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ьрягстВо СУРДУЛИЦА

Заседание на ОК на СКС
нансови работи), кактоНа 6 ноември общинската кон
органите на СКС (Централнияференция на СК в Сурдулица 

обсъди предложението на кад
ровата комисия на ЦК на СКС

Из организациите на ССРН в Лужница комитет, постоянната част на 
конференцията и контролната 
комисия на СКС).

На конференцията бе фор
миран и комитет от“ 15 членове 
за организиране на тържества 
та по случа« петдесетгодишни 

. ната от основаването на Кому 
нистическата партия.

ДА СЕ ИЗБЕРАТ ХОРА,КОИТО СЕ ПОЛЗ
ВАТ С ДОВЕРИЕТО ИА МНОЗИНСТВОТО

във връзка с подготовките за 
конгреса и предложенията за 
кандидати за членове на ор
ганите на СЮК (председател
ството, постоянната част на 
■конференцията на СЮК, кон- 
тролно-статутарната комисия и 
комисията за материално-фи- М. Величков

ИЗ ОС В БАБУШНИЦА

Насрочена е тържествена сесия
ж* т • ■ на Антифашистката скупщина 

на народното освобождение в 
Сърбия от Лужница и изтък- 

обществеио-политически

Миналата седмица на сесия 
яа ОС отборниците решиха по 
повод 25 годишнината на 
АВНОЮ да се организира тър 
жествена сесия на общинската 
скупщина в Бабушница.

Покрай отборниците от това 
заседание на сесията ще при- 
съствуват първите отборници 
от Народноосвободителните ко 
митети от времето на борбата 
против окупатора, членовете

иати
работници от този край, които 
работят тук или в друти ме
ста.

По същия повод във всички
села на комуната ще се орга
низират тържествени събра-

м. н. н.ния.

Самооблагане за пътищата
ложението на местната общ
ност от това село.

С облагането ще се осигурят 
средства за строеж на улицата 
и за пътя към Линово 1200 куби 
чески метра камък. 400 куб. 
метра чакъл и 700 трудодни 
за работа иа този обект.

Общинската скупщина в Ба 
бушница миналата седмица 
прие решение за установяване 
на местно самооблагане на на
селението от Любераджа за по 
строяване на улица от учили 
щето до центъра.
Решението на общиноката ску 

гпцина е само узаконяване на 
М. Н. II. иска на избирателите и пред-

Изглед от с Любераджа
В организациите на Социали вания членовете на ССРН най 

етическия съюз в ОС Бабуш- много се интересуват за здрав 
нишка тези дни приключи е- ното осигуряване и за селскос 
дин етап от подготовката за из топанското производство. Зато 
биране на изпълнителни съве- ва много местни организации 
ти на местните организации на .може би няма да се определят 
ССРН, на Съвети на местните за една тема и ще разговарят 
общности и на половината чле за най-засягащите тяхното се- 
нове на общинската конферен лище или район въпроси. Ми- 
ция на Социалистическия съюз. налата седмица в общинската

На разширени заседания на скупщина се чуха гласове, че 
местните организации на ССРН) земеделският производител тр 
в които участвуваха представи ябва да получи повече здравна 
тели на ръководствата на пар защита, срещу средствата които 
тията, младежта и жените са влага. Затова на изборните ко 
проучени задачите по произве нференции този въпрос сигур 
исдане на изборите. Сега из
пълнителните съвети разиск
ват кой въпрос, важен за ра 
Йона' или селището, трябва да 
получи централно място в ра
зискванията на изборната кон 
ференция и как да се излъчат' 
най-дейните и най-авторитет
ните хора.

До изборите, които ще се про 
ведат между 1 и 20 декември 
т.г. във всички местни орга
низации на ССРН ще се изготв говия образ: 
ят отчетите и ще се разработи 
централната тема. по която ще 
се разисква.
МНОГО АКТУАЛНИ ВЪПРО

има достатъчно младежи и же 
ни. защото досега практиката 
е била по-друга. м. н. н.

ПРЕД ШЕСТИЯ КОНГРЕС ИА СКС

РОЦЕС НА ДЪЛБОКИ ПРОМЕНИ
сравнение с 1964 година, на 
описанията с около 9 на сто и 

с около 14 на

Ангажирането на комунисти 
те в Сърбия след Осмия кон
грес на СЮК и Петия конгрес 
на СКС в основите си бе със
редоточено върху по-нататъш 
ното изграждане и задълбоча
ване на самоуправлението, вър 
ху усъвършенствуването на об 
ществено-икономическата и по 
литическа система, превъзмог
ването на противоречията, тру 
дностите и дилемите, които ес 
тествено, възникват в такива 
революционни преобразования. 
Съюзът на комунистите насочи 
дейността си особено върху за 
дачите на стопанската и обще
ствена реформа, борейки се не 
прекъсната с различни съпро
тивления на догматическо- ета 
тистическите и еснафско-либе
рални елементи, както в свои 
те редове, така и в обществото. 
Изграждането на самоуправи- 
телиия социализъм и развитие 
то на непосредствена социали- 
стичеока демокрация изисква
ше непрекъсната активност на 
всички комунисти в борбата 
срещу старата практика, стари 
те рамки, навици и схваща
ния.

Изпълнявайки по този на-

Общите обществено-политиче 
ски процеси след Петия кон
грес, в Сърбия дадоха твърде 
положителни резултати.

Общественият продукт в 1967 
е увеличен с 14 на сто в срав 
нение с 1964 година. Участието 
на стопанските организации в 
о.бищя доход е увеличено с 56 
на сто в 1964 и с 62 на сто в 
1967 година. Промишленото про 
изводство в същия период на
расна с 10,4 на сто, производи 
телноехта на труда с 8,4 на сто. 
Особено бърз ръст забележи 

и химическата

на вестници 
сто. Излезли са книги в тираж 
от 35 милиона . екземпляра, ко 
ето е с 6 милиона в повече в 
сравнение с 1964 година.

Радио-абонати в първата по 
ловина на 1968 година е имало 
към 1 200 000, което е с 22 на сто 
в повече в сравнение с 1964 го 

броя на тв-абонатите

но няма дд бъде отминат.
КАКВИ ХОРА ДА СЕ ИЗ

БЕРАТ?
И този въпрос е актуален в 

организациите на ССРН. Съз
нава се, че в избирането 
хората трябва да се изхожда 
от критерии, свързани със съв 
раменните изисквания, задачи 
и проблеми на селищата.

В очертаването на възмож
ния кандидат вече се дава не-

на
дина, а
се е увеличил от 156, 941 на 497, 
067, т.е. с 218 на сто Особено е
важно разпространението на те 
зи средства на информации на 
село.

Съгласуването стопанско и 
обществено развитие на райо
ните, в които живеят народно
стите; създаването на все по- 
благоприятни условия за въз
питание и образование на ези 
ците на народностите, обезпе
чаването на равноправието на 
езиците, свободното развитие 
на народностите култури (пе
чат, радио, телевизия, издател
ска дейност); все по-бързото 
издигане на кадри от народно 
стите — постоянно бяха в цен 
търа на вниманието на Съюза 
на комунистите в Сърбия.

Подготовките и разиоквани-

енергетиката 
промишленост. Производството 
иа електроенергия в 1967 в сра 
внение с 1964 година нарасна с
49.7 иа сто, химическата про
мишленост с 25,5 на сто а про
изводството на нефт се увили 
чи с 38,5 на стр.

Физическият обем на селско 
стопанското производството се 
увеличи в 1968 с 14 на сто в 
сравнение с 1964/65 година. От 
това в обществения сектор с 
25,5 на сто а в частния —• с
10.8 на сто. Размерът на увели 
чението на селското стопанство 
в периода 1966 — 1968 година 
беше 4,8 а размера на износа 
в 1966-1967, 20,4 на сто.
Положителните процеси в сто

панството на Сърбия се отра
зиха и върху постоянното уве 
личение на реалните лични до 
ходи и жизненото равнище. Ре 
алните лични доходи в 1967 в 
сравнение с 1964 година нарао 
наха с 26 на сто.

Особено характерно е, че в 
цялата република през изтек
лия период се осъществяваха 
все по-благоприятни условия 
за по-бързо и по-масово издц 
гане на кадри из редовете ,на 
народностите.

