 
почивка. Затова и малко е раз 
бираема ивдефсреитността на 
всички в общината в организи
рането на жените и спортиито 
дружества и създаването на ос 
нови за женския спорт, особе-1 
но когато се касае за работния 
ките по фабриките.

Секцията е определила и ко
мисия, която да води разговори 
с комуналното предприятие „Ус 
луга" във пръзка с градската 
чистота. Ето в какво се състои

(Продължение от 1 стр.) 
жената мястото « е в къщи, че 
за пея не е „политика и общес- 

семейството. Мъ- 
ония фактори, 

своите

т.урно-лросветния живот на граиия за магазини и пр. и по тоя 
начин е лишила младежите от 
възможността да се събират и 
договарят. От друга страна, в 

не съществува младеж-

Информацията за проблемите 
по образование и възпитание; 
на младежите от училищата и 
предприятията в Димитровград 
ско, която тези дни бе обсъде
на от съвета за просвета и кул 
тура при общинската скупщи
на, отново на дневен ред из
тъкна един стар проблем. Ка
сае се за младежите и девой
ките, без оглед дали са на се
ло, в града, училището, пред
приятието или изобощо не ра-1 
ботят, и за възможностите им 
да издигат културното си рав
нище, да се образовават и раз
вличат.

Рядко някога, както си приз
на председателят на съвета, да 
се е развивала така богата дис 
кусия. Почти всички присъству 
ващи се изказаха, изнесоха свои 
становища, а тук-таме се чуха 
и срамежливи предложения как 
да сс реши тоя въпрос.

да.
■гвото вън от 
жете сами не са

би трябвало на
дадат възможност

НЕЕЛЕКТРИФИЦИРА1ШТЕ 
СЕЛИЩА — ОСОБЕНА 

ПРЕЧКАграда
ки дом, няма помещение, къде 
то младежите могат да прека
рат свободното си време, па за
туй се запиляват по кръчмите 
или играят и карти и др- хазард- 
ии игри в парка. Освен това, не
прилично се държат на улица
та, в киното и други публични 
места, има прояви на дребна 
хулиганщина и пр.

Веднага да кажем обаче, че 
тези обобщени заключения ед
ва ли може да приемем за точ
ни. Действително съществуват 
младежки провинения, но под 
общ знаменател да се слагат 
всички би било направо неспра 
водливо и обиждащо.

конто
другарки да 
за обществена афирмацпя и да 
им помогнат с повече просвете- 
ност и политически смисъл да 

на проблемите около се-

За дейността на младежите
на село твърде важно е дали 
селото е електрифицирано. Е- 
лектричеството дава богати въз 
можности не само на младежи
те-ученици в основните учили
ща, но и на селската младеж. 
Затруднения идват и от друга 
страна — тъй като в едно учи
лище учат ученици от повече 
села, то след часовете бързо се 
разотиват, защото някои от тях 
трябва да изминат и до 7 км. в 
една посока, така че няма вре- 

извънучилищна дейност.
селскосто-

г лед ат
бе си и да им дадат възмож- 

активно да участвуват в 
и обществено-ност

самоправителния 
политически живот в комуната. 

Ако трябва, а това е вън от 
съмнение, жегната да се 

активен фактор в 
съби

всяко
включи като
обществено-политическите

това трябва да я ос- 
от прекомерните задъл 
семейството и консер- 

схващания за 
нейната роля в жи

тия, а за 
вободим 
жения в 
ватившгге 
самата и
В°— Какво предприема сскци- 

с цел да помог-* 
жепатат —1

нея ме за
Младежите пък 
пански производители са мало
бройни, за да предприемат ня
коя по-сериозна акция.

работата — нашито тиш искат 
дворовете им да бъдат подре
дени, да имат хубави цветя, гра 
дът да има по-хубав вид. Ули
ците и пазарището обаче са в 
лошо хигиенично състояние. Ще 
искат от „Услуга" да обърне по- 
голямо внимание на хигиената. 
Освен това нашата комисия ще 
води разговори и за откриване 
то на сервизи, т, е., ще поиска 
от комуналното отчет във връз 
ка с досегашните искания.

Що се касае до жените на се 
ло — от дотук казаното може 
да се види, че на село още по- 
малко 
на жената.

УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ НАЙ-ДО
БРИ УСЛОВИЯята па жената 

пс афирмацията на 
е втор въпрос.

— Казах, че

МЛАДЕЖИТЕ НЯМАТ ПОМЕ
ЩЕНИЯ НУЖНИ СА ВЗАИМНИ 

АКЦИИСъгласни сме със заключение 
то, че учениците имат най-доб 
ри условия за работа. Тук в гим 
назията могат да работят раз
лични клубове и секции, раз
лични самодейни групи. Наис
тина някои от клубовете и сек
циите работят, цо тяхната дей
ност не се чувствува 
гимназиалната сграда. А отбор 
ииците от селата именно това 
подчертаха 
с подбрани програми не госту
ват в отделни села. Преди, по
добни гостувания били организи 
рани често и винаги са били 
добре посетени, а изпълнители
те топло приветствувани.

За града обаче най-голям 
проблем са младите, заети в 
промишлените предприятия. Ся 
каш те изцяло са погълнати, 
когато са на работното място 
да произведат възможно най- 
вече, а сетне, когато напуснат 
фабричните хали всеки прекар 
ва времето си според свое на- 
хцждение.

Причината за това е, че тру
довите организации не отделят 
средства и не се грижат как 
младите работници ще прека
рат свободното си време. (Меж 
ду впрочем с преминаване към 
работна седмица това свободно 
време е сравнително дълго!). 
Между младежите от предпри
ятията и от училището не са 
установени връзки, а както ка
заха няма и условия(?!).

Налага се стопанските орга
низации да изготвят планове, с 
които младите от техните пред 
приятия да участвуват в кул-

инсистирахме да 
сервизи и да се ор- 

обгцествено хранене.
ангажираме ле 

който да изнея ска

Младежите бездействуват, не 
проявяват интерес към нищо, 
леко попадат под влияние на 
улицата и нейните герои. Само- 
дейноста заглъхва, а и остана
лите акции нямат предишния 
отзив. Културно-забавният жи 
вот и на село, и в града е под 
всяко равнище, младежите не 
успяват да се организират и да 
си създадат нужното развлече

се открият на съвета обачеЧленовете 
накрая се съгласиха, че това е 
било последен момент тоя въ
прос отново да се раздвижи и 
да се заинтересува за него на 
само общинската скупщина, но 
и останалите фактори в кому
ната. Създаването на една си
гурна материална база безспор- . 
но ще доведе до активизиране 
на младежите.

Но положението може да се 
подобри и чрез взаимни акции. 
Бе предложено отделните учи
лища да си устройват взаимни 
гостувания, младежите от гим 
назията с разнообразни прогрз 
ми да обикалят селищата, а тру 

младеж

ганизира 
Опитахме се да 
кар в града, -

Нямахме пари да платим 
никой не ни пз- 
Секцията на же

зки-
хонорарите и 
лезе на среща.

съвместно с Градската сек 
ция организира два курса по 
кроене, шиене и везене. Ед 
ния се проведе през пролетта, 
а другия е в течение. Интере
сът е голям. Курсовете също 
така посещават и девойки от 
село. Има изгледи да се орга
низират и курсове по зДРапио 
просвещение, даване на първа 
помощ. Жените, макар и малко

извън
ната

защо ученицитевнимание се посвещава 
Всичко, което сме 

писмо, което ще ние.направили и 
отправим до местните организа 
цим на Социалистическия съюз 
да ангажира жените в разреша 
венато на проблемите на село-_

Веднага обаче бе казано и за 
що. Младежите нямат помеще
ния, няма къде да се събират. 
Земеделската кооперация в се
лата е заела всички помеще-М. Б.

дейно да седовата
включи в културния живот на 
града. Тук трябва да се очаква 
и ангажирането на културно- 
забавния център, по чиито ад-

сериозни 
качеството на фил-

ПОЛЕЗНИ ИНИЦИАТИВИ

Допълнителни средства от залесяване
попълня с нови членове, дока- Узнаваме, че именно сега се 

нея остават да членуват и откриват дългосрочни работи.
Трябва да се изкорени в тоя ра 
йон букът, а на негово място да 
бъдат иглолистни гори. Това из 
кореняване ще потрае и десет 
години. Експлоатацията започ
на и първите хиляда кубиче
ски метра са извезени след по 
строяването на пътя Ракита ме 
стността Дълбока долина. Иднг* 
та година се планира построя
ването на пътя Ракита — Тум
ба, която обхваща повръхнина 
от 800 ха букови гори и която 
също ще се екплоатира.

рее бяха отправени 
упреци за 
мите, които прожектира с по 
движното кино и за слабия му 
интерес към селото и култур-

Младежите от село Ракита се 
различават от другито младежи то в

ония девойки, които се омъж
ват. Действително, признават в 
секцията, надниците не са осо 
бено високи, но имаме случаи 
някои девойки да заработят и 

50 хиляди стари динара. Бе 
зспорно тази сума не е за под- 

когато знаем, че бри 
40 до 50 девойки

в Звонско по това,
работа Ще работят.

че всекикаква ния му живот.
Ясно е обаче, че нито откри

ване на районни библиотеки, ни 
то гостувания. йодготвяване на 
пиеси, музикално-ревиални про 
грами, не може да стане ако не 
се създаде действително здра
ва материална база, ако на мла 

се отстъпи помещение,

рат
За тях е съществено,

осигурява допълнител- 
Че е така свиде- 

стоте хектара голи- 
залесяват с иглоли- 

Тяхната дейност 
само в за

труд им 
ни средства, 
телствуват 
ни, които 
стни дървета, 
обаче не се изчерпва 
лесяването, а те редовно 
тят и пазят насажденията.

Девойките от село Ракита, ка 
в горската

над
ценяване.
гадата числи 
и младежи и че годишно в то 
ва село Е^лезат няколко милио 
на стари динара, които влияят 

жизненото им равнище.
колек-

чис- дите не
в което да репетират или прекар

културно свободното си вревърху
Особена полза имат от 
тивния труд, който създава и 
определени навици.

ват
ме.кто ни осведомиха

Пирот, имат постоя- 
която редовно се

Ст. Н.К. Гюровсекция в 
нна бригада,

Тодор Вуясинович беше тогава пред 
комитета, който трябваше да

В горната част на Яйце, под самите 
кули на някогашния стар град, денонощ 
то ставаха политически потготовки за 
заседанието на АВНОЮ. В две къщи, 
недалеч от Върховния щаб, се раждаха 
проекторешения и резолюции, които тр
ябваше да вземе АВНОЮ. Едвард Кар- 
дел и Моша Пияде почти през цялото 
време ,и денем и нощем, работеха в те
зи къщи подготвяйки тези документи.