Издаването на нови книги е 
увеличено с 17 на сто в 1967 в

— солидни, морално-тюлитиче 
оки кдчества,

— добър производител, сът
рудничещ с кооперациите

— ползващ се с голямСИ ав-
Всъщност актуални въпроси 

има много. Между тях на пър 
во място е здравната осигуров 
ка на земеделските производи 
тели, след това са проблемите 
за дейността на младежка
та организация и за включва ници в ССРН трябва да са хо 
нето на младите в самоуправ 
лечието, комуналните въпроси, 
сътрудничеството между част
ника и земеделските кооперан 
ции и др. ‘

Според досегашните разиск-

Iторитет сред хората 
— способен да «асърбава ор

ганизацията с личната си ак
тивност и авторитет- 

При това не се забравя да се 
подчертае, че бъдещите избра

ра, които постоянно живеят в 
селището и които нямат без
брой функции и задължения. 
Също така се изтъква необхо
димостта в ръководството

задачите на предишнитечин
конгреси СКС посреща Шестия 
конгрес с крупни постижения. 
Създадени са нови обществени 
и материални блага, нови отно 

съответствуват

да/ ята върху документите, които 
ще приеме конгреса дадоха, ка 
кто основите, така и определен 
опит за работа на Съюза на ко 
■мунистите занапред. Този факт, 
както и младите сили, 
се вляха в Съюза, дават добра 
рецрва да вярваме, че задачите 
на конгреса, значи неговите до 
кументи, ще станат творчество 
на практика на работническата 
класа на народа и народности 
те в СР Сърбия.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ *§ §В ТОЗИ БРОЙ:2 22 коитощения,
на постигната степен на соци
алистическо развитие на наше
то общество. В съгласие със за

22 ч .V
2 * МЛАДЕЖТА — ВСЕ ПО-ВАЖЕН ФАКТОР В ОБ- ^ 

ЩЕСТВОТО — ртр. 3

КАЗАНО Е МИНАЛАТА СЕДМИЦА — стр. 3

* „ЦИЛЕ” ГОТВИ НОВИ ИЗНЕНАДИ — стр. 4

* ДВЕ СТАНОВИЩА ЗА ДВУЕЗИЧНОСТТА — стр. 7 |

22 които22 дачите и условията, които про 
излизаха от реализирането на 
•стопанската и обществена ре
форма, израстваше и Съюзът 
на комунистите в Сърбия като 
водеще идейно-политическа си 
ла на работническата класа, иа 
народите и народностите в Сър 
&ия.
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Календар на събитията
11 ноември 1968 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ПО-ВАЖЕН ФАКТОР В 

ОБЩЕСТВОТО
общинска ■ ■ I

МЛАДЕЖТА
Съюза на кому- ) 

130 младе- 
проце-| |

тко време в
в 11 часа, когато 101 топовни 
гърмежи съобщили края на 
Първата световна война.

Според условията на прими
рието. Германия е трябвало за 
15 дни да евакуира своите во
йски от Белгия, Франция, Люк 
сембург, да напуснат Елзас и 
Лотарингия, да евакуират ча
стите си от територията на Ру 
сия, Румъния, от Австроунга- 
рия и Турция.

Германската армия е трябва 
ло да предаде на силите от Ан 
тантата 5.000 топа, 30.000 кар
течници, 2.000 самолета, 5.000 

автомобили

пистите са приети
и девойки. С тора 
на обществено-политичесн 

афирмация
всички отрасли па живота

На малката железопътна га 
ра Кампиен пристигнала 
мобилна делегация на герман- 

армия и правителство на 
Брцбергер По това вре 

имало престрелки

жм
сът
ката

авто

на младите
окатамнение на младежта 

от българската народност в Ди 
митровградско.

Разглеждайки отчета за досе 
гашната работа на младежта в 
Димитровградско, коиференци- 

че организа-

В неделя в Димитровград се 
общинска конференция

във
и тяхнато ангажиране в произ 

самоуправлението,

ственото чело с 
ме все още 
па фронта.

Представителите на поразена 
армия и фреис-

сьсгоя
на Съюза на младежта. В 
ботата на конференцията взе- 

и Георги Алексов,

оодството, 
политическата работа и култу 

по-виден.живот, стана
в Димитровградско

рния
Младежта 
в 55 актива, от които 4 в пред
приятията, 11 
активи, 33 селски и 7 в основ
ните училища. В тях активно 
са работили 1050 члена на мла 
дсжките организации.

Конференцията избра 
Дончев председателя на Общин
ската конференция за член на 
Републиканската конференция

ха участие 
член па ЦК на СКС и секре- 

на Общинския комитет и 
на Централния 

СЮК в Сърбия Ми

та германска 
ките, английски и америкаис- 

гсиерали пристъпили до ли 
която се намирал ва

ята констатира, 
цията на младите активно с 
участвувала в обществено-по- 

икономическия и 
в общината.

тар
представител

кисредношколски
нията, на 
г?на па френския военнопачал 

Фош. Адютантът
комитет на 
рослав Марковпч. Конференци 

предложи на Деветия кои 
СЮК др. Тлто отново 

да бъде избран за председател 
на Съюза на комунистите, из
разявайки по този начин един

литичесасмя, 
културен живот 
Сериозните политически съби
тия у нас и в света допринесо 
ха младежта още повече да 
разгърне дейността си. За кра

пик маршал 
■;а Фош посрещнал пред ваго 

членовете на немската деле 
след това трябва

ята 
грес на наИван 5.000локомотиви, 

и 150 000 вагегна.
С това първата световна во

йна, която се водила между им

гация, които 
ло във вагона на малката же
лезопътна гара да 
капитулация, на дотогавашната

подпишат

па младежта. периалистическите сили за ра 
зпределение на света били за
вършена. В тази война взели 
участие 38 държави с над ми 
лиарда жители. През войната 
загинали 10 милиона, а 20 ми 
лиона били ранени. Войната се 
водила на територията на 14 
държави. По това време били 
мобилизирани 70 милиона хо-

ГЬРЖЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО УЧИЛИЩЕ „МОША 
ПИЯДЕ” В СУРДУЛИЦА

германска армия.М. Б. непобедима
която четири години преди то 

западна Ев-2 ва опустошавала 
^ ропа и Балкана.

Подписване на капитулацията 
била всъщност формалност, за 

\ щото капитулацията била под- 
| готвена преди люва.

Според разпоредбите на то
зи акт. неприятелството тря
бвало да престане същия ден

\ БЕЛЕЖКАБогато чествуван деня на 

училището
*

! Улици-складове |
й й1 търговски^ 
^ организации в Босилеград с ^ 
^ крайно исвпимапис се отца-^ 
^ сят към общественото иму-1 
\ 1ЦССТВО. ^

^ Касае сс за стоките, кои- ^ 
то сс складират навсякъде, ^
а най-често по улиците ий

й^ тротоарите. й
^ Няма търговски магазин, ^ 
^ пред който да не померите, | 
^ печки, кревати, стъкло, же ^ 
^ лезария и др. И тези стоки ^ 
^ обикновено остават тук, до- ^ 
^ като не сс продадат, или до ^

Почти всички

ра.Изминаха няколко години от 
как техническото училище „Мо 
ша Пияде” п Сурдулица прие 
6 ноември ва ден на училище 
то. На тази дата славният ре
волюционер. герой на социали 
стичеокия труд. художник и 
хуманист — др. Моша Пияде 
през 1955 година пусна в дей
ствие системата на Власински 
те водоцентрали.
И тази година училището най

ни заслуги на ученици-младе
жи от техническото училище. 
За отличен успех и примерно 
поведение бяха наградени с 
дипломи 5 ученика. За извън
редни резултати в самоуправ
лението, извънучилищна дей
ност наградени са 11 ученика. 
След туп бе изпълнена пиеса
та „Ивкова слава” от С. Сре- 
мац. Постановката на тази пи
еса бе от драматичната секция 
при народния университет в 
Сурдулица.

В следобедните часове се съо 
тоя състезание по спортна стрел 

което участвуваха чле
новете на стрелческата дружи 
на на училището. Първите три 
ма бяха наградени. Литерату
рните дружини на училището 
и литературните дружини на 
гостуващите училища устроиха 
литературно четене на свои 
произведения.

Състояха се и спортни състе 
зания между тези училища по 
ръчна топка, баскетбол и фут
бол. Най-добрите отбори също 
бяха наградени.

Вечерта за учениците от учи 
лшцето и учениците-гости, ка 
кто и за младежите от града 
бе устроена танцова забава.

САМОУПРАВИТЕЛНА ПРАКТГИКА

2 Конкурс за стажанти2

В съгласие е правилника за 
стажанти кадровия комитет в 
комбинат „Димитровград” е пре 
дложил на трудовите единици 
да обявят коркурси за приема 
не на млади специалисти.

Обсъждайки това предложе
ние, трудовата единица „Орга
низатори на производството” 
направила крачка напред в до 
веждането на кадри в цеха за 
грумени обувки. В разисквани 
ята във връзка с конкурса за 
стажант-моделист с виеше об
разование и стажант-техник по 
текстила, на събрание на тру 
довата единица се изкристали 
зирало мнение, с което се тър
си подобрение на предложение 
то на кадровия комитет. Това 
произлиза от факта, че в обув 
ния цех отдавна вече говори, 
че трябва да се открие работ
но място моделист, да се прие

ме опитен моделист в гумарс- 
ката промишленост. В настоя
щите условия на конкуренция 
на пазара на гумени обувки на 
лагат предприятието да се ори 
ентира към висококачествено 
производство. Затова трудова
та единица е отправила пред
ложение до работническия съ
вет в предприятието да се от-> 
крие работно място моделист с 
дългогодишен опит и в най- 
къс срок от време да се разпи 
ше конкурс, докато за моде- 
лист-стажант обявяването на 
конкурс да се отложи докато 
се внесат изменения в правил
ника за систематизация на ра
ботните места.

Трудовата единица приела 
предложението веднага да ее 
обява конкурс за стажант-тек 
стилен техник.

тържествено чествува тоя ден.
В тържеството взеха участие 
не само колектива на училище 
то и учениците — но и предс
тавители на обществено-поли- ба* в 
тическите организации, обще- 

общност.

7 като не ги откраднат. ^
^ Търговците се оплакват.^ 
| чс нямали достатъчно поме- ^ствено-политическата 

трудовите организации, 
и. училището за планово сто^ 
панисване и учениците в сто
панството в Сурдулица и гим
назиите от Вл. Хан и Враня.

у, „ '/^ щения за складове. Но това ^
| не оправдава въпросната^ 
| проява. Да не говорим за ^ 
й материалните щети, които се ^ 
^ създават по тоя начин и за | 
| задръстването на улиците и ^ 
^ тротоарите, което служи за ^ 

присмех на хората.
Органите на народната

както

В осем часа пред бюста ко
нто се намира пред данието 
на водоцентралите на Моша Пи 
яде, бе положен венец. След 2.

**тул в залата на културния дом 
в Сурдулица, изнесена сказка 
за Моша Пияде от директора.на 
училището Бранислав Михай- 
лович. Бе устроен рецитал, по 
СЕетен на деня на училището 
и връчени грамоти за специал

^ власт ежедневно съставят ^ 
^ актове срещу тези наруши- ^ 
^ тели, обаче изглежда това ^ 
| пе е достатъчно да спре то-^ 
2 ва явлепие. В. В. й1 *Милап Величков

М. Б.

25 ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ
свидното, неговите две деца, 
заседанието на АВНОЮ, говори за ра
ботата на това тяло, за подготовките 
на заседанието.

Необходими са свръхчовешки уси
лия, стоманено сърце и безумна вяра 
за едно такова самообладание, личната 
си трагедия да схване като съставна 
част от трагедията на своя народ, като 
неминуема жертва, която изисква ре
волюцията и свободата.

Но старият Рибар не беше сам. Ме 
жду делегатите имаше мнозина, които 
някъде на Сутйеска или Неретва, или 
на някое друго партизанско бойно поле, 
или във фашистките затвори бяха за
губили своите синове, братя и родите
ли. Рибар е само представител на онова 
потриочитно поколение, което даде де
цата си в служба на родината, съзна
телно, че тази велика борба може и да 
ги загуби. Също както Лола и Юрица 
бяха представители на онова младо 
коление. безстрашни ентусиазисти, 
то в борбата за идеалите на социализ-? 
ма и свободата стана да се бори в 
Папания, на барикадите с белградска
та полиция преди войната и във въс- 
транието и по-късно в неприятелските 
офанзиви.

РАЖДАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА открива и партизанските отряди в Югославия, 
до затворниците по фашистките конц
лагери, до борците на неосвободената 
територия.

След това първият председателсгву 
ващ Воислав Кецманович — Дйедо, да 
де думата на върховния комендант Ти- 
то. То« стоеше пред трибуната няколко 

стихнат аплодис- 
започваше да говори, но 

думите му се губеха в бурята от апло 
дисменти и възклицания.

Титовият доклад „Развитието на 
Народноосвободителната борба на юго
славските народи във връзка с между
народните събития”, трая около един 
час. Беше ясен, прецизен. Тито го чете 
ше спокойно, повдигайки глас само на 
ония места, когато говореше за преда
телите на нашия народ. Между другото 
той каза:

3.
Два дни преди заседанието на 

АВНОЮ загина Иво Лола Рибар. Като 
член на Върховния щаб 
ври той трябвало да отиде 
съюзническия щаб на Близкия изток. 
Пътуването на мисията на Върховния 
щаб трябвало да стане със самолет от

на Гламочко 
самолетът бил готов за

тревожи и че ще се потвърдят лошите 
предчувствия, които ме тревожеха 
целия път по Лика. Тоа се опита да ме
утеши, че Тцто вероятно ме-----
нашата обиколка на Хърватско 
рие и о-в Кърк след капитулацията на 
Италия.

по минути, чакайки да 
ментите. Той

на 27 ноем-
в мисия в вика зарад 

помо-

импровизираното летище 
поле. Когато Тогавашният генерален секретар 

ЦК на Хърватско ни упрекна зарад та 
зи обиколка. Помолих другаря Владо 
да тръгне с мен. Щом като влезнахме в 
бараката, заварихме 
възбуден. Покани

на
полет и пътниците заели местата си, 
зад баира се показал германски разу
знавателен самолет. Тоа ведна се насо
чил към партизанския 
лил две бомби от височина от 
метра, а след това започнал да коси с 
картечни залпове.

Лола загинал от експлозия на гер
манска бомба, С него загинали и още 
николцина другари.

Един ден преди това в Черна гора пад 
нал убит и по-младия брат на Лола 
Юрица. Загинал в сражение с четни
ците.

Тито, загрижен, 
ни с цигари и кафе. 

Седнахме, а тов се разхождаше безмъл 
вно. отвендъж опря и едва с половин 
глас ми

самолет, хвър- 
стотина

„Днес е нужно Антифашисткото ве 
че на Народното освобождение на Юго- 
главия

каза: „Драги другарю Рибар, 
трябва да съобщя, макар че ми е твър
де тежко, че Лола днес загина на Гла
мочко поле, улучен от вражеска бом
ба...

по-
кое стане наистина най-висше 

законодателно и изпълнително тяло на 
югославските народи. Днес вече дойде 
време да се създаде един изпълнители ор 
ган във вид на временно правителство, ко 
йто ще бъде способен да ръководи вси 
чки работи, които трябва да извършва

да

За стария Рибар това беше 
той се държеше геройски, 
то сълза. Само попита Пито дали и на 
Юрица е съобщено, че Лола е загинал.

Другаря Тито едвам 
че Рибар не знае,

Удар, но 
не пусна ни-

За един баща по-тежък час не мо
же да дойде. Само няколко дни по-ра- 
но, когато пристигнал в Яйце, в Тито- 
вата работна стая то» 1 се срещнал с 
по-стария си син Лола, който бил там 
с членовете на Върховния щаб.

А сега Лола го няма вече.
Много години по-късно старият Ри

бар така описва тези часове, когато 
узнал за смъртта на Лола:

едно наистина народно правителство. 
Разбира се, една такава крупна крачка 
на един народ може в първия момент 
да се натъкне на евентуални пречки и 
на неразбиране дори и от страна на 
нашите съюзници в чужбина. Но в те
чение на тези две години и девет ме
сеца тежка и кървава борба за своята 
свобода и независимост, югославските 
народи Извоюваха правото сами да ре
шават за своята съдба, а това право е 
в пълно съгласие с Атлантическата ха
рта” ...

Югославските народи получиха 
сами да решават

След д-р Иван Рибар, Второто засо 
дание на АВНОЮ поздравиха предста
вители на Централния комитет на ЮКП, 
на Върховния щаб на НОВ и ПОЮ, 
след това представители на днешнито 
наши републики, на АФЖ, СКОЮ. 
Бяха избрани делови тела на заседани 
ето.

тогава узна,
че и по-младият му 

син е загинал преди един месец. За 
се колебаеше, а тогава спусна 
мото на стария Рибар и каза:

— И Юрица загина.
Старият Рибар мълчеше. А 

дигна глава и каза:
— Тежка е тази наша борба. . .

право

миг
ръка на ра

тогава

— Докато на 27 след обед, в своята 
квартира подготвях отчета (за работата 
ка АВНОЮ от основаването му, заб. на^ 
автора) при мене дойде куриер от Тито^ 
с поръчение веднага да ида при него. 
На Владо Зечевич, с когото квартиру- 
вахме в една къща казах, че това ме

Представители
вие

иа патриотично поколс-
От заседанието бяха изпратени по

здравителни телеграми до шефовете на 
съюзническите държави, Всеславянския

в Аме
рика, до Народоосвободителната войска

Всичко това беше 
тази вечер, ето, същият този Рибар, 
век на когато тази война отнесе най-

вчера и днес. А
чо- комитет, Югославските братя

— Следва —
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ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА I КАЗАНО Е ИИНШН СЕДМИЦАКОМУ СЛУЖАТ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ? 11| Младежта има големи възможно- 

Ш сти за проява на своя героизъм
Само в няколко селища

Димитровградска община 
учредени местни общности, 
тези изключения, в които 
бирателите не са избрали 
вети и надзирателни отбори в 
общностите,

изнудват?в Самоуправлението 
не е създадено за общинските 
ръководители или онези в Ко
муналния завод. Местните 
щности са за хората — 
организират, да се 
непосредствено да решават 
проблемите в селищата, 
в Пъртопопинци схванали най-, 
добре. Но когато 

' за осигуряването

тракторите го разорали, без да 
се направи допитване със съ
вета. . . Четири дни учениците 
почиствали терена от търни и 
бурещ поставили врата и се ра 
двали, че си имат игрище. Се
га то е нива. Валякът срушил 
селския мост — никой не иска 
да го прави. Тракторите разби

ак-
няма- И

не са Iс
(Тито на митинга в Осиек)из-

съ- об- 1 „Централният комитет на СЮК, след обстоен анализ, 
издаде Насоки, които съдържат редица решения за по-ната
тъшното ни развитие. В тях е изразено всичко необходимо за 
упорита работа по отстраняване на слабостите, които редица 
години се проявяваха в нашето бурно икономичеоко и обще
ствено развитие. Разбира се, тези слабости не могат да изчез
нат отведнаж, но насоката и програмата за тяхното отстраня-■ 
ване е дадена. Тази програма можем да изпълним, ако зарабо
тим единодушно.