Няколко дни преди започване на засе 
даниетр с тях работеше и д-р Иван Ри
бар, който с Владо Зечевич беше при
стегнал °т Ливно. Освен че помагаше 
в изготвянето на бъдещите документи 
на АВНОЮ, Иван Рибар пише и отчет 
за работата на Изпълнителния отбор 
на АВНОЮ, избран на Първото засе
дание в Бихан-

Два дена преди заседанието под пред 
седателството на д-р Иван Рибар се 
събра подготвителният комитет, който 
заседаваше и след полунощ. На заседа^_ 
ни ето присъствуваха и делегати от всич 
ки републики. Всичките предложения 
за бъдещите документи, които обоснова 
Моша Пияде, бяха приети единодушно.

С това, всъщност, бяха завършени 
всички подготовки за провеждане на 
Второто заседание на АВНОЮ.

Тежки условия за работа 
Потготовките ставаха тайно и фа

шистите, освен известни съмнения, дори 
и не сънуваха, че в сърцето на тяхната 
„непобедима Европа“, в малкото, свобо 
долъбиво градче на Балканите, се пот- 
готвя заседание на народния парламент, 
създаден във въоръжената и освободи-* 
телна борба против силите на остта.

ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ25 ГОДИНИ ОТ седател на
На хората от този комитет най-мно-

на бив-РАЖДАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА го грижи създаваше сградата 
шия Соколски дом. По време на първо
то освобождение на Яйце тя беше сил
но ощетена от пожар. Сега трябваше да 
се реновира и да се подготви за тър
жествено заседание.

Условията за работа бяха твърдо 
тежки. Свободната територия беше опу 
стошена от войната, така че доставката

рат много военни и политически кур- 
севе. Някога малката английска военна 
мисия, която пристигна по време на би-* 
тката при Сутйеска .сега прерастна в 
многобройна Англо-американска военна 
мисия начело с генерал Фицрой Мак- 
лин. Мисията е настанена в голяма ви
ла над Плива. Освен това в града са, 
разместени и други партизански учреж
дения, разни агитатори и интендатури.

Недалеч от врага
Върховният щаб беше настанен под 

стените на средновековната крепост, зад 
Медвед — кула, която някога служеше 
като крепост. На малкото плато между 
къщата на Джурич и входа в катаком- 
бите, които потичат още от римско вре
ме, партизаните построоиха два бараки.

живееше и работеше 
другарят Тито. Втората, по-голяма бара 
ка. беше разделена на две помещения: 
в по-малкото денонощно седеха дежур
ни офицери и куриери, а в по-толямото, 
в което през деня се събираха членове
те на Върховния щаб, служеше и като 
стол. Катакомбите бяха идеална защита 
в случай на въздушни нападения.

Германците всъщност бяха твърде 
близко, в укрепените гарнизони в Баня 
лука и Травник. Пристъпите към Яйце 
пазеше партизанска част под командва
нето на Коста Надж. Градът, за втори 
път от започването на войната, е свобо

ден. '

Когато след Петата офанзива и би 
Сутйеока дойдоха в Яйце. на 

Върховния щаб се струва- 
- обето- 

живот. Ма- 
винагй

тката при
членовете на 
ше като че ли

земя. Яйце кипеше от
отворени, по улиците

са се намерили в на килограм-два пирони или парче стък 
ло представляваше голяма майстория и 
от партизаните изискваше голяма лов-

вана
газиките

По време на босненската държ - 
беше седалище на велможа Хър

кост и умелост.
Делегатите не знаеха името на града

за Яй-Делегатите бяха вече на път 
це. Но не знаеха, че идват в този град- 
Затова всички бяха опряни в околните 
места: Вакуф, Бугойно, Мърконич-град.

Опоред договора — да не би врагът 
да узнае намерението за провеждане на 

— делегатите трявбаше да

каните, 
ва ,то
вое Вукович, а след това 
Томашевич. Много войски тук кръстоса 
ха копията си.

столица на

Яйце през тези дни
доминира средновековна- 

Над нейните сиви стени, с
----  лозунгът: „Да

Октоврийска револю-

заседанието 
бъдат спряни в тези места. Тук делега-

след

Над града
та крепост. и подкрепиха

и сняг, през пла
тите се освежихаВ по-малкатабели букви беше изписан
тежкия път през дъждживее великата 

ция“.
които държеше вранини и територии, 

гът. В навечерието на самото заседание
в Яйце-

големия момент 
АВНОЮ. Подготвя се,

Градът се готви за 
— заседанието на трябваше да бъдат прехвърлени

Затова членовете на организацион 
по-тежка зада-

жители и не знаят, 
на такова съби-

а всъщност неговите
ния комитет имаха още 
ча — Да осигурят камиони, партизански 

превозни средства и около

че ще бъдат домакини
Според подготовките, които ставаттие.

тайно, за да не може врагът нищо да узнае 
предчуетвуват че тук

влак и други 
300 делегати и гости да прехвърлят в 
Яйце в навечерието на самото заседание.

заседанието

самогражданите
случи нещо. Нещо важно.

Освен Върховния щаб, Централния 
ЮКП и СКОЮ тук се нами-

ще се
Техническите потготовки за 
бяха. главно, завършени 
проди започването, 
легати вече

една седмица 
Първите групи де- 

наближаваха Яйце.

комитет на
военни части, 

града работи Офи-
на й - необходимитерат и 

Дълго време вече в
— Следва —и постоянно се организацерска школа
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МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРА ттпгп
ОТ ПЪРВАТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ В ДИМИТРО 
ВГРАДИСКАТ СВОЯ ДИНАР ОТ БЮДЖЕТА гащи СЕ МЛАДЕЖ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ с 

РАБОТНИЧЕСКАТА И СЕЛСКАТА МЛАДЕЖобеЖнатаРо3^зв^мо^АноУмаР1?к ВАНЕТО -
РИЧНИ средства за устройване 
на администрация, която се яв
ява като необходимост при от
читане на резултатите, плани
рането на облаганията и др. 
Об щината в 1967 и 68 година 
е дала от фондове и бюджет^ 
около 7 милиона стари динар^. 
но за пътищата и елекгрифици 
рането. Други средства няма. 
макар че се предвиждаше да 
се отделят 1 на сто от бюдже
та за нуждите на администра
цията на местните общности. 
Това още не е сторено.

Може би общинската скупщи 
на трябва да направи още не
що. Именно да организира ня
колко пъти годишно срещи с 
ръководствата на местните об

В миналата неделя в Димит
ровград се състоя първа уче
ническа конференция на мла-, 
дежта в гимназията „йосип 
Броз Тито“. Освен учредяване
то, конференцията обсъди досб 
гашната работа на младежта в 
гимназията и определи пред
стоящите задачи.

На конференцията се конста 
тира, че предприемчивостта а 
димитровградското училище до 
несе завидни резултати в рат 
ботата. Активите са твърде дей 
ни в развитието на чувство на 
дисциплина при учениците, да
ват безрезервна подкрепа на 
самоуправителните органи в от 
страняването на „професионал
ните повтарачи” от редовните 
занятия, подемат акции по за
лесяване, развиват разнообра
зна извънучилищна дейност 
чрез различните секции и гн. 
Забележителти резултати са по 
стигнали и музикантите. Младеж 
та и средношколския комитет 
упорито се застъпват да се раз 
вота сътрудничество със среди 
ните училища от Бела паланка, 
и Пирот. Най-много успехи в 
това отношение са постигнати 
с учителската школа в Пирот. 
В организирането на гимназиа- 
дата обаче не са постигнати по- 
забележителни резултати пора 
ди недостатъчните организацио 
нни подготовки.

Но участвуващите в конфе
ренцията критически оцениха 
работата си като посочиха опу 
щенията и слабостите. Трябва 
да се, изтъкне, че учащата се 
младеж досега недостатъчно 
сътрудничеше с работническа-! 
та и селската младеж. Така съ4 
що младежта недостатъчно се 
включваше в обществено-поли 
тическите събития и самоупра- 
вителните отношения и подтик 
ването на прогресивното разви 
тие на общината.

От друга страна, в работата 
занапред, както се изтъкна на 
събранието, учащата се младеж 
повече ще трябва да се органи
зира в разни дружества и клу
бове, да организира нови фор
ми на извънучилищна дейност 
(журналистическа секция, фе~ 
риален съюз, стрелчеока дру
жина, разни спортни дружества 
и пр.), чрез които да се сдру
жава в изпълнението на общи 
те обществено-политически за
дачи.

С оглед на все по-добрите ма 
териални и други условия за 
образование при наличността 
на кабинети, читални, библио
тека, конференцията зае стано 
вшце по-пълно да се използват 
тези възможности. По-добре 
трябва да се ползува библиото, 
ката за да се подобри марскмс 
ткото образование на младеж-, 
та да се обърне необходимото 
внимание на идейно-политиче-

дничество с училищата в съсед 
ните и други общини и да се 
развиват и организират различ 
ни състезания 
надпревари в обучението.

Поздравявайки първата уче
ническа конференция секретаря 
на Общинския комитет Георги 
АЛЕКСОВ, между другото каза, 
че тази година ще се организи
ра курс ло идейно-политическо 
образование на учащата се и 
работническата младеж. Защо- 
то „сериозното положение ггзис 
ква усилия на младите да се 
издигнат до такава степен че да 
отговорят на задачите в разви
тието на самоуправлението и на 
социализма и да разберат зако- 
мерностите на развитието на 
съвременото общество”, каза 
той.

Местните общности в Босиле- 
градската община 
голям опит 
вани

^„Б®^?порно най-големи успехи 
а отбелязани в залесяването и 

пазенето на горите и другите 
насаждения. По-рано това бе
ше основен проблем 
та. Безразборна 
ване на младите 
от добитъка

натрупаха 
в работата. Образу 

още през 1964 година, те 
минаха през тю една реоргани
зация, докато намерят най-це
лесъобразния начин л-

от спорта до

в комуна- 
сеч, унищожа-органи- 

ока- насаждения 
— бяха тревоже

що явление. Местните общности 
уапяха да установят 
Ред и да ангажират 
ра в опазването на 
сажденията.' По-добро

зиране по селища. Това се 
за най-приложимо още 
вата година, когато много 
поискаха да имат свои 
общности, защото всяко 
си има

в пър- 
села 

местни 
от тях

свои благоустройствени

известен 
всички хо 

гората и на-
доказа

телство от това, че Босилеград 
ско

и други задачи.
За този вид организация бе 

решаваща 1966 година. Тогава, 
без оглед на правните 
ти на ОС, те започнаха 
ботят по селища. Тази 
окончателно ще се уреди въпро 
сът за правното признаване на 
тази организация.

се реди между първите 
залесяването в

в СР Сърбия, ед- щности, на които да се обсъж 
дат проблемите на селата, ра

докумен 
- да ра-

ва ли е необходимо.

година

На края конференцията из
бра председателство, в което 
влязоха: Марян Петров, Вена 
Дончева, Аца Новков, Лена Ива 
нова, Василка Миткова, Васил 
Алаксов, Лидия Антонова, Бор- 
ка Асенова, Свободан Димит
ров, Кирил Кирилов и Дими
тър Димитров.

За членове на общинската 
конференция на Съюза на мла 
дежта бяха избрани: Николина 
Янкова, Верица Христова. Ки
рил Кирилов, Васил Алексов, 
Лидия Антонова, Лена Иванова, 
Димитър Иванов, Злата Шука- 
рева, Иван Димитров, Васил
ка Миткова и Миланка Милева.