Нашата младеж може да изиграе голяма роля. Сега тя 
все по-решително влиза в борбата за социализъм и за нови 
обществени отношения. Тя има големи възможности да проя
ви своя героизъм в работата и в развитието на социалистиче
ски обществени отношения. Нашите бойци, които с оръжие в 
ръка се сражаваха четири години с надмощен враг, като мно
зина загубиха и здравето си, не могат вече да дават толкова, 
колкото нашите млади поколения. Именно затова призовавам 
младото поколение да залегне на работа, да се вдъхновява от 
борческия революционен дух на старото поколение и с младе
жки ентусиазъм да допринася за изграждането на общество
то... ”

да се Iдопитват и Iима нещо,
утежнява развитието на 
управителните права и задъл
жения на избирателя 
данин. Такива

което
само- по !Това 11и граж- 

явления заслу- 
на нашите 

читатели, тъкмо зарад това, че 
правят изключение, да си на
правят изводи как трябва 
се действува когато се 
за най-непосредствените

станало дума 
— тук били

ват селските пътища, но 
ции за поправка 
тн, и тн.

Всичко върви, ето, така, 
може би йма още подобни про 
блеми, които трябва да се раз 
решат.

Но неуместно е да се каже:
— Първо разрешете тези про

1жават вниманието , Iкатегорични — не искаме 
плащаме. Друг въпрос е колко 
това е оправдано в тези момен 
ти и какво може да 
по такъв начин. Но истина е, 
те показаха

да

IIДа се решикасае Iинте- това. че осигуря
ването трябва да се подложиреси на всеки трудещ се. • 

Свикано било съорание на 
избирателите в Смиловци, на 
което трябвало да се вземе ро 
шение за формирането на ме
стна общност и изберат съ
вет и надзирателен отбор.

Председател ствуващият 
тал:

— Съгласно ли е събранието 
да се формира местна общност?

Отговорът гласел:
— Не искаме все докато не 

се реши въпроса със здравно
то осигуряване. Плащаме висо
ки разходи за лекуване и здра 
вно осигуряване.

Неколцина говорили в име
то на всички. Отбооникът си 
мълчал, членовете на Съюза 
на комунистите, също. Никой 
от тях не казал нито думица 
— ни за, ни против. В Смилов 
ци има към 30 членове на СК.

Гласовете на неколцина раз
били монотонията. Един бил

пи-
„Когато казах, че младите трябва все повече да се вклю 

чват, в обществения живот и нашето развитие, имах пред вид, 
че на идващите конгреси трябва да се избират най-добрите ра 
ботници, интелигенти и други, които досега са се проявили 
в обществения живот и в производството. Ние сме решили на 
ръководни места в Съюза на комунистите да дойдат възмо
жно повече хора от младото поколение. Това значи, че ста
рата генерация трябва постепенно да пренася бремето върху 
младите. Обаче считам, че между старите и младите трябва да 
има постоянна връзка, защото младите могат много да обо
гатят знанията си с помощта на по-възрастните другари.”

Единствено 1-ОКП даде изгле
ди на македонския народ да 

осъществи историческите си 

стремления

Яш:;!
Проблемите на селата изискиват действие

блеми, а след това ще форми
раме местна общност.

Наистина, кой трябва да ги 
реши? В самоуправителното об 
щество
ми решават проблемите си. Об 
ществено-политическата общ
ност може само да им помогне 
в зависимост от материалните 
възможности. Но това, изглеж 
да, в Смиловци не са го раз
брали добре. Не е много чуд
но, защото това не схващат и 
членовете на Съюза на кому
нистите.

Трябва ли да се доказа кол
ко необходима е на Смиловци 
местна общност „когато сами 
изброяват толкова проблеми”, 
които неотложно трябва да се 
разрешат? Тя трябва да реша
ва и по споровете със земедел 
ската кооперация за утрините, 
пътищата, игрището и подоб
но. Защото това е съдържание 
то на работата на тези органи 
на самоуправление. И защо то 
гава се поставя въпрос за ней 
ното формиране? На кого се 
поставят тези условия? В Сми 
ловци трябва да рещават и ор
ганизират смиловчани. а не ди 
митровградчани, не на пърто-

на щателна ревизия и да се 
даде нов принос в разисквани 
ята във връзка с приемането 
на новия закон за социално и 
здравно осигуряване.

На събранието на избирате
лите в Смиловци не са поста
вили само това условие, за да 
формират местна общност. Коо 
перацията разорала утрините, 
по които пасели добитъка. Ни 
кой не дошъл да им обясни за 
що се прави така- Кооператив
ният съвет дал място за фут
болно игрище, но тази година

1твърде ироничен:
— Пишете. Не искаме местна 

общност!
Личи на шантажиране. 

на кого и защо?
I1Но 1самоуправителите са

IЖестоки били разискванията 
на Комунал-

(Ннкола Милчев в Охрид)1с представителя 
ния завод в Пирот във връзка - „След като 1941 година организациите на Югославската 

комунистическа партия в тази република решително отхвър
лиха вмешателството на Българската комунистическа партия 
и нейните опити да ги отцепи от Югославската комунистиче
ска партия, народоосвободителната борба в Македония се раз
виваше непрекъснато.

В тези решаващи дни македоноките комунисти, органи
зирани в ЮКП, станаха истински авангард на работническата 
класа и носители на трайните интереси на целия македонски 
народ.

1със здравното осигуряване в 
Пъртопопинци. Жестоки и мъ
чни. Нито дума не се чула ко
гато се формирала местната об 
щност. Всичко вървяло бързо, 
спокойно и в ред. А и кого да

I111I1ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И СТОПАНСКИ АК
ТИВ В ДИМИТРОВГРАД 1 Още преди войната, в стара ненародна Югославия, кога

то македонският народ бе изложен на денационализация, те
рор и сиромашия, ЮКП беше единствената политическа сила, 
която на този народ даваше реални изгледи да осъществи 
своите исторически стремления. Тя бе единствената партия, 
която признаваше правото на национална самобитност и от
криваше перспективи за свободен, равноправен живот в една 
нова равноправна общност на югославските народи.?

През изтеклите 25 години развитието на Македония е 
наистина импозантно. В стопанския възход промишлеността 
бе основният фактор за осъществения прогрес. Годишно тя 
постигна растеж на обществения продукт от 11°/о. С устройва 
нето на редица крупни, модерно обзаведени земеделски сто
панства земеделското производство се увеличи значително. 
Жизненото равнище е в постоянен растеж. За това говорят 
и данните, че личните доходи на заетите през последните две 
години са се увеличили с 23 на сто. Подобрени са жилищните 
условия на населението. За петнадесет години жилищната 
площ е увеличена от 8,5 на 14 милиона квадратни метра. Про
мени се изгледът на македонските градове и села и се пос
тигнаха резултати в електрифицирането.“

11Със самоуправлението връщаме 

на хората онова, което сме им
отнели

1II111Тези дни Общинското синди 
кално вече в Димитровград 
проведе разширено заседание 
на тема: „Обществено-икономи 
ческото значение на основния 
закон за утвърждаване и раз
пределение на доходите и дру
ги разпоредби във връзка с 
непосредствените задачи на 
трудовите организации”. Наро
дният представител и секретар 
на Републиканското синдикал
но вече др. Ивошевич изтък
на, че в началото на август в 
нашата страна е публикуван ос 
новния закон за утвърждава
не и разпределение на дохода 
в трудовите организации. По 
негово мнение, този закон е е- 
дин от най-революционните за 
кони, приети у нас досега. 
Вече
много законни предписания, ко 
ито не бяха в интерес на тру
дещия се човек- Той ликвиди
ра 12 досегашни закона от та
зи област, а 25 такива ще пре
търпят коренни промени с цел 
да се покаже на практика как 
занапред трябва да върви на
шето общество в рамките на 
самоуправлението.

Досега повече от 50 на сто 
от осъществения доход задър
жаше държавата. По този на
чин определени центрове — ре 
публикански и съюзни — реша 
ваха в какъв размер трудови
те организации ще внасят в 
държавната каса. Нико» досе
га не питаше непосредствените 
производители какво става с 
техния доход. Стопанската ре
форма разреши този въпрос — 
на производителя се дава пра
вото да решава как ще се раз 
порежда с неговия труд.

Другарят Ивошевич каза, че 
никой няма правото да отне
ма на производителя онова, ко 
ето произвежда.

Новият закон ще се прилага 
във всички трудови организа
ции и обществени дейности и 
по този начин ще се намерят 
в едно и също положение и 
производители и непроизводи- 
тели. Такъв третман на трудо
вите организации е крачка на
пред
съществуващите различия 
жду заетите в непосредствено
то производство и нестопански 
те дейности. Нашето общество 
предприема „хирургическа 
перация”. каза той, за да 
оттича акумулацията в банки
те вместо в производителните 
организации.

II1I1попинчани, кусовранци или в* 
сочани. 1Нико,1 няма да реша 
ва споровете"между коопераци 
ята и Смиловци ако селото не Iкъм отстраняването . на 

ме- IIги реши.
Съветът на местната общност 

ще търси изход от недоразу- 
о- мението с кооперацията. А ако 
не не може да се намери решение 

— тогава съд. Тук е решение
то, а не в поставянето на ус
ловия около формирането на 
тази самоуправителна институ
ция, която и с решение на Об
щинската скупщина узаконена.

Почти 30 комунисти в Сми- 
ловци трябва да се запитат — 
каква политическа основа съз
дават за развитие цд самоуп- 
равителни отношения на село? 
Ако комунистите са авангард 
на нашето самоуправителио об 
щество, тогава мълчанието и 
отстъпването пред анархистич
ните похвати, в никакъв слу- 

По чан не може да бъде авангард

МI Нашите народи решително 

против всякакво вмешателство11 (Милош Минич в сръбската скупщина)
„Нашите народи, съзнаващи силата 

ция и фактът, че сами са си извювали и с тежки 
платили своята свобода, независимост и народния и държа
вен суверенитет, безкомпромисно отхвърлят“ новите доктрини 
за „ограничен суверенитет“, за правото на военна и полити
ческа интервенция р друга суверена страна и под., без оглед 
на оправдаването с „братска помощ" или с каквото и да е, 
както се оправдават или могат да се оправдават държавите 
интервенти. Нашите народи са решително против всяко вме
шателство във вътрешните работи, специално против упот
ребата на сила при разрешаването на опорове между държа
вите. Всъщност това са стари доктрини за застарелостта на 
суверенитета и за нуждата от супернационални икономиче
ски, военни и политически блцкове на държавите. Тези док
трини бяха особено популярни преди двадесетина години на 
Запад, в редовете' на някои буржоазни и социалдемократиче- 

. ски водачи, по време на идейната и политическа подготовка 
за създаването гш Атлантическия пакпт. Всъщност това .са 
доктрини за подялбата на света на блокове на държави и на 
сфери на влияние на великите сили, без .оглед кои 
е застъпвал за тези доктрини.“

„Цялата народоосвободителна борба и социалистическата 
практика през двете и половина десетилетия укрепваха у на
шия народ и народности, особено у работническата класа и 
съзнателните пр.огр_есивни социалистически сили 
че националното равноправие, свобода, независимост, сувере
нитет и свободното национално утвърждаване

1Новият закон ще влезе в си
ла от Нова година и в 
къс срок от време пред тру
довите организации стоят 
разрешаване 
Статутите и други актове, с ко 
ито се регулира вътрешната ор 
ганизация ще претърпят голе
ми изменения, понеже сега ор 
гана на самоуправлението ня-

1този на своята револю- 
жертвивалидностнямат за 1много въпроси. 1I11I1ма да може да се позовава на 

закони, а ще трябва да приема 
такива, които най-много 
варят на трудовий човек, 
този начин трудещите се зана 
пред сами ще „правят” закани , , , М. Бакнч
и това е също така революцио . л\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. 
нна мярка, вяра в трудещите ^ 
се, а от друта страна — и по- А 
голяма отговорност. Ние ще бъ 
дем единствената страна, коя-

1отго-

Iно.

11Съобщение |
2 ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОКАНВА- \ 
2 МЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕ- 2 
2 СОВАНИ, КОИТО ИМАТ 2 
2 ДА ПРЕДЛОЖАТ СВОИ НА 2 
2 УЧИО-ПОПУЛЯРНИ, ХУД0 2 
2ЖЕСТВЕНИ ИЛИ ПУБЛИ-2 
?ЦИСТИЧНИ ТРУДОВЕ ЗА2 
^ ПЕЧАТ ПРЕЗ 1969 ГОДИНА? 
2-— ВЕДНАГА ДА ИЗПРАТ-2 
2 ЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 2 
2 ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТ 2 
2 ВО”. ■» ?
у\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

*2 II
и кога сеIто по такъв начин дава афир-

1мация на самоуправлението.
На края др. Ивошевич изтъ

кна, че с прилагането 'на новия 
закон ще се заздрави доверие
то, с което ще последват нови 
закони, без да има етатизъм, ко 
йто връща обществото назад.

1II съзнанието,1I са темели на
интернационалистическото сътрудничество, на укрепване 
братството и единството и на все по-голямото взаимно дове
рие и сближение на нашите народи и народности.I на

К. Трайков
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ИЗ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ
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»ЦИЛЕ« ГОТВИ НОВИ ИЗНЕНАДИСЪВЕСТ НАШАСИМЕОН В „1Диле" годишния производ 

ствеи план и реализация са 
осъществени за девет месеца. 
За три месеца, колкото оста
ват до края на годината ще се 
произвежда свръх планово на 
стойност от 1 500 000 нови дина 
ра. В тези предвиждания няма 
прекалявало. Динамиката на ра 
бота се засилва. До 15 октом
ври е произведена надпланова 
продукция за 300 000 нови ди
нара.

От значение за тази трудова

томата- Днес не' искат да ка
жат каква нова изненада ни по 
дгогвят. Тайна е 
предприятието. Има време ко
га ще се знае. За овладяване на 
новото произведение са необхо 
дими 300 000 нови динара, Ако 
се успее 
предприятието ще се увеличи 
с още 6 000 000 динара и Дими 
тровград ще получи още един 
милиардер.

мишленост е в упадък. Проу
чването на пазара и ориента 
цията към нови произведения 
създадоха възможност „Циле" 
да се приспособи към новите 
условия на стопанисваме. И 
напълно успя в това. Показа
телите най-добре илюстрират 
това.

Освен овладяването на ново 
производство органите на са
моуправление и колективът пр 
о.учват възможността да се мо 
дериизира предприятието. В на 
стоящата година освен изпла
щането- на ануитети, които с 
години наред са отгала.чи, се 
увеличават фондовете за раз
ширено възпроизводство и в 
предприятието се надяват, че 
с незначителни кредити вече 
идната година ще се набавят 
по-съвременни машини. Разчи 
та се, че за тази цел ще бъ
дат необходими към 200 000 но 
ви -динара средства.

казват а

ващп на неговите квалифика
ции. И толкова пъти съвестта 
на хората го отминала. Отгово 
рите, които получавал от тези 
конкурси били лишени . от 
топла човешка дума. В тях, • 
сухо и кратко се съобщавало, 
че е приет друг кандидат.

Симеон често идва в Босиле

Симеон Николов, двадесети- 
петогодишен циганин от село 
Ресен, Боснлеградоко е сляп от 
рождение. Докаго бил малък, 
за него се стараел баща му, ко 
вач. Но той отдавна вече е ум
рял. Останала само 65-годиш- 
ната му майка — стара и не
мощна жена.

Тъжна е съдбата на тоя мла 
деж, който още от рождение 
живее в мрак.

'Симеон е даровит и способен 
мъж. Може би много по-спосо- 
бен от мнозина нас, които го 
познаваме, но не успяваме или 
не желаем да облекчим негова 
та горчива съдба.

Преди две години той завър 
шил средно медицинско учили 
ще за слепи в Белград. И то 
с отличен успех. Бил е един от 
най-добрите ученици в учили
щето, който не е знаел за по- 
малка бележка от петица. Вла 
гал усилия Симеон, съставял 
дните с нощите и вярвал, че 
всички хора в себе си имат 
човещина. А той въобще не 
знае как изглеждат хората. Но 
по думите и постъпките им съ 
знава колко са добри и ло
ши и готови да разберат и по
могнат.

общият доход на

•Сград с надежда, че някой ще 
го разбере и ще му помогне. 
Довеждат го неговите съседи, 
които му съчувспвуват. Дават 
му дрехи, за да има какво да 
облече когато дойде в града. 
Ако всички бяха като негови- 

Симеои би живял

организация 
довете няма залежали 
Напротив, трудно могат и да 
задоволят търсето на 
Голяма част от произведения
та на „Циле" се продава в де
сетте магазина в страната. За 
два месеца например

е, че в складо- 
стоки.

■ _

.1?т
*мебели.
Ш
~\’-ч ^

иовоот- 
Железиикте съседи, 

по-добре.
Намерил конкурс, п който се 

търси телефонист. Като

критият магазин в 
направил оборот за 230 000 но 
ви динара. Не малка ставка в 
оборота на „Циле” правят но-

футбол

яа».уче
ник успял да научи и тоя за
наят, но ето, че за това няма 
квалификации. И сега, 
удавник, хваща се за сламка, 
макао
че е осъден на неуспех и 
тоя конкурс.