От първата училищна конфе-) 
ренция бе отправена телеграма 
до Деветия конгрес на СЮК,

„ През април
бе изменена разпоредбата в об
щинския статут, а наскоро съ
бранията на избирателите 
приемат съответните решения и 
ще си изберат, ръководни

ще

орга
ни.

СОЛИДНИ БЛАГОУСТРОЙ 
СТВЕНИ УСПЕХИ

Местните общности тук за че 
тирите години от съществува
нето са постигнали солидни бла 
гоусгройствени и други успехи. 
Грижата за социално утрозени 
те лица, строене на пътища, мо 
стове. поила в планините, елек 
трифицирането, 
организация на пазене на ре
колтата и решаването на спора 
ве, които не са за пред съд — 
това са основните въпроси, ко
ито са решавани от местните 
общности.

Ето някои от тези резулта-

залесяването, И селата се благоустройват
която гласи:

„Драги другари, събрани на 
първата училищна копферен-

„Иосип 
Димитровград,

Въпреки всичко местните об 
щности имат нужда от постоян 
на помощ в организационно и 
друти отношения.

Ето защо: Някои местни ор
ганизации не могат да си на!< 
правят своите годишни планове 
за работа без помощта на дру
ги, а това води към стихийна 
непланирана работа, според сл” 
чая и възникнала нужда. От 
друга страна се нуждаят от па- 
зпределението на средствата, са

мообралането за благоустрой
ствените работи и пр.

Това ще улесни хората от 
местните общности в работата 
им.

ция при гимназията 
Броз Тито”, в 
ние делегатите на конференци 
ята и млади комунисти, изтък
ваме своето единно предложе
ние за председател на СЮК от
ново да бъде избран другаря 
Тито.

♦

И на края заслужава внима 
ние работата на мировите съве 
ти, които не отбелязват особени 
резултати в последните години 
Тук и обществено-политически 
те организации трябва да се яв 
ят на помощ на местните общна 
сти.

ти:
— В различни селища са пое 

троени или достройвани осем 
училища, между които някои 
са цели здания с по десетина и 
повече помещения.

— Построени са три водопро
вода, главно за ползване от уче 
ниците при училищата,

— Десетки километри пътища 
също са строени от тях с мал
ка помощ на общинската скуп
щина в материали или средст
ва за тях- Например: Пътят от 
Бистър до Назърица, от Рибар
ЦИ КЪМ ЗЛИ ДОЛ, ПЪТЯТ КЪЦ1
Гложие, от Брестница до цен
тралното шосе, от Лисина до 
Ръжана и пр.

—Работите по електрифицира 
не на Паралово. подмяна на е- 
лектропровода в Райчиловци и 
събиране на средства за елек
трификация на други селища.

ЦИТАТИ
Злата Шукарева на конфе 

ренцията на учащата са мла
деж:

— Някога спортния живот 
в училището беше твърде 
жив. Сега замря. Само ние 
учениците сме заинтересова 
ни за съживяване на всички 
спортни дисциплини. . . Бях
ме още в VII клас в основ
ното училище когато се със 
тезавахме. Отивахме на със 
тезания и в Ниш и постига 
хме хубави резултати... А 
сега?

Тогава бяха заинтересова
ни треньорите, а сега всичко 
спря. Незаинтересовани са и 
другите спориш работници 
и професори и то днес ко
гато за всички спортни дис
циплини имаме много по-до 
бои условия. Колко работим 
върху развитието на спорта 
най-добре показват минало
годишните резултати от със 
тезанията в Пирот.

Те най-добре говорят за 
това, че не сме направили 
нищо“.__________________________

м. н. н.
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I 1= МАЛКА РЕПЛИКА

НЕВИННИТЕ АИ ЩЕ ПЛАЩАТ ГРЕШКИТЕ?
ли 2,5 м. Отвъд пък, къде в 
то тротоарът трябва да е са в 
мо 1,5 м, има място за още = 
два тротоара. =

И човекът ие се радва на = 
улицата, макар че трябва да _ 
е обратното, пали? Не се ра = 
два, защото се бои. А би се в 
че като рекат Да правят и. = 
тротоар, ще трябва да събор _ 
ят неговата ограда и да вля Ц 
зат още метър два в двора = 
му — а това, съгласете се, = 
е мпого псприятпа работа. в

И тъкмо затова Захари = 
Мипчов ходи от едип до = 
друг, обяснява, дг^^зва, ис- || 
ка да се изправи не^ртвст- ц 
ствисто между градоу Чройс в 
тпепия план и строитслпия =

си Ц

Босилеград строи улиците. 
В След месец или два ще свет 
ц не градът от чистота, защо 
В то паваж леко се чисти и под 
Щ държа. Ще си отдъхнат и 
= ръководни, и гражданите -— 
В едните, че вече пяма да ги 
= питат — кога ще станат ули 
= ците, а другите — вече ня- 
= ма да питат и ще газят на 
— чисто.

Хубава, много хубава да- 
= же, е постъпката на общип 
{= ската скупщина, че след два 
= та моста и улиците е реши 
В ла да нагласи.

Но в цялата радост има не 
= що което я мъти.

Именпо има нещо в проек 
= та за улиците, което не се 
= съгласува с градоустройство 
= пия план и внася тревога У

ДИМИТРОВГРАД I издигане на учениците,ското
за да се подготвят по-добре за 
стъпване в редовете на СъюзаУченическа

екскурзия
на комунистите.

Иначе, изтъкна се, че в нас
тоящата година трябва да се 
продължи с разкриването на 
най-подходящи форми на сътру

=
В

проект, щото иначе ще 
ляга все е едната мисъл 
няма ли утре да решат да 
строят тротоарите?

Не струва ли ви се, че и 
той има право да спи споко 
йно? И да пе пита няма ли 
да строите скоро тротоара? 
Пали така с човешки 
спим спокойно и да сс рад
ваме на новите строежи?

Но как да се пареди това? 
Да сс разваля ли направе
ното от улицата, зарад огра
дата па Захари, без да сс 
гледа изравпявапето е моста, 
щото това, казват, било при 
чипа за промяната в проек
та. Струва ли? Да сс гараи 
тира някак иа Захари, че 
няма да има тротоар в двора 
му? Може ли да се гарапти 
ра?

ДУМИснимки иВ началото на миналия ме
сец димитровградската гимна
зия за всички свои класове ор
ганизира няколкодневна екскур 
зия, която за първи клас трая 
три, за втори и трети пет, а за 
четвърти клас 
Чрез „Фериалагент“ в Ниш бя 
ха осигурени седем автобуса, о 
които около 300 ученика посе
тиха различни градове във въ
трешността на страната и се 
запознаха с историческите па
метници и промишлени гиганти 
в отделни градове, 
осведомиха, с 
двама шофьори, останалите би
ли твърде отзивчиви, което до
принесло за пълен

някои хора, че тази грешка 
в съгласувапето може да па 
дпе па техеп гръб.

Захари Мипчов е едип от 
тпя, които не се радват мпо 

паважът ще ми-= го, че
седем дена. да= по до самия зид пашщора му.

В Защо пе се радва Захари?
= — Хайде да тръгнем заед
= по, ми каза човъкът, и ще 
: видиш.
= В компетептпата служба 
= видяхме градоустройствения 
В плап па града. Вижда сс 
В улицата, неговата къща с дво 
1 ра, транспортното и къщи- 
= те отвъд улицата. Хубав 
Е прав път е тротоари личи п 
= плапа. А тротоарите 
= към пего 2, 5 м широчина, а 
= отвъд — 1,5 м.
= Но това е в плапа. А в 
п проекта за строенето и папи 
Щ рапето изглежда пе е така.
= Съдим по това, което сс пра 
= пи. От страната па пеговия 
В двор и къща, както сега го
Щ правят, пяма да има пи ме- М И Н —

Ст. н. .............................................................................................. ......

Димитровградският па 
зар тези дпи има бо- 
■ат асормитепта цепите 
са следните:

Зеле — 25—30 ст. д. 
Яйца — 55—60 „
Грозде — 90—150 „ 
Круши-ябълки 80—50 
Фасул — 250 - „ 
Чушки
Сирене — 600—800 
Масло — 700—100 
Дюли — 80—100

Както ни
изключение на

отуспех на
150екскурзията.

Трябва да кажем, че екскур- 
зията напълно бе успяла и ча 
освен запознавателен характер 
— посещение на хидроцентра
ли, културно-исторически 
метници, промишлени предприя 
тия и пр. — тя бе и радостно 
събитие, което ще остане траен 
спомен «а учениците.

I»

Не зпасм иай-доброто ре- 
шепие. Не го и предлагаме 
даже. Но трябва да се опра 
пят работите така, че да пя 
ма загуба никой. Или попе 
така, че певшппшт да пе 
плаща грешката.

па-
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ФОТОРЕПОРТАЖ::.« « ПКИНОСТТА ИЛ ССРН

Най - тържественият ден 

във войнишкия живот
Ще се чествува 20-годишнината на 

издателска дейност на български език
На 27 т. м. нвобранците от И пролетарска дивизия има

ха голямо тържество: подписаха тържествена войнишка кле
тва Вдъхновявайки се от славните бойни традиции иа П про
летарска ударна бригада, която даде 43 народни герои между 
които 30 паднаха в боевете за освобождението на нашата страна, 
новобранците обещаха, че ще пазят зорко придобивките на на- 
родосвободитслната война и следвоенното социалистическо из
граждане, братовото и единството на нашите народи и граници
те на социалистическата си родина.

По време на тържествената войнишка клетва новооран- 
цитс бяха приветству вани от командира на П пролетарска ди
визия полковник Одович, от младежите па Електронната ин- 

Икономическото училище в Ниш.

подр.ужниците и местните орга 
лизации да се проведат през 
ноември и декември тази годи
на. На тази събрания ще се из
берат и нови членове за Общии 
оката конференция иа ССРН на 
мястото ма онези, чиито 
дати изтичат. Изпълнителният 
съвет иа ОК на ССРН също се 
застяпва в новите избори пре
димство да се даде иа активни
те жени.

избирателите, на които да се 
оформят местни общности — 
там където сега не съществу-

В събота на 26 октомври в 
Босилеград се състоя заседание 
на Изпълнителния съвет иа Об 
щштския отбор на ССРН, иа кое 

водиха разговори за дей-
ват.

На сесията се обсъдиха ипре 
поръките на Републиканската 
конференция на ССРН във връ 
зка е предстоящите избори в 
организациите на ССРН. По та 

повод се взе решение избо
рите за нови ръководства

то се
ността и организационните въ
проси на местните общности в

мап-
комуната.