Колко голяма воля за рабо
та! И упоритост. И то от чо-

вите произведения 
ма маса и три типа билярд. За 
1 000 футбола са взети 2 000 000 
нови динара. За но-голямата ча 
ст от производството на „Циле”

Колективът с единен
В битката на реформата ко

лективът същевременно се е 
борил да се уредят и вътреш- 
дите отношения. И в „Циле” има 
ше явления на труповщина, ко
ето пречеше в реализирането на 
производствените и самоуправи 
телни задачи. Но колективът 
намери сили да стане здраво 
на крака. Неотдавна са нака
зани с предупреждение пред 
изключване председателя на 
работническия съвет и още два 
ма работници зарад злоупот
реба на самоуправителната сво 
бода и внасяне на раздор в ко 
лектива.

..Така вече не може“ — каз 
ват в колектива и затова им е 
поставено условие — или да се 
поправят, или вън от трудова 
та организация.

Сега в „Циле“ е спокойно. Ра 
боти се творчески, съзидател-

като г:
' ■:

Шче предварително знае шпредварително е сключен дого 
вор за продажба, понеже с ка 
чеството си то вече завладя па 
зара.

на .
4 А

т>
Нова тайна па „атомния цен 

тър"век, който от рождение живее 
в тъмнина.

Дали Симеон е поставил на 
шата съвест под въпрос? Из
глежда, че не сме успели 
разберем неизмерната му воля 
да живее и работи.

«а
V

В „атомния център“, както в 
'„Циле“ наричат машинното от 
деление, е „патентиран“ авто
мат за футбол на маса и за би 
лярд. Преди да овладеят про
изводството не искали да съоб 
щят в какво е тайната на ав-

Работа си с работа ...Четиридесет и четири пъти се 
обаждал Симеон на 
за работни места.

да
конкурси

съотвеству- Критичният долен праг, кой 
то постави реформата, колек
тивът на „Циле" надделя и се 
га върви по възходящата ли
ния на успехите. Между друго 
то да кажем, че такъв размах 
е поститнат със застарели тех 
нически
преди година ,и в условия ко 
гато дървообработващата про-

В. В.

СЕСИЯ НА ОС В БАБУШНИЦА

Тази година без загуби в стопанството набавенисредства,
но. Само така може да се ус-

М. Б.пее.
Планът за развитието до 1967 г. пяма да се провали. Селско 

то стопанство въпреки резултатите има нужда от нови меро
приятия. Земеделските производители искат по-добри здрав
ни услуги.

На 8

лекари и хората са принудени 
да си плащат прегледите, а и- 
мат право поне на намаления. 
При лекуване в болница поня 
кога трябва да се платят и по 
200 000 динара, макар че всяка 
година за здравно облагане се 
внасят значителни суми .

Народният представител в ре 
публиканската социално-здрав
на камара лекарят Александър 
Игнятозич се съгласи, че зе
меделското население не полу 
чава достатъчно срещу средс
твата, които дава. Но и това 
може да е привидно, защото 
средствата се изразходват за 
лекуване на други земеделски 
производители, които боледу
ват от ТВЦ или други болести. 
Например в Бабушнишка ко
муна 17,5 милиона ст. динара 
отиват годишно за лекуване на 
земеделци, болни . от туберкуч 
лоза, а 7,5 милиона за лекува 
не на хора в Топоница.

Здравната услуга може би 
ще е по-добра, ако се промени 
плащането на здравните заведе 
ния — може да се заключи от 
изказването на представите
ля. Зарад паушалното плаща
не болните по-малко ги дър
жат в заведението, защото то
гава разходите са по-малки и 
паушалът ще остава за доход.

Сесията реши да се д?ле лре 
поръка на Здравния дом в Ба 
бушница да опазва разпоредби 
те от решението за здравно оси 
гуряване на земеделските про 
изводители- За този дом обаче 
не бе казано, че е грешил.

м. н. н.

Димитровградска хроникат.м. в Бабушница се 
състоя сесия на общинската 
скупщина. Три въпроса от дне 
вния ред, който беше прео- 
бширен, приковаха внимание-: 

, то на всички отборници. Тези 
въпроси бяха: какви са резул 
татите на стопанското равитие 
през деветмесечието и по пла 
на за стопанското равитие до 
1970 година, какво тежи на сел 
ското стопанство в комуната и 
защо са недоволни земеделски 
те производители от здравното 
осигуряване.
СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОБНАДЕЖДВАТ 

„Стопанското развитие в ко

ки условия са съдействували 
за добра реколта в селското сто. 
панстао. Производствени ре
зултати има. Но това сега не е 
основното. Въпросът за прода
ване на продукцията, за орга
низиране на кооперация с про 
изводителите, за цените е мно 
го наболял. Един литър мине 
рална вода е три пъти по-скъп 
от един литър мляко. Това е 
достатъчно да илюстрира поло 
жението в пласирането на про 
изведеното.

На сесията по този въпрос 
се констатира, че увеличаване 
то на цените не е решение. Ну 
жно е да се намери начин за 
пласиране на производството и 
да се създадат условия за от 
пускане на кредити за произ
водствено сътрудничество на 
кооперациите с частните произ 
водители. Иначе селското сто
панство, което тук е основен 
отрасъл, ще изпадне в криза, 
която ще има значителни по? 
следици върху икономическия 
живот на населението.

ЗДРАВНАТА ОСИГУРОВКА 
ПО-ГОЛЯМА ОТ ДАНЪКА

„Трябва най-сетне да се ис
ка от компетентните здравната 
осигуровка да бъде еднаква за 

каза един отбор- 
,Иначе, продължи той, та 

зи здрав-на защита на земедел 
ските производители е само на 
чин да се взимат пари. Здрав
ните книжки не важат при

Отвреме-навреме младежта в 
с. Желюша обърне вниманието 
с дейността си. В последно вре 
ме младежта в това село за
бележи нови успехи. Подготви 
„Кир Яня” от И. Ст. Попович, 
с която се представи пред- 
желюшката публика, а след то 
ва посетиха и някои села в ко 
муната.

Макар че желюшани работят 
при много по-трудни условия 
от димитровградските самодей
ци, те са по-активни.

и млеконадоя е значително на 
малял.

Сушата нанесе щети и на зър 
нените култури- От всеки хек 
тар площ с пшеница са полу
чени по 10 центнера по-малко 
от лани. В плановете стои, че 
се очакват по 2 000 кг от хек
тар. а получени са само по 300
кг.

М. Б.

-йн
От магазин — зала
Младежта в Бребевница още 

веднъж се прояви, Тези дни по 
мещението в кооперативния 
салон, което служеше за мага
зин, е уредено за устройване 
на вечеринки, танцови забави, 
събрания и кинопредставления.
Младежкият актив се бори да 

обезпечи и повече скамейки, за 
да се прекарват по-удобно часо 
вете в залата.

Богдан
Николов

освободен

муната до края на септември т. 
г. е повече от задоволително. 
По всичко личи, че тази годи
на ще завърши без нито едно 
предприятие да има загуби“ —
каза представителят на служ
бата за обществено книговод
ство в изнесената информация. 
Това ще поправи показатели
те за изпълнението на плана 
за развитието до 1970 година.

Общия доход и всички дру
ги показатели, сравнени с тези 
от същия период на миналата 
година показват, че стопанство 
то има по-сигурен ход. Общият 
доход например е по-голям с 
6°/о, а плащането на продаде
ните изделия възлиза на 
от стойността на стоките. Дъл
говете на предприятията са по 
малки от това, което имат да 
взимат, а доходът след прис
падане на материалните 
заплати са по-големи с 9°/о. т.е. 
В разпределението му стойно
стта на работните заплати въз 
лиза на 69°/о, а другите средс
тва остават за фондовете 
предпиятията. Самите работни 
заплати са по-големи с 9°/о, т.е.

месечно

Курсове по първа помощ
При осмокласните училища 

в общината организацията 
Червения кръст провежда ку
рсове по първа помощ. Курсо
вете ще посещават учениците 
от VII и VIII класове, а лек
ции ще изнасят преподаватели

Окръжният съд в Ниш под 
председателството на съдията 
Гойко Момчилович' освободи 
журналиста . на „Братство” Бог 
дан Николов от отговорност по 
частната тъжба на управителя 
на Здравния дом в Димитров
град Иван Лазаров за обида в 
статията „Лекарската етика и 
опитът на височани”- публику
вана във вестник . „Братство“ 
брой 305 от. 1 септември 1967 
година.

Съдебните заседатели : заеха 
становище, че обвиненият Бог
дан Николов, като. Журналист, 
не е имал намерение^-да обиди 
и дискредитира лекаря 
Лазаров като личност, но е пи 
сал от обществен аспект за 
проблемите в■здравната служ
ба като цяло.

навсички 
ник.

84°/о

те.В звонцираз- ■ Средства за тази акция са 
обезпечени от Комуналния за
вод за социални осигуровки в 
Пирот.Образувано занаятчийско дружество

Миналата седмица в Звонци населението. Тези стоки не са 
е образувано занаятчийско дру особено качество, а пречат за 
жество, в което са записани пласирането на изделията на 
към двадесетина частни зана- местните •: занаятчии.; Затова й

целта на обединението е * да се 
представлява произвеждат стоки за потреби 

на занаятчиите, те на населението от комуната.
Предвижда се чрез това обе 

динение по-късно да се органи 
зират производство и' пласмент 
на ръководелия които да се 
продават като сувенири през. 
туристическия сезон. За тази 
работа ще бъдат -'(ангажирани 
предимно жените от района.

м. н. н.

на
Акция против алкохолизма
В рамките на „Месеца на бо 

рба против алкохолизма” обгци 
нокият отбор на Червения кръ 
■ст във всички селища ще про 
жектира филми, в които се го 
пори за значението на борбата 
срещу алкохолизма като голя
мо обществено зло.

сегашното им средно 
равнище е 55,400 стари динара. 

Но въпреки тези резултати
ятчии.

Дружеството 
обединение 
което ще произвежда стоки и 
ще ги пласира на пазарите в

тревожи намаляването на ра
ботната ръка- Миналата годи
на е имало към 800, а тази го 
дина към 700 работници в про 
изводството, а за комуна, ка- 
квато е тази, това на_маляване 
означава откриване на още е- 
дин проблем търсене на рабо 
та за хората извън комуната.

Благоприятните климатичес-

комуната.
В пазарни дни в Звонци, Ба 

бушница и други места приети 
гат от разни места занаятчии 
или търговци, които носят кон 
фекционни стоки, обуща и дру 
ги изделия и ги продават

Иван
■№

По-малко мляко
Тазгодишната суша нанесе 

големи щети на овцевъдството. 
Не само сенодобивът е слаб, нона
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСАдашс+ош ? »КАЛКУЛАЦИИ«
на съвесттаБоголюб Илиев един от творците на 

юбилярната изложба на СЮК Магазините на се пресметне — излиза, че це
ната на дребно на „радосана’.’ 
в никакъв случай не може да 
бъде по-висока, от 10 .нови ди 
нара: Само на 400 кг „радосан” 
„съзнателният” калкулант обез 
печил на кооперацията 2 720 ди • 
нара незаконна печалба.

Ако се измери съвестта на 
калкуланта със същите мерки, 
с които той формирал цените 
на дребно, и това се извади от 
онова, което се нарича роля на 
човешкия фактор — какво ли 
ще остане от калкуланта, кой
то от своя страна също трябва 
да подпомага кооперативните 
отношения, съставна част на 
социалистическите отношения 
на село? Това ли е начин да се 
придобие доверието на произ
водителя?

На тези и подобни въпроси 
нека отговорят калкулантите в 
кооперацията. И не само те.

За да не навредят подобни 
ексцеси на кооперацията, ко
оперативният съвет и колек
тивът трябва да мерят постъп
ките на отделни служби и име 
то на .политическите начала за 
нашето действуване на село.

Защото, позволете ни да ка
жем, ни самите калкутанти не 
биха останали равнодушни ако 
някой неоправдателно откъсва 
от трудно заработената им па-

М. Б.

кооперация 
„Сточар” и земеделската апте
ка (клон на кооперацията) в 
Димитровград продали 400 кг 
„радосан”’ — прах за атестираНаскоро ще се чествува 50- 

годишнината от ват едно историческо 
тво, което служи 
те да се запознаят с дейността

богатс- Сата, която сега готвите по слу 
чан ■ чествуване 50 годишнина^ 
та на Партията?

—'Изложбата трябва да под
чертае най-важните моменти 
от историята на нашата пар
тия. Това е твърде отговорна 
задача. Затова сега с колегите

не на семена против плевели.
Значи, съвременните агротех 

нически мерки постепенно при 
емат и частните производители 
в общината.

Понякога обаче някое звено 
във веригата на консолидация 
на социалистическото произвол 
ство на село се откъсне и пре 
сече доверието между коопера 
цията и производителите. Това 
показва и следния пример: Раз 
сърдил се инспектора по па
зара когато видял какво се пра 
ви с „радосана“. Там е забеле- 
жено, а инспекторът само пре 
писал, че набавната цена за 
килограм от това химическо 
средство е 8,50, а с разходите 
на превоза 8,80 динара. Дотук 
инспекторът не е имал никак
ви забележки. Намерил и став 
ката „продажбена цена”, коя- 

- то убедително говори за рабо
тата на калкуланта в тази ор
ганизация. В магазините „радо 
сан” се продава по 17 динара 
килограм! Два пъти по-скъпо 
от продажбената цена. Съзна
телният каркулант, този който 
„спазва” предписанията, е имал 
право да сложи надценка най- 
много до 20 на сто. И когато

основаването 
на Съюза на комунистите. Вси 
чки наши

на историци
организации и инс

титуции се готвят тържествено 
да чествуват този важен гоби 
лей. По този случай Музеят на 
революцията в Белград 
юбилярна изложба 
ето на Партията. Един 
ганизаторите и творците на та 
зи изложба е БОГОЛЮБ ИЛИ 
ЕВ от сел.о Брайковци, Димит 
ровградскр.

ИЛИЕВ работи в Музея на 
революцията от четири години. 
Гук се прояви като отличен ра 
ботник. С голяма любов прис- 
стъп-ва към разкриването 
нови материали и по този на
чин активно участвува в 
даването на нашата 
история. Следвал е история в Но 
ви Сад. Още с дипломната си 
работа „Любен Каравелов и 
връзките със сърбите“ обърнал 
вниманието на комисията. На-

готви
за развити имаме много работа около ор

ганизиране на изложбата. Тр 
ябва да се прегледат много до 
кументи, а след това да се из
тъкнат ония „по-важни“, които 
най-добре ще илюстрират дей
ността на нашата Партия.

Изложбата ще бъде поместе 
на в бившата сграда на ЦК на 
СЮК на площод „Маркс—Ен
гелс”. Сега пристъпваме 
найважната работа:

от ор

на към 
среждане 

на материалите — каза накрая 
другаря Илиев.

съз
на нашата Партия за 50-годи- 
ни от създаването й.

— Как ще изглежда излож-

най-нова

Б. Николов

ЗВОНЦИ

Изпълнено обещаниеправил впечателние и със семп 
нарната си работа „Христо Бо 
тев“. Затова когато отишъл на 
работа в Неготин като гимна
зиален учител, някои историци 
го поканили да се върне на ра 
бота в музея.

Най-голямата му работа в 
музея, както и той казва 
уреждането н а предстоящата 
изложба „50 години на СЮК“.

По този случай го посетихме 
в Музея на революцията с цел 
да ни запознае с предстоящата 
изложба.

— Работя като кустос в Му
зея и непосредствено съм задъл 
жен за събиране на партийни 
материали от П заседание на 
АВНОЮ до освобождението на 
страната. Тези материали сре- 
ждам по отдели. Това е всъщно 
ст бъдещия вид на Музея.

— Как е разпределен матери-’ 
ала?

— Музеят има четири части. 
В първия дял се поместват" ма
териалите от социалдемократи
ческия период. Втория отдел 
съдържа материали из дейност
та на Парията между двете све 
товни войни. Третият дял съдър 
жа партийни материали от пери 
ода на Народноосвободителното

След обединяването 
вните домове в 
община сред населението в Зво 
нски район имаше боязън за 
здравната защита. Все пак, то 
ва се оказа излишно.
Управникът на Здравния дом 

в Бабушшеда, Воя Кръстим, 
още тогава даде обещание, че 
здравната служба ще се подо
бри, и това се сбъдна.

Звонци не остана без лекар,

на здра 
Бабушнищка

както се носеха слухове, не ос 
тана и без аптека. Напротив, 
здравния пункт е по-добре об 
заведен
дновен инвентара, а пода се 
облага с виназ плочки.

На въпрос дали е нужно в 
едно малко място да се влагат 
толкова средства, д-р Кръстич 
ни отговори:

— Това е наш дълг. В кра
ен случай, средствата, които да 
ват осигурените от този край 
трябва да им се върнат. Само 
по този начин ще спечелим до 
верието им-

Ние няма да опрем тук.
Имаме намерение да набавим 

нова модерна линейка за бър
за помощ специално за този 
край, ще разширяваме здрав
ната служба като установим по 
стоянни работни места за зъбо 
лекар, лаборант и пр.

Узнах, че в амбуланторията в 
Звонци идват най-много паци
енти, тя е най-посетената в ко 
муната. В район Звонци има 
много пенсионери и др. лица 
ползващи здравна осигуровка.
За работата на здравния пункт 

в Звонци се чуват похвални ду 
ми сред хората, както и за уп 
равнина на Здравния дом Кръ 
стич в Бабушница, защото из

доведена е вода, по
ра

■хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ЛЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ „БРАТСТВО ? 
ДИМИТРОВГРАД

е
%
| ПРЕДПРИЯТИЕ $I2 22 обявява 2* 22 2Конкурс 2БОСИЛЕГРАД 1хИВКОВО словоа .