Взетото решение на тази, се
сия задължава общината още 
веднага да устрои събрания на

зи
на

ДУ стрия и наобсъдиНакрая заседанието 
и въпроса за чествуваието два- 
десетгодишнината на издателс
ката дейност гщ българската 
народност в Югославия. Във 
връзка с това се предложи в 
редакцията иа в. „Братство” до 
се формира инициативен отбор, 
който ще изработи програма за 
чествуването. Дадоха се и някои 
предложения за съдържанието 

тази манифестация. Едно от 
тях е да се устрои изложба на 
издателската дейност, която да 
бъде представена и по районни 
те центрове на комуните в кои
то живее българската народност 
По повод чествуването предло
жи се да се издаде и тържест
вен брой на вестник „Братство“, 
който покрай другото да отра
зи и успехите на издателската 
дейност на българската народ- 

изтеклите двадесет

, ОБЗОР

Нови възможности зо местните 

общности
на местните общности. Общин
ската скупщина с взела реше
ние, с което се санкционира 
дейността на местните общнос
ти, а събранията на избирате
лите са го озаконили и му дали 
пълна правна и политическа 
широта в осъществяването на 
многократните задачи на село.

Новите местни общности фак 
тическп ще дадат нови импул
си на процесите, които започ
наха да се развиват в големите 
местни общности и те откриват 
широки перспективи за самоук 
правителна активност на село.

В Димитровградска община 
стана потворно са учредени ме 
стните общности. Вместо шест, 
които обхващаха над 40 сели
ща, след промени на оная част 
в статута на общината, отнас
ящ се към тази материя, всяко 
селище ще има местна самоу- 
правителна единица. Събрани
ята на избирателите във всич
ки села избраха съвети и оза- 
кониха решението, с което само 
се санкционира една установена

па

ност през 
години в социалистическа Югопрактика.

Защо беше нужна реоргани
зация?

Още първите опити показа
ха. че не могат да останат и за
напред големите местни общ
ности, съставени от няколко се 
ла. Първо, зарад това, че чле
новете на съвета трудно се сът 
бирали да решават отделни ва 
жни общи въпроси в райони
те, а второ, защото е било твър 
де трудно да намерят общ зна-г 
менател за различните интере
си в местната общност, защото 
членовете на съвета почти ви- 

давали предимство на о-

Полкояпик Одович, командир на 71 пролетарска дивизия 
чете текста на тържествената войнишка клетва.славня.
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’ .1*4 '

ПЕТЪРЛАШ

НЕ ДА СЕ ДАВАТ СЪВЕТИ, А 

ДА СЕ ЗАПРЕТНАТ РЪКАВИ...
След освобождението и днес 

село Петърлаш е пример на е- 
динство, на единни трудови и по 
литически акции. Някога имаше 
най-единна партийна организа
ция, добре организиран младеж
ки актив, сплотен Народен фронт 
Каквато и акция да се подема 
ше, успехът бе гарантиран. Са
мо някои фрагменти най-добре 
илюстрират това. Петърлаш 
пръв изгради хубав културен 
дом. Построи възпоменателна 
плоча на седемте загинали бой 
ци край Дрина, Дриняча, Вин- 
ковци и други места през вре
ме на Народноосвободителната 
война.

Жителите на село Петърлаш 
основаха земеделска коопера 
ция, построиха млин, прокара
ха път от Петърлаш до Дими
тровград на дължина от 7 км. 
Разшириха училищния двор, на 
правиха ограда около училище 
то, обзаведоха селската библио 
тека.

своята дейност са получили мно 
го признания ...

Така работеха петърлашани 
някога...

Мина време — мнозина са в 
напреднала възраст, други се 
разотидоха в разни краища на 
страната. В Петърлаш останаха 
старите.

наги
ния села. откъдето са те, и са
мите събрания на избирателите 
най-много били заинтересова-; 

което е и разбираемо, зани,
проблемите на селото, което ги
решава.

Действителността сама поис
ка такива организационни фор 

които на-дооре ще й отго- 
Фактически, местните

ми, 
варят.
общности ставаха все по-неак- 
тивни докато селяните сами ор 
ганизираха акция в разрешава 
нето на проблеми във връзка 
с електрификацията на сели
щата, поправка на пътища, мое 
тове, водопои и тн. Организи
рали свои отбори за отделни 
комунални акции и сами събра 
нията ни избирателите опреде
ляли и въвеждали местно само 
облагане, стараели се за изпъл 
нението му и определяли някои 
общи задачи в изграждането на 
селата. В тези сложни и важни 
акции съветите на местните 
общности никъде на се появи
ха и с това се самоизключиха 
от самоуправителните определе 
ния на населението в някои се-

Но и те не се предават. Пре-
между

започнаха акция по
Полковник Одович съпровождан от подполковник Сър- 

дич прави преглед на построените новобранци.
ди няколко години 
първите
електрификация. Но, уви, акци 
ята на върви! Правиха някол
ко варници, въвеждаха само
облагане, събираха и парични 
средства, но нямат помощ от 
страна.

Много пъти се определяха да 
ти кога в Петърлаш ще свет
нат електрическите крушки, на 
това до днес не се сбъдна. Ни
кой в общината в тези трудни 
часове за петърлашани не им 
помага.

Акциите течаха една след 
друга.

Възрастни мъже, жени, мла
дежи и деца, по повод държан 
ни и народни презници подготв 
яха подбрани програми. Госту
ваха и ша доуги села в Забър- 
дието. Представяха се и пред 
димитровградската 
Имаше селски хор и танцов със 
тав. Петърлашани дейно учас
твуваха във всички културни 
прояви в Димитровградско. За

ла. Преди няколко години им би
ло обещано, че ще могат да 
се приключат към мрежата на 
телевизионния препредавател. 
Петърлашани запретнаха ръка 
ви — копаха дупки, поставиха 
стълбове, разтеглиха жицата. 
Оказа се обаче че са били излъга 
ни: тока ще трябва да доведат 
от Бачево. Набавената жица не 
отговаря... Трябват железни 
стълбове.

Значи 
празно!

Сега трябва да се дигнат и 
съборят онова, което с труд и 
пот са построили. Загубили са 
ценно време и средства.

Старите активни петърлаша
ни— Вронко, Петко, Васа, Спас 
ко, Трайко и други са изморе
ни.

Значи, обществено-политиче
ските, комунални и други про
цеси на село, необходимостта да 
се реализира.самоуправителна- 
та политика, дейността на Со
циалистическия) съюз и Съюза 
на комунистите на село търсе
ха нов начин на организиране

публика.

Момент от тържественото идване на знамето на П про
летарска.
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много труд на-

Но все пак — те няма да се 
предадат...

Те вярват, че в Петърлаш, 
все пак ще дойде тока.
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Момент отК. Трайков 1 тържественото войнишкатаподписванеИзглед от Босилеград клетва.
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БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ ОБРАЗУВА САМОДЕЕН КОЛЕКТИВ
Измина само .една седмица от 

момента, когато на общинската 
младежка конференция в Бо
силеград бе подвигнат въпроса 
за формирането на самодеен ко 
лектив, а вече е ясно, че акци
ята няма да бъде безуспешна. 
Инициативния отбор интензив
но работи върху подготовките 
за тази акция, която ще при
ключи към края на тоя месец. 
Но да кажем още веднага, че 
съществува особено голям ин
терес и разбирателство за фор
миране на сомодеен колектив. 
Обществено-политическите орга 
низации в комуната единодуш
но са приели идеята и изрази
ли желание ■'Да помогнат и ма
териално. Такъв е случая и с 
много хора в града.

За членове на самодейния ко

обществено-политическите орга 
низации в комуната, които са 
готови да подпомогнат младеж
та в полезните й начинания.

Младите ентуоиазисги не ча
кат обаче избирателното събра
ние на самодейния колектгв, па 
тогава да започнат с работа. 
Напротив, те вече предприемат 
акции за организиране на кол- 
турно-забавния живот в кому
ната. За сега готвят комедията 
„Свят” от Бранислав Нушич, с 
която наскоро ще се представят 
пред босилеградската публика.

В. В.ЗАБЕЛЕЖЕИО В МУЗЕЯ 25 МАЙ

ПОДАРЪЦИТЕ НА ТИТО СЕИТБАТА в 

закъснение
Едва лп някой може да каже, 

че напълно познава ролята на 
другаря Тито в нашата най-но 

история и любовта, 
хората от цял свят питаят към, 
него, ако не посети Музея 25 
май в Белград...

Необикновен музей, не само у 
нас, но и света.

Огромната сграда на Ботиче 
ва 6, в която се влиза по една 
широка алея допринася посети 
телят да си отпочине от град
ския шум и блъсканица и да 
влезе в сградата спокоен...

Пред нас са само част от по
даръците на Тито. И в тоя мо
мент се чувствуваме като че ли 
се срещаме лично с него, защо

2 000 година, а лектив вече са се явили над 
25 души, а между тях и по-въз 
растни хора, които преди десе
тина години работели с енту
сиазъм и обогатявали културно 
забавния живот в Босилеград.

Инициативният отбор до края 
на тоя месец ще изработи про
грама за работа на колектива. 
По този повод младежите от 
градския актив тези дни прове
доха събрание на което изра
зиха пълна готовост идеята да 

без закъснение.

някои създадени 
някои

представи любовта на черногор 
ския народ към своя любим 
учител. То0 счел, че гуслите 
изработени от черногорски ка
мък найдобре символично ще 
представяват това. И действи
телно Зечевич е постигнал сво 
ята цел. В книгата за впечатле 
ния видяхме, че много посети 
тели именно считат, че камени 
те гусли "от Черна гора предста 
вляват един от най-забележи-

Тазгодишната есенна сеитба! 
в Босилеградската община е в 
закъснение, поради подължите 
лната суша. Първи неуспешни 
опити за есенна оран са напра 
вили земеделците от Груинци и 
Райчиловци. В другите села 
хората очакват времето да се 
подобри и да бъде по-изгодно 
за сеитбата.

Предстои обаче опасност сецт 
бата да бъде изпреварена от сне 
говалежите. От преди една сед 
мица времето се развали, а ве 
че падна и първия оняг.

преди няколко години, 
създадени в страни отдалечени 
по няколко хиляди километра, 
а някои произлезли от 
страна и нашите съседи. Вси
чки тези

ва която
нашата

предмети като цялб 
говорят за чувствата, които хора 
та от разни страни и у нас пи 
таят към другаря Тито...

В хола на Музея от дясната 
страна посетителят веднага ще 
види Маршалския знак, дела 
на нашия скулптор Аугустин- 
чич. Единствения егземпляр се 
намира в този музей, а миниач 
тюрен носи другаря Тито. Инте 
ресно е, че тази маршалска зна 
чка е започната да се създава 
от Аугустинчич по време на Вто 
рото заседание на АВНОЮ, а 
е завършена след освобожде
нието на страната от фашизм* 
В хола един край друг се намй 
рат два екземпляра на изкус
твото. Тук е бюста на Саво 
Ковачевич от Перич, а веднага 
кра,-, него на пода римска моза 
йка от 4 столетие, която пред

телните подаръци, дадени на 
Тито...

се осъществи 
Те се застъпиха за сътрудниче 
ство с културно-просветната об 
щност в Босилеград, както и с

(Следва) В. В.Б .Николов

то всички тия подаръци са ми 
нали през неговите ръце, тоа е 
изпитал радостите на ония, ко-

като Царевицата на Владо
„градинара“

ито са му ги връчили 
нещо най-скъпо...

Благодарение на любезния 
управител на музея Перо Бор- 
дожа, узнахме много за експо
натите, обстоятелствата при ко 
ито са дадени, личностите кои
то са подарили тези скъпи пред 
мети. А това са .работници от 
нашите предприятия, селяни от 
най-отдалечените. наши села, 
известни държавници на днеш 
ното време... Всеки предмет 
има своя история, всеки пред
мет говори за някое събитие 
из живота на Тито, който с пр 
аво е наречен гражданин на све| 
та. Подаръците са значителни 
не само по символа, който пред

ставя сцена от лов и е от на
ходището Гамзиград,- подарък 
от Заечар.

А след това се редуват пове- 
• ли на градове, в които другаря 

Тито е провъзгласен на поче
тен гражданин: Синь, Кралеви 
ца, Скопие, Белград, Иванград, 
Биеловар, Сисак, Мостар, Дър 
вар, Бихач. ..

Другарят Тито е действите
лно гражданин на всички наши 
градове и села. За това може да 
посв идете лствуват подаръците 
от етнографическия отдел. Пъс 
три носии от Црна трава. Чер
на гора, Словения, Призрен, из 
работени, както забелягахме, 
от 1870 година до наши дни- 
Някои са единствени от този вид 

. изкуство. Тук се намират много 
подаръци от хора от различни 
краища на страната, подхрени, 
по време на войната и след ор 
вобождението. Селянка от Бос- 
на подарила пешкир с надпис, 
извезен с червени конци: До-? 
бро утро“. Друг от Охрид изпра 
тил също така пешкир с вез ха 
рактерен за този край, койтр 
намерил място в музея. Може 
би най-интересен е подаръкът 
на строителния работник Перо 
Зечевич, който направил гусли 
от камък. От предната страна 
на гуслите се намира ликът на 
другаря Тито и карта на най- 
важните събития от борбите за 
свободата на черногорския на
род. В писмото си 
Тито работника Зечевич казва( 
че дълго време се мислил ка- 

трябва да бъде подаръка 
Тито, който най-добре да

машно семе. И ето накви са 
плодовете.

Той ни показа един кулен.
— Защо ти викат „Градинар“?
— Отде да зная ... Зарад то

ва, че произвеждам зеленчуци.
— Как излезе тази година?
— Не е зле. Половината от 

царевицата ще продам. На три 
декара ще получа към 6 000 кг

Селскостопанския факултет, а 
другия е в Димитровград. Дъ
щеря му вече е фармацевт. Учи 
ги със средствата, които взима 
от зеленчука, а сега и от царе
вицата ..

Навсякъде разпространя царе 
вица. Припича есенното зъбато 
слънце. Струваше ми се, че ку- 
лените, на които броих зърната 
са най-добрите в купа. Излъ
гал съм се. Трудно е в този куп 
да се изброят най-добрите ку- 
лени. Почти всичките са еднак- 

С Йордан Маринков оста
нахме до късно в двора, а съ
пругата на Владо отиде на па-1 
зра да го смени и да продава 
„производството”.
врата в двора се показа мур
гав младеж.

— Това е сина-студент — ка 
за Йордан.

Говорим за царевицата
— Ако баща ми беше прило

жил пълна агротехника — ще
ше да има и над 850 кг от де
кар. А така... и сви рамене) 
Много знае момчето за това рас 
теиие. Обича го. С интерес раз 
глежда кулените и дава поясне 
кия.Летно време работи. Пома
га на родителите си. Няма сти
пендия, а от онова, което изка 
ра баща му се отделят средства 
за учене, което да го въведе в 
тайните на живота, който той 
трябва да развива.

И Владо пристигна. Просто- 
сърдечен човек е. Изглежда, че 
хората, които живеят от своя 
труд всички са такива.

— Добра е царевица ти. Вла-

ставляват, но също така и по 
етнографическата, историческа
та и художествена стойност...

Както ни каза другаря Перо 
Бордожа, управителя на му
зея. този музе« има най-голя- 
мо посещение сред музеите на 
Белград. Годишно тук минат 
над 70.000 посетители от цялата 
страна и чужбина.

— Имахме твърде изненадва
щи и приятни срещи на тури
сти от СССР и Чехословакия й 
други социалистически страни 
след събитията в Чехослова
кия. Хората, разглеждайки му
зея, забравяха моменталните по 
литически разпри и тук в хола 
на музея или в кино-салата ста 
ваха приятели гледайки чрез 
подаръците на Тито малко по- 
друг светът и широтата на иде 
ите, крито Тито има за запаз 
ване на мира в света — ни ра 
зказа другаря Перо. • •

А това може да почувствува и 
музея. Си

ви.

Владо „Градинара”
От ниската

— Този кулен има 900 зърна, 
ни убеждава инженер агроном 
Йордан.

Броим редовете. Множим. Точ 
но! Има „около” 900 зърна.

С това „около“ Йордан Марин 
ков се „осигурява“ от малки ко 
лебания в преценяването на до 
бивите.

— Да отидем при Владо „Гра 
динара” да го снимащ — пред
ложи Маринков.

— Защо „Градинар“? — пи
там.

— Защо?! В Димитровград 
всички така му викат. Може би 
затова, че изключително се за 
нимава с зеленчукопроизводст
во. Между другото Маринков ми 
разказа толкова, колкото и са
мия „Градинар“. Така узнах, че 
тази година за пръв път засе- 

50 ара с домашен хибрид 
ЕХ 1 и че е получил към 2 300 
кг зърно.

— Добивите във Войводина 
са много по-големи.

— Във Войводина? Да, но то 
ва е Димитровград. А тук в Ди 
митровград никой не е постиг
нал по-високи добиви. Поне на 
частния сектор. Но да оставим 

настрана. Важното е, че 
и в нашите условия могат да се 
получават големи добиви от ца 
ревицата. Виждаш, че Владо/ 

„Граданира”, със

всеки посетител на 
лата на изкуството вложена в 
изработка на предметите, оби
чта на дарителите и единството 
на подаръците, въпреки, че ня
кои от тях са създадени преди

до другаря картофи. Лукът мина добре, до 
матите, пипера и тн. От всич
ко по малко ми остана ... Из
лиза се на край. Дъщерята, изу 
чих. На студента пращам по 
300—350 динара на месеца ... И 
по-малкия учи. ..

Така Владо защищава своята 
„градинарска” дисертация.

Не е доволен от коопераци
ята.

ял

до.
— Не е най-хубава. Поради 

сушата. Ако беше по-гъста, ще 
ше да роди и по 1000 кг де
кара. Поливах я само веднаж..

— На 800 иска да повиши си

— Не показва интерес. И хо 
рата малко приказват за нея. 
Ето всяко високодобивно семе 
набавям в Лесковац. Някои ц 
не говорят. Сега сина ми по
мага. Трябва нещо да ми вър
не. Всеки месец му пращам тол 
кова много пари...

Пръснатите кулени се .греят” 
на есенното зъбато слънце. Бо
гат урожай има Владо. В него
вите ръце като чели шушнат 
2 000 нови динара. Доволен е 
Владо и радост грее от лицето 
му.

на ми.
Владо не слуша.
— Хиляда сигурно.
Питахме какво е правил на 

царевицата.
—За пръв път сея царевица. 

През зимата засеях само 30 см. 
Пред ееитбаха хвърлих 50 ка 
смесена НПК-тор, бранувах я 
а след'това пуснах плуга.

Не поникна добре поради су
шата. Затова слагахме и от до-

това

ако искаш и 
своята работа е доказал нещо..)
Много може да се направи — са| 
мо когато се иска- Само трябва 
да се умее... От своите 1,5 хек- 

имот издържа семейство-подарък па др. Тито от паселе 
Бока Которска

тара
то си — издържа и студент наМакет на „Леон Коропато_ 

пието па
М. Бакич

Страница 5
БРАТСТВО * X НОЕМВРИ 1968



ОТГОВОР НА СТАТИЯТА 

Църнощички недоразумения
Портрети

Хоби, наречено книга
срок успява да набави и„Месецът на книгата" беше 

повод да потърсим такова ли
це в Димитровград, чието хо
би е книгата. Къде «а друго мя 
сто ще питаме ако не в град
ската библиотека. И тук без 
да обмислят дълго, ни посочи
ха ГРИГОР СТАНЧЕВ, дирек
тора на комуналната банка в 
града. „Щом нямаме някоя кни 
га, а тоя, дето я търси настоя
ва много, препращаме го при 
него“ — казаха.

След разговора с него обаче 
•не знам дали обичта към кни
гата може да се нарече хоби. 
Защото хоби е да събираш, да 
речем например, стари пари, по 
щенски марки, значки и про
чие, но да създадеш собствена 
библиотека, която ще наброя
ва към 1.600 книги, едва ли мо 
же да се нарече хоби. Особено 
ако шкафовете на тази библио 
тека пълнят не каквито и да 
било книги, а произведенията 
на световно известни класици 
и класиците на югославската 
литература.

Григор Станчев е от ония мал 
цина любители на книгата, който 
се решава да си създаде собст
вена библиотека. У нас книгата 
е сравнително скъпа, но това 
не отменя решението му. В те
чение на последните седем-осем 
години той интензивно отделя 
средства и за тоя относителна

•къс
такива произведения, на които 
биха позавидели много библио и реки трябва да прескочат де

цата от „Петковска махала“, до 
като стигнат до „Две реки“. Ни 
то една даже. Децата от маха
ла „Голема река“ също трябва 
да се измъчват в такъв случай, 
а петковчани искат да гледат

В „Братство“ № 359 от 13 сеп 
т.г. бе -публикувана ста 

„Църнощички недоразу
мения“. Дълбоко сме обидени 
от писаното, зарад фалшифи
цираните факти и молим да 
поместите следния отговор на 
подписаните жители от Църно- 
щица.

Ще започнем отначало. В ста 
тията се казва, че „най-голя- 
мата махала“ в Църнощица би 
ла „Петковица“. (С какъв ли ар 
шии е измерена от ВВ?) И тя 
искала да се открие там учили 
ще, а авторът оправдава иска
нето.

Въз основа на какво? Имала 
съответна сграда. Но дали той 
е видял тази сграда? Коя ко-7 
мисия и кога я е прегледала и 
намерила, че е подходяща за 
училищна? Впрочее там няма

токи.
— Най-много купувам беле

тристични произведения — ни 
осведоми то» 
научните книги, особено ако ей 
от областта на астрономията. 
Астрономията е наука, 
ме привлича още от училищна 
та скамейка. Купувам също та 
ка ценни енциклопедии и раз
лични лексикони. Напоследък 
обаче взимам комплетни произ 
водения, без оглед дали става

тември
тията

но обичам и

която децата си, когато влизат в учи
лището. Не е вярно, значи, че 
отборниците от Царнощица и 
Любата са били „тенденциоз
ни”Григор Станчев и „замъглили“ реалността 

иска на петковчани. Сигур-по— Средно една четвърта от 
месечните доходи. Понякога та 
зи сума е и по-голяма, но ни- 

слиза под 25 хиляди

авторът не може 
въпроса гю-до-

ни сме, че 
да разбере 
бре от всичките отборници на 
общинската скупщина, нито пък 

махала по-добре от други

дума за наши или чуждестра
нни писатели добави той. кога не 

стари динара.
Отделно Григор Станчев има 

влечение към строга и педан
тична евидеиция. Сам си е на
пример устроил инвентарна кни 
га, в която са внесени всички 
по-значителни сведения.

ЕДНА ЧЕТВЪРТА ОТ МЕСЕЧ
НАТА ЗАПЛАТА ЗА КНИГИ една 

те пет в селото.
Защо пък петковчани са на 

пуснали събранието? „Гузен не 
гонен бяга”. А как са могли 250 
избиратели с отборниците да 
позволят такава атмосфера, в 
•която не било възможно да се 
решава. И питаме, кое болшин
ство е трябвало да решава? И 
кое болшинство е било убедено 
и от кой, че ако в „Петковица” 
се открие училище, година след 
това щяло да се закрие в „При 
дол". Лошо заключение е това.

Заинтересувахме се колко це 
ии стойността на своята библио 
тека.

— Па ако направя ревалори
зация на книгите, купени по- 
рано, то моята библиотека ще 
струва някъде към 1,3 милио
на стари динара.

За седем-осем години толко
ва да се отделят средства без
спорно е изисквало огромни лее 
ртвм и лишения от други удоб 
•пости. Това предизвика следва 
щия .ни въпрос: колко месечно 
отделя пари за купуване на кни

Неговата библиотека, ако ка
то ученик не е подарил на един 
свой другар към петстотин кни 
ги, щеше днес да има много по 
вече книги. Но и без тях Стан 
чев може би по броя на кни
гите и по личната си библио
тека държи рекорд в Димитров 
градско.

достатъчно ученици за открива 
ле на училище. Авторът пита, 
защо те нямат училище. А ние 
го питаме, кога и при какви ус
ловия са имали училище? Да 

кажем. Петковчани имахаму
училище през втората световна 
война, след като бяха запалили 
училището при Две реки и си 
направиха свое в махалата. То 
просъществува само 4 години. 
За това имаме писан документ 
и можем да го покажем на все-*

Още по-лошо е и другото твър 
училището в „ДвеСт. Н.ги. дение, че 

реки” не щяло да работи, що-
то петковчани нямало да пра
щат децата си на училище. На
ли има закон, който задължа
ва за това?

На края да напомним, че при 
„Две реки” е имало училище 
още през турско време.

Гражданите:
1. Никола Велинов, 2. Любо
мир 3.... 3. Името не се чете, 
4. Р. Трайкова. 5. Ставри Ха 
ризанов, 6. 3. Маяасиев, 7. С. 
Дойчинов.

I ки.

КОМАРДЖИИ И какво свое право търсят 
петковчани. За какъв съд го
вори авторът, когато и съдът е 

Да се измеритака присъдил, 
разстоянието от „Чурчийска“ до 
„Петковска махала" не е труд
но. А едно седемгодишно дете

На 23 септември, тази го
дина, сиреч още в самото на 
чало на учебната година, се 
дем ученика от димитровгра 
дската гимназия бяха наказа 
ни'със строг укор. Причина 
та е

заните ученици и занапред 
продължава да играе комар 
Дори двама души са се про 
явили до такава степен, че 
се поставя въпрос: има ли 
място за тях в училището.
Но да оставим настрана уче 

ниците-комарджии, защото 
учителският колектив има 
сили и начини да пресече 
пътя на тоя порок.

— Не знаем точно кои уче 
ници играят на комар и кол 
ко са, каза директорът на 
гимназията. — Това са сюем 
ученика от първи и четири 
ма от втори клас. И мерки- 
тет, които ще превземем 
безспорно ще бъдат ефикао 
ни. Но чуди ни защо всичко

Гражданите постоянно ги ви

се предоставя на нас учите 
лите и за всичко вината се 
търси у нас. Та нима 
марът не трябва да бъде гри 
жа на всички — обществе
но-политически организации, 
граждани, милицията. .

Именно целта ни бе да по 
ставим въпроса: кой трябва 
да изкорени това лошо яв
ление, когато знаем, че то не 
е обхванало само някои уче 
ници от основното училище 
и гимназията, но и 
младежи от предприятията 
и други.

Неразбираемо е обаче рав 
нодушието, което, с изклю-

ко-

трудно ще отиде в „Петковска 
махала“ на училище, защото 
трябва да прескочи долината и 
„Мала река", където рядко има 
мост. А питаме, колко долини

пиянстуване и игра 
не на комар. Разбира се. 
предварително учителите бя
ха разговаряли с родителите 
на провинилите се ученици, 
като ги осведомили за пос
тъпките на техните деца. Ро 
дителите обещали, че ще пре 
вземат съответни мерки и си 
отишли.
Тези дни учителският съвет 
при гимназията отново тр
ябва да решават същия про 
блем — половината от нака

МНОГО Едно полезно инициатива
чение на учителите, прояв
яват останалите фактори'

5 000, „Димитровград“ 5 000. 
„Свобода“ 1 000, Общинския син 
дикален съвет 2 000 д. и др. Нито 
една профорганизация в дими
тровградските трудови колек-

Не беше_напразна инициатива 
та за събиране на средства за 
набавка на музикални инстру 
менти за духовия оркестър в 
Димитровград. Досега са събра 
ни към 22 000 нови динара. По 
чти всички трудови организа
ции са заделили средства за 
набавка на инструменти. Колек 
тивът на гимназията е внел 
6 000, образователната общност

ждат. препознават децата на 
близки или съседи, но отми 
нават сякаш това изобщо неСедма книжна на 

списание
ги засяга.

Накрая обществено-поли
тическите организации би 
трябвало да се заинтересу
ват, да открият корените и 
да се позамислят върху жи

тави няма да остане пострани.
Очаква се по този начин 

бъдат достатъчно средства за 
нови инструменти 
оркестър.

за духовия
77 вота на младите в града. М БСт. Н.След пауза от няколко месе 

ца ,тези дни излезе от печа.т 
седма книжка на списание „Мо 
ст“. В тази книжка — 
„Публицистика“ е поместена ста 
тията на Асен Лазаров върху 
проблемите 
„Югослваският пример или ис
торическа нужност на социали 
зма“, написана по повод съби^ 
таята в Чехословакия. Също 
така поместена е и Резолюци
ята на Десетия пленум на ЦК 
на СЮК.

В отдел „Научни изследва
ния“, д-р Джордже Игнятович 

„Каравелов и българи 
те в Белград“, а Спас Сотиров 
за „Попова печ“. Група авто
ри: М. Богданович, А. Гигов и 
й. Маринков пишат за „Тор
фищата и торфените почви в 
областта на Висок — Димитров 

. град“.
Освен преводи из сръбската 

поезия от Светозар Игов, в от

дел „Литература-изкуство“ по 
местен е и разказът на Вели- 
бор Райков 

отдел ' престрелка“’
—- „Ползотворна 

стихове на мал
цинствени поети —■ Стойне Ян
ков, Борис Тодоров и Алексан 
дър Дънков, кахто и стихове 
на младия поет Васил Василев. 
Литературният очеркист Миле 
Н. Присойски прави обзор вър
ху книгата на Джордже Игня
тович за Раковоки. Под 
вание „По-близо до делото на 
Раковски“ Присойски 
опит за по-задълбочен анализ 
на книгата.

Из областта на живопистта Бо 
гдан Николов пише за Свобо- 
дан Сотиров като за „Майстор 
на фигурната живопис“. Худо
жествените приложения в тоя 
прой са именно от художника 
Свободан Сотиров.

Цена на книжката е два 
динара.

ДИМИТРОВГРАД

ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛАСЕРВИЗна съвремието:

нагледно. Понякога не е имало 
нито един апарат за поправка. 
Естествено, прц това положе
ние сметката на предприятието 
не излиза, ако се ангажира и 
плаща човек, който едва ли ще 
заработва половин заплатата

„Услуга“ в скоро време ще 
зарадва притежателите на мо
торни превозни средства е от
криването на малък сервиз за 
поправки и поддържане на мо
торни коли в града.

Още преди една седмица ра
ботите по строежа на павильо 
на за поправките и на пистата 
за проби пред него бе при края 
и се надяваме, че нещо е пред 
прието за обзавеждането, щото

сервиз за поправка на радиоапа 
рата и телевизори още не мо
же да има работа, макар че 
има доста такива апарати. При 
чината — още са нови и този 
вид услуга рядко се търси. Опи 
тът да идва специалист ведиаж

наз-

прави

пише за
в седмицата е показал това най М. Н. Н.

идва края на годината.
Откриването на този сервиз 

необходимост,нови е вече налична 
защото Димитровград и селата 
в общината 0имат вече над 280 
моторни превозни средства, от 
които най-много лека кола.

Директорът на „Услуга“ за-

Ст Н.

Зо ТОЧЗ ШИПКОВ ПАОД
Учениците от босилеградски- 

те училища и в началото на та 
зи учебна година събираха ши 
пков плод. Тази акция беше 
особено успешна. Учениците ус 
пяха да съберат 30.000 килогра 
ма шипков плод.

Тоя ученически труд веднага 
беше успешно реализиран. Пре 
дггриятие „Билка“ от Скопие из 
купи цялото количество шип
ков плод. За тях училищата са 
получили общо 18.000 нови ди
нара.

Тези средства имат 
значение за 
училища. С тях те ще подобр-> 
ят своето материално положе
ние, като ги използват за наба 
вка на учебни помагала, органи 
зиране на ученически екскур- 
сии и други училищни потреби.

Както и миналата година и 
сет-а най-много шипков плод са 
събоали учениците от босиле- 
гоадското основно училище.

яви, че в сервиза ще се прав
ят и задължителните техниче
ски прегледи преди регистри
рането на колите и моторите, а 
същевременно и поправки на 
коли на пътници, които мина
ват през града и се нуждаят 
от този вид услуга.

На наш въпрос защо не се 
откриват и други сервизи за 
домакински уреди и апарата, 
ни бе даден отговор, че за ня-

особено 
босилеградските

*'*Х*Щй:

кои още няма условия в сми
съл на рентабилността. ИменноВ. В. Тук ще бъде сервиза

Странила в БРАТСТВО 1 НОЕМВРИ 1968



РАЗИСКВАНИЕ ВЪРХУ ТЕЗИСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

ТЕОРЕТИЧНА 0Б0БЩЕН0СТ 

БЕЗ КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ
по-дълъг период от какви кад 
ри се нуждае. Оттук и предло 
жекието за степенуване на сра 
дното образование бе оценено 
като безсмислица. Никой не е 

. направил сондажиране в това 
отношение и положението е не 
известно. От друга страна, Е) 
течение на две години едва лИ 
ще може да се дадат нужните 
знания на учениците по хума
нитарните науки.

Но не става дума за сред
ното образование. За предучи-' 
лищиото образование например 
няма ясни концепции, в осноа 
ното са правени различни ек
сперименти, за чиито неуспех 
никой не е понел отговорност*

Дори, както се посочи, в си
стемата на образованието се на 
рушават някои конституционни 
начала — вместо безплатно ос 
новното образование се напла
шат училищни такси и пр.

Неотдавна в Димитровград 
върху Тезисите за образованието. В

се състоя разискване
разискванията уча

ствуваха д-р Петър Козич, представител в републикан
ската културно-просветна камара, Райко Зарков, съюзен 
представител в културно-просветната камара, членове 
па образователната общност и съвета за просвета и кул- 
тура при общинската скупщина. След всътпителното 
во па съюзния представител за Тезисите 
пателна дискусия, въведение на една по-широка 
сия сред колективите на училищата и други форуми. 
Всички предложепия по

сло-
се разви изчер- 

диску-

въпрос ще бъдат доставенитоя
па Съюзната скупщина.

Из цикъла „Пеперуди”С. Сотиров:
Почти всички

разискванията бяха съгласни в 
едно: Тезисите са твърде обо 
бщени, добри като теоретичес-

участници в Ж 11 в ОПИСпита един от дискутантите. Ли 
псват основни материални ус
ловия (през последните години 
средствата за материални раз
ходи са замразени на равнище
то от 1966 година).

В обсъждането на Тезисите 
се дойде на становища, че си
стемата на образованието в 
СФРЮ трябва да бъде единна 
учебни програми и планове, 
учебници, както и уеднаквени 
условия), за да се създадат рав 
ноправни отношения. Тезисите 
прокарват генерална линия без! 
да държат сметка, че има бо
гати и бедни райс*да, стопански 
напреднали и изостанали. Сле 
дствие на това явява се разно
образие на знания сред учени 
ците, което ги поставя в нера 
вноправно положение при по
нататъшното школуване.

При това, за Димитровградс
ко е характерно двуезичното 
обучение, за което Тезисите 
почти нищо не са казали. Изу 
чаването на един език повече 
създава материално неравно- 
правие с оглед увеличения 
брок часове. Затуй двуезичнос 
тта трябва конкретно да бъде 
разрешена.

СТЕПЕНУВАНЕ НА СРЕДНО-» 
ТО ОБРАЗОВАНИЕ 
СМИСЛИДА

Преди всичко, изтъкна се, че 
стопанството все още не е ц 
състояние да предложи за един

БЕЗ ЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАНЕТО

СОТИРОВ В РИМИЗАОШ НА 0.Нито след приемането на за- 
' кона за финансирането на уче 

бното дело стария начин на 
административно-бюджетно фи
нансиране е надделян. Сегашно 
то финансиране е само нов ва 
риант на старото финансиране. 
То доведе до увеличаване на ра 
зликите. Тезисите не донасят 
никакви изменения, защото е 
изпуснато от предвид действу-

ка предпоставка или идеен про 
ект за след две десетилетия, но 
засега не предлагат никакви 
конкретни решения за премах 
ването на съществуващите про 
блеми в учебното дело. Те са 
обща насока без алтернативни 
предложения и вариантни ре
шения. Причината е, че люте 
ва критическа разученост на 
досегашната система в образо-

На 15 ноември т.г. в галерия
та „Студио д’арте модерна“ в 
Рим ще бъде открита художест 
вена изложба на нашия худож 
ник Свободан Сотиров. На тази 
първа негова изложба в Ита
лия ще бъдат изложени аква
рели от последното му творче
ство в тази област.

След участието на Сотиров на 
тазгодишното Триенале и изло 
жбата на видни белградчани в 
делата на белградските худож
ници, това ще бъде една от по- 
известните му художествени из 
ложби в чужбина. Както нау- 
чихе от Сотиров, до края на го

дината и началото на идната в 
Западна Европа ще бъдат откри
ти още няколко негови излож
би.

За изложбата в Рим съм
акварели, които доприготвил 

сега не са били нито на една 
изложбата в страната и в чужби 
на. За_предвидните страни, под
брал съм акварели, които в ху

ването на изостаналостта и пр. 
Не е ясно как ще се установят 
цените на образованието, как 
ще се определя стойността на 
работата или какво се подраз
бира под специфичност.

Учебното дело трябва да пре
търпи изменения, се прие на
края. Но тези промени, за да 
съгласуват образованието с изи 
окванията на стопанството и об 
ществото изобщо, трябва да из
равнят учебното дело с остана 
зотворност. А това ще бъде ко 
лите обществени дейности, да 
му се признае обществена пол 

се превъзмогнат досегаш 
стигне

дотам, налага се да се облег
нем върху досегашния опит, да 
ползвам опита и на другите, ка 
то предварително го съобразим 
с нашите условия. Единствено 
при такива условия реформите 
в образованието ще успеят.

ванието и че не е използван 
опита на просветните работни 

а са създавани кабинетно.ци,
дожествено отношение са на 
по-високо равнище от досегащ 

заяви Сотиров преди
РЕФОРМАТА Е ВЪЗМОЖНА 
АКО СЕ СЪЗДАДЕ НУЖНАТА 

МАТЕРИАЛНА БАЗА
Всъщност и досега са праве

ни опити на реформа на учеб
ното дело. Особено различни 
реформи е претърпяло основно 
то образование. Не по-добра 
участ е имало и средното обра 
зование. Вместо коренни из
менения положението на учеб
ното дело се е усложнявало. 
Защото това са били формални 
изменения, а не * съществени 
промени. Нужно е да се създа
де материална база, за да не< 
се провалят замислите. „Как 
да говорим за реформи, за осъв 
ременяване на учебното дело, 
когато децата учат в 
преди осемдесет години?“ — по

ните,
заминаването си за Рим.

Б. Ник.

„МЕСЕЦ НА КНИГАТА“

Книгата и работникътгато
ните екцеси. За да се

Днес започва акцията „Ме
сец на книгата“. В течение на 
един месец различните издател 
ства, книжарници, търговци, в 
предприятия и учреждения. на 
улицата или по домовете, уси
лено ще предлагат книгата. 
Мнозина ще се решат да отдел 
ят известни средства и по тоя 
начин увеличат фонда на кни
гите в собствените си библиоте'

Въпросите за образование, кул 
на работникаБЕЗ- турно издигане 

изобщо не са се намерили на
нито един дневен ред.

Ето защо, ще бъде много ра, 
достно ако в течение на тоя 
месец компетентните в пред
приятията, самоутгравителните 
органи, книгоиздатествата, на
мерят общ език с работниците 
по въпроса на книгата, ако ус
пеят да ги убедят, че книгата 
значи и високо производство, и 
еманципация в обществото, и 
културно развлечение. И ще се 
радваме ако самоуправителните 
органи и тела изтъкнат на дне 
вен ред въпросите за култур
ното образование на работници

чинове Ст. Н.

С У Р Д У ЛИЦА

За конкретно разрешаване на проблемите ки.
Но тазгодишният „Месец на 

книгата“ трябва да измине под 
лозунга — „Книгата на рабо
тника“. Както се изтъква, това 
не е съвсем случайно. Напро
тив. В разгара на стопанската 
и обществена реформа нужда
та от участието на работника- 
производител в преобразование 
то на обществото е все по-на 
лежаща. Обществото се нуж-: 
дае преди всичко от образован 
производител с високо култур
но равнище и широки познания. 
Оттук и стремежа в тазгодищ 
ната акция за книгата да се 
заинтересува работникът, нело 
ервдетвен производител.

Досега работникът твърде ре 
дко се е решавал да отдели ня
кой и друг динар за купуване 
на книги. Причините са пове

дох одите са сравнителна 
ниски за относително скъпата 
■книга, липсва интерес, защото 
работникът изцяло е бил ггрео 
купиран с производството. Сред 
убеждението, че книгата е лу- 
Оред някои работници владее 
кс. достъпен само на веоко обра/ 
зованите хора и че ви на гладен 
стомах не се чете“. Може би до 
някъде тези работници и да

та за безплатна квартира и ото 
пление на учителите на село, 
като се потърси отговорност за
що тоя въпрос е бил изпуснат 
на миналата сесия на ОС. Бе 
казано също така, че органите 
на управлението в общината са 
увеличили личните си доходи, 
през 1967 г., а 
не разрешили. Освен това, за 
тях редовно има пари за лич
ните доходи, докато за учите
лите винаги закъсняват. Бе из
казано
тта на "работата на образовател 
ната общност.

Бъдещата резолюция; 
трябва да се приеме след Тс- 
зиоите би тярбвало да предвиди 
единна
единни планове, програми и уче 
бници за цялата страна.

Бе изказано и желанието за

съответните кадри. За 
изклю-

не дават
туй се предлага само 
чително да

висшите училища, тъй ка-

Неотдавна съветът за просве 
та при общинската скупщина в 
Сурдулица съвместно с образо
вателната общност проведе съ
вещание с просветните работ- 

от Вл. Округлица, Вл.

има първа степен
те.във

то степенуването зле се от раз 
ява върху качеството на обу- 

. С тезисите точно тряб

Ст. Н.

ници
Рид, Вл. Стойковичева, Клису
ра и Божица. На съвещанието 
бяха обсъдени Тезисите за обз 
разованието, материалното по
ложение на учебното дело в тоя 
район и възнаграждението на 
просветните работници.

След запознаването с Тези
сите и след шестчасово разис
кване върху тях се приеха ста

чението
ва да се определи ко« и кои у- 
чилища може да открива и за
крива, а училищната мрежа — 
от основни училища до факул
тетите — трябва да претърпи! 
сериозна реорганизация. Макар 
че нужда от институции за пре 

възраст се чувству

ПАНАИР НА КНИГАТА 

В БЕАГРАД
в , просветата

съмнение в обективнос- На тазгодишния панаир на кни 
гата в Белград, който ще трае' 
до 7 ноември участвуват най- 
голям брой издателства от стра 
ната и чужбина. Освен поето 
янната изложба на книги от до 
машни и чуждестранни авто
ри, ще се устроят и няколко из 
ложби, с които ще ознаменуват 
годишнините на високите светов 
ни достижения в издателската 
дейност.

Една изложба ще бъде посве 
тена на 150-годишнината от от» 
рождението на Маркс, на която 
изложба ще бъдат изложени 
пъргвите преводи на Марксови 
те произведения у нас. И тази, 
година ще бъде изложена ли
тературата по славистика, след 
туй най-луксозни произведения. 
Посетителите ще имат възмо
жност да видят изложбата 
,.Югославските писатели в чу
жбина“.

Нашите издателства са

дучилищна 
ва досега нужното внимание не 
е отделено. Същевременно се 

основното образование 
бъде безплатно. От

която
новищата:

— Тезисите са обобщени, де 
хларативни, без конкретни пре 
дложения и становища по мно 
го въпроси, особено за материал 
но-финансовото положение на 
образованието- Съществуващи
ят закон за финансиране и съз 

на образователните об

предлага 
изцяло да 
друга страна бе констатирана 
че не се полагат достатъчно 
грижи за усъвършаване на съ 
ществувахция 
кадър в училищата.

— За народностните училища 
е твърде важно навреме да се 
превеждат учебниците, да се 
осигури нужната литература по 
осъществено. Същевременно ще 
трябва и допълнително възна
граждение. тъй като учителите 
имат повече часове 
налната група предмети. А то
ва ще стане ако средствата, 
които дава републиката се пол 
зват според предназначението 
им — за двуезично обучение в 
училищата на българската на-

че
система на обучение,

преподавателски
всеобща конференция на про
светните работници от Сурду- 
лишка община, на която да при 

и отговорни фактори

даването 
щности влошиха материалното 
положение на училищата. В про 
мишлените райони се осигуря
ват повече средства, а в изо
станалите краища по-малко, ма 
кар че промишлените центрове 
са създавани от всички.

— В нашата община няма

съствуват 
в общината. Тя по-обстойно би 
се запознала с проблемите в имат право.

Защото трябва веднага да из 
ръководствата вобразованието. От друга страна 

и следващото заседание на об
щинската конференция на СК 
да се позабави с въпросите на 
образованието, за да се цялетно 
обсъди и постави на здрави ос

гъкнем
предприятията, обществено-по* 
литическите 
първо място, синдикатът, не 

разгърнали разяснителна 
акция, понеже понякога и те 
са оподедяли това мнение на ра 
ботнициге.

Не по-добро положение е и в 
Димитровградско. Само комби
натът за гумени и изделия „Ди 
митровград“ има над 
ничеоки книги които главно по 
лзват
на друга стопанска организа
ция няма своя библиотека, до
ри в близко бъдеще не може 
да се надяваме, че ще имат.

иацио-

организации, на
успех в самоуправлението на 
образователните институции и 
възнаграждението според систе 
мата на дохода, понеже финан 
сирането е все ще администра
тивно-бюджетно. Затуй се пред 
лага финансирането в основно' 
то образование да бъде съглас
но Конституцията на СФРЮ, 
както войската, ДСИП и пр. 
Чрез осигуряване на материал-; 
на база в бъдеще селекцията 
на кадрите да се върщи според 
способностите на учениците И 
студентите, а не според социал
ния им произход.

— Съществуващите училища

са

родност. нови.
Накрая бе казано всички ко-— Личните доходи на прос

ветните работници в общината 
не са уеднаквени. Не се съблю
дават изискванията за материал 
ни разходи, дори все още е не
известно положението около о- 
сигуряване на средствата за 
1968 година.

Отправен е иск до общинска
та скупщина да разгледа пред
ложението на съвета за просве

заели над 400 щандове, а чуж
дестранните 
че на

лективи в училищата поотделно 
да обсъдят Тезисите и допъл
нителните мнения и предложе
ния да доставят на съвета за 
просвета при общината, който 
ще ги изпрати до Съюзната ску 
шцина.

над 350, така 
панаира ще има 750 

щандове с книги. Общо ще се 
представят 70 издателства в 
Югославия и още толкова от 
страши в Европа, Азия и Аме
рика.

600 тех-

специалистите. Нито ед

Милан Величков
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4
^ ПОСКЪПНАЛИ ОВЦЕ |

1 ТЕ I^ Чудно! За овуете няма па $ 
^ зар, а ние казваме, че по- ^ 
^ скъпнали! И вярно е. И ас ^ 
| яка за по 0,80 пари. 4
| Ще питате защо? |
2 За това нещо се постара ^
^ ла ветеринарната станция | 
| а Димитровград, която за | 
^ всяка окъпана овца напла ^ 
| ща по 0,80 пари. Минала- ^ 
2 та година овцете бяха скъ- | 
^ пи с по 0,20 пари. . . ^
| Казват, че пиротските ов ^ 
^ це били по-евтини с цели | 
| 0,50 пари. Толкоз по-евти- % 
| но тамошните ветеринари ^ 
^ къпят овцете срещу разни | 
^ болесч-и.

ИЗЕДЕМ ТИ МОДУ 

БЕЗ МЕСЦЕ...
Вийе бре там, граджаноки писувачи, се за големете — ти 

рабоге писуйете, па реко я да ви драснем нещо за малечкьете 
работе, що си ни у джигерицу улезле, па човъркайу там ко из- 
гледнела врапчетия. Я съм човек половин у вабрику, половин 
у -нйвуту и тека горе-доле, кърпим си живота кико човек. Ама 
да ви се жалим, чзакасамо оди моду, вода по однела! Тамън 
скърпимо две собе и поче да есалим кико и трскго да докарам 
— дъокье, кьиреч и кикво требе, кига жената се разгалати, 
оти во,1 не купуйем балтон: демек не могла женицата у град о 
кожув и шал да оди, срамота гю било оди другье жене, оди 
комшике и това онова. Върти там, върти овам, узе ми она па-, 
рицете, кугтц си балтон од Слободу и сега че речеш, кига гю 
видиш у чаршиюту, дека е кметица, а не моя жена. Дойде друг 
месец, узо малко царице, продадо малко овчице, малко ореси, 
малко яйца и това онова, па си реко — съга че буде собата. 
Еве ти, що че буде: ка з;шу оная ми ти по-голема черка, де- 
войчурляк де, кико она може само между другарье да оди без 
полу нади колена, без чорапцц оди найлон, без обуче с желез- 
не жапкье некикве, без това, без онова, не сечам се кикве се 
дрангулийе спомену. Я не давам, она сака и най-после, кига ме 
•налегоше и двете, отеше парете за черкину моду. Кажу текова 
е времето, а за собуту има време. И съга идем по ручък у над- 
ницу и орем на човеци (вачам и я хонорар де!), есапим да опе
чалим некою пару повече за собуту, ама се ми е студено около 
сърцето и само чекам кига синът ми (детишняр, ама и он се 
докаруйе) че окне след йедюн месец: тате, сакам да ми купиш 
кожувче с белу яку и обуче с двойни гьонове, сакам паре да 
слушам како пойе некой си Джока Марянович — демек гра- 
мовон сака да купуйе! Стужнило ми се йоще од съга и не зна- 
йете кикве думе думам за модуту, ама тея думе не су за казу- 
ване, демек я романье не писуйем, нело само писмо кико чо
век оди ред. Остави собуту, ама нема паре за месце, опинямо 
васуль и компире. Я им кажем — деца. таврата ни напиня, 
ама голочата ни съпиня. само нема кой да слуша. Сакам да 
кажем наместо много здраве — изедем ти моду без месце!

Бой Джора
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^ НАЙ-ЕВТИНАТА СТО | 
| КА |

Недейте да се изненада- 4, 
ако влезнете в димит- | 

^ ровградски магазин и вме ^ 
| сго да получите стока, ко- | 
^ ято търсите, получите дру ^ 
^ га. Ще ви кажат: ^
| , — Вършим реконст рук- |
| умя, 71а няма! Вчера има- | 
^ ше! Или само — нямаме. $ 
у Ако за всяка търсена | 
4 стока бихме получили съ- 
^ щия отговор, колко ли па 
^ ри бихме спестили?. . .
^ Ив димитровградските ? 
^ магазини за стоки, които | 
^ ги няма не се плаща нищо.
^ Прощавайте, че не сме в

състояние точно да устано ^

44 те,
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•С :. ч * & -V ” Т ' !:4 -ненадейна смърт I.. ..........
^ в им кой е измислил тази ^ 
^ игра в търговията. ^
^ Сигурни сме обаче, че в ^ 
4. Димитровград не е намери 4

7.■-Ж
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Осемдесетогодишният Анастас нал да вършее. Както и обикно 4,
Момчилов от с. Горна Ръжана, вено чувствувал се добре. В един 4, Димитровград 
Босилеградско умрял ненадей- ’ ' момент останал сам на гувното. 4, ^ ' А
но. До преди той бил крепък Неговите домашни отишли да
старец, който никога в своя дъл закусват. Но когато се завърна ^
гогодишен живот не е боледу- ли Антанас лежал неподвижен ^
вал от някоя по-сериозна бо- в сламата кра« стожера. Бил ^
лест. Затова неговата ненадей починал. ^
на смърт изненадала всички. 4,

Преди някой ден той започ- В. В. 4.

•‘й> *
-У

^ ла добро приложение, 
у 4М. Б.

Един запазен документ от Бремето на освободител
ната война, която югославските народи водеха против 
по-силни неприятелски части краенорочиво говори за от
ношението на партизанските части п народноосвооодител- 
ната армия на Югославия към българските войници.

В призива, изпратен до 24 пехотна дивизя на бъл
гарските окупационни части от Втория народноосвободи- 
телен корпус към средата на 1943 година се говори, че 
както югославските народи така също и българския на
род се намира под робство на германския фашизъм „граб
ят бълагрскчя народ за да издържат немските войски, 
които се сражават против нашите руски братя“.

„Под удара на Червената армия от изток и техните 
съюзници Англия и Америка от запад хитлеристка Гер-

България,

-*
^ Броят на незаетите ква | 
| лифицирани кадри, които % 
^ евидснтира Клона за зае- 
| мане на работна ръка 
| Босилеград 
; увеличава и в момента над ^ 
^ минава 150.
\ Преди два месеца 
^ ше по-малко незаети и то- $ 
^ гава тяхната квалификаци 4, 
4/ онна структура беше само $ 
^ един път по-добра от она- $ 
$ зи на заетите. Обаче сега | 
^ вече тя е два пъти по-до- ^ 
^ бра. Въпрос е дали до края ^ 
^ на тази година няма да ^ 
$ бъде и три пъти по-добра, ^ 
| защото засега няма нищо ^ 
^ по-стабилно от квалифика-с ^ 
^ ционната структура на за-> | 
й етите в босилеградските ^ 
^ трудови организации. Ъ
* В.В.1.

Лексикон 0 г.
се 4 

4.
постоянно

\АГНЕ, младо домашно животпо, което оставя кокалите 
си по чужбина. Живее па село. Агнето най-скъпо плаща сли
зането в града. Ако някои ви каже „агпенце" вижде дали ми
сли па „мерино" или домашна раса. Да знаете каква ви с це
ната.

щм-

мания и техните съюзници, в това число и 
вървят към неизбежна катастрофа.

Български войници, офицери, подофицери, не пет
нете името на българския свободолюбив народ със своята

'|АВАНС 
мвол на радост и покупки.

АВТОБУС — средство за пътувапе под голямо налягане. 
Символ на очакване и надежди и неизвестност. Ако някой ви 
каже, че сте автобус, не се очайвайте. 
тръгвате, но когато тръгнете не се зпае къде ще спрете.

БАБА — основно средство за отглеждане на деца. Първо 
си осигури баба, а след това невяста.

БИТ, БИТОВО —това значи да ядеш кисело мляко и 
печено агне, облечен в народна носия.

ВИСОК, планинска област в Димитровградско, паселена 
предимно със старци и баби. Тази област е известна по про
чутия кашкавал, който тук пе се копсумира.

ВОДА — символ на комунални проблеми. Макар че е 
от женски род може да бъде и мъжка, която в този случай 
се пие и когато не си жаден.

увертюра за плата с тъжни акорди. Си-

борба против нас, ние не сме заши врагове. Насочете ва
шето оръжие против немския фашизъм и неговите бъл
гарски лакеи — днешното правителство на България ...

В края на призива се казва:
„Съдбата на България е във вашите и в ръцете 

на българския народ. Смело обнете оръжието си против 
българското германофилско правителство за демократич
на България, свободна и независима“.

Това значи, че бавНо

Б. Н.
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