22 за попълване следните вакантни работни места:
1. СЕКРЕТАР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИК

22 22 22Преди известно време в Бо 
силеград гостуваха самодейци 
от сурдулишкия театър при 
народния университет. Те се 
представиха с комедията „Ив- 
кова слава” от Стеван Сремац:

Това първо гостуване на са
модейците от съседната общи
на бе топло прието от зрители 
те. Представлението бе на за
видно равнище, а няколко ро 
ли бяха майсторски изпълне-

2^ УСЛОВИЯ:
^ 1. завършил Юрист с 2 години трудов стаж, или юрист ^
|с 5 прослужени години. У/
^ 2. Виеше образование с две години трудов опит. Средно ^
2 образование с 5 години трудов опит или непълно образование У, 
^ с 10 години трудов опит. Предимство ще има електротехник- ^ 
^ винклер. ^
2 Лични доходи — според щата. Стартни основи за юри- 2
2 ста — 850 н. Д. и за електротеника — 750 н- Д. 2
2 Пробна рабо.та задължителна. 2
2 Предприятието не поема задължението да обезпечи жи- 2
^ лище и не плаща разходи за пренасяне или отделен живот. 2 
^ Осигурен е превоз от Димитровград до Желюша, както и хра- '/ 

на в работническата столова. ■ ^
— 8 дни след публикуването ^

22 I

ни.
Очаква се, че самодейците от 

Сурдулица отново да гостуват 
в Босилеград и с музикално- 
забавни програми.

движение и четвъртия дял го- 
гори за социалистическото изг
раждане. Всички материали са 
микрофилмовани и представя-

2 Срок за подаване ка молби2 2/. на конкурса.
'хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх2■пълни дадената дума.

Камен Гюровв. в.

Четвъртък е пазарен ден в Звонци. 
В четвътък тук идват много хора 
близките села и „полчанье". Едните ид
ват да си купят туй-онуй, а „полчанье" 
да продадат непродаденото зеле, чуш- 
шки и други продукти.

Ф0Т0ХР0НИКАот

*ч ||.1н

А дядо Стоящ Раигелов, „Пушкало
то" от Нашушковица ненай-различни сто-На сергиите 

ки. Слабокачествени, но скъпи. Иначе '-т:-. .<• I.<. > . го е грижа за 
, градски панталоп. От. рапо бе .седнал 

при „Бубо" и си шиеше бира. „До гуша 
мр, е стигнало от ракията. Пет години нс.... 
п пия. Бирата е пиене" — рече и вдиг- 

• на шишето. Покани ни на Димитров
ден, но чак късно вечерта замина 
.Нашушковица да „заколи мръвка-две" 
за утре. Май че н той беше закъснял 
за неговия Димитровден. Ама 
бил на пазар?

'■ 1 ...как ще си обясни човек идването 
сергиждията .чак тук. Има сметка чо
векът. Магазините имат стоки, Но паза
рското привлича и се купува. Затова

на

БИРАТА Е . а ;.
Момченцето е ученик, но има гри-

' ; о ц-1 • 1 .; :г:(г:. гп : г
жата да закара и царевицата до село, 
че другите ои имат работа.'За: да не из- 
паднат чувалите от колесничката, то ги 
оплита с въженцето повече от нужно
то. „Да си нямам работа с неволята" — 
каза. •

звопските занаятчии сега се обединяват 
да произвеждат такива стоки — хем да 
работят, хем да снабдяват своите хора е 
добра етока.

ПИЕНЕ../ заа<:

нали е

Текст ■ снимки М. Н. Н.
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КОНКУРСИ И СЕМЕИСТВЕНОСТот Висока, която с трудолюби
ето си и добрите отношения с

След откриване на мината 
хората от това село станали 
миньори. Традицията в ббразо хората е спечелила доверието 
вателното дело също е пусна- ’ на всички. \ 
ла дълбоки корени. Най-ста
рият учител в Звонски район жим, че за разлика от много 
Симо Стефанов е от Вучи дбл. подобни села Вучи дел расте 
Сега го замести на този пост 
неговия син Любомир Стефа-

Веронтно мнозина не са ни 
за село Вучи дел, което 

Руй,
чули
се намира в полите на 
най-високата планина в Луж- 
нишкия край. Селото се нами
ра на 1000 метра надморска ви 
сочина. Както разказват стари 
те хора, селото някога се нари

Неотдавна основното учили
ще в Горна Любата публикува 
конкурс за приемане па пре
подавателя по руски език.

Условията в конкурса бяха 
завършил ВПШ, абсолвент, или 
гимназист.

Обадих се в определения 
срок като апсолвент по руски 
език на ВПУ. Разговарях и ли 
чтю с директора на училище
то, като му напомних, че ми ос 
тава само още дипломния из
пит. То ма че ме осве
домят за резултата от конкур

училището не намериха за не
обходимо да ми отговорят офи 
циално и да ми върнат докуме 
нтите. Това е и разбираемо, за 
щото по тоя начин искат да се 
„осигурят” да не ги съдя. Аз 
вече възразих на конкурсната 
комисия, макар че съм сигу
рен, че и тя няма нищо да ми 
отговори. Но това няма да ме 
разколебае правдата да потър 
ся в съда.

Накрая да кажа и това, че 
при обсъждането на тоя кон
курс от решаващо значение са 
били роднинските връзки. Име 
нно, директорът на училището 
и приетият кандидат, който по 
нищо не изпълнява условията 
на конкурса, са близки родини

Трябва накрая да отбеле-

и по броя па домовете и 
броя на населението. За това 

и броят ма учениците.

по

нов. В селото има и доста ми
ньори специалисти като Ста
мен Петров, Борис Петров, Ри 
ста Илич и Рашо Николов, ко 
йто е получил отличие за зае 
луги в уреждането на Завой- 
ско езеро. За трудолюбието на 
хората от Вучи дел говорят съ 
временно обзаведените къщи 
в селото.

Освен това не можем да от
минем и крупните акции на 
членовете на ССРН, ко.ито със 
собствени средства построиха 
нова училищна сграда, постро
иха заедно с Горската секция 
пътя Ракита — Вучи дел на 
дължина от 4 км. В момента в 
пълен разгар са подготовките 
за електрификация на селото. 
Общинската скупщина в Еабу-

говори
През тази учебна година в пъ
рво отделение на основното у- 
чилище са записани 20 учени
ци, а това е повече отколкото 
в села с по-голям броц жите
ли.

Най-сетие, въз основа па до
сегашния опит, можем свобод
но да кажем, че селото ще из 
пълни всички задачи, които си 
е поставило.

са.
В момента когато дипломи

рах и се завърнах от Скопие, 
узнах, че е приет кандидат, ко 
йто още не е завършил първа 
година на ВПУ'— специалност 
руски език.

Обаче до днес другарите от

ни.
Георги Георгиев,

прогимназиален учителКамен Гюрон

МЛАДЕЖТА СЕ ГОТВИ ЗА ИЗБОРИ

ПОМОЩ 31 ШТУРН1 И ФИЗКУЛТУРНА ЛЕШ
На 9 т.м. в Бабушница се съ 

стоя разширено заседание на 
общинския комитет на СЮМ в 
Бабушница. Освен членовете 
на комисията на общинския 
комитет на СК Велимир Джо- 
рджевич и представител на 
ОК на ССРН Йосиф Алексан
дров.

Заседанието обсъди подготов
ките за изборите в младежки

те организации, които трябва 
да се произведат до, 20 ноем
ври т.г.

Реши се на изборните кон
ференции да се разгледа отчет 
за работа на активите и да се 
приемат програмите за работа 
в 1969 година. При избиране 
на ръководствата в активите 
да се избират най-много 9 чле

кат и по-големи материални 
средства. Тук се нуждаят от 
помощта на кооперациите, общи 
нската скупщина, СОФК-а и 
културно просветната общност, 
които са задължени да се гри
жат за развитието на отделни 
дейности на село. Бяха посоче 
ни примери, когато тази по
мощ е липсвала.

В някои места, като в Звон- 
ци, партийната организация не 
е посветила нужното внимание 
на младежите, които трябва да 
бъдат приети в СК. Все още 
не е насрочено заседанието, ма 
кар отдавно вече да се пред
ставени предложенията за при 
емане на младежи в СК. Това 
бавене лошо се отразява вър
ху тия млади хора.

На път към Вучи дел 
чало Владиславци, но не е из
вестно нито времето, нито при 
чината за промяна на названи , 
ето. Знае се само това, че хо-

шница вече е сключила дого
вор за изработка на проект, а
ще помогне и парично.

Ако някога беше трудно се-
сегалото да осигури учител, 

и в това отношение няма ни-
откриването да мина-рата, до

„Ерма” през 1924 година жени
те и децата се занимавали гла

докато
отивали на печалба

какви проблеми. Покрай мест
ния учител I в селото работи и

Петрова

вно с животновъдство, 
мъжете 
във Влашко като зидари. учителката Евдокия нове, а същевременно да се да 

за избиранедат предложения 
на постоянни делегати при об
щинската конференция на мла

ИЗ ЖИВОТА НА МЛАДЕЖТА В ЗВОНСКО

»3а големите акции не трябва помощ« дежта в Бабушница, за ръко
водство на ОК на СЮМ и де
легати за Седмия конгрес на 
младежта от Сърбия.

Изтъкна се на изборните кон 
ференции да приеъствуват пред 
ставители на другите обще
ствено-политически организа-

публиката младежите от звон- 
ските села ще организират със 
тезания в областта на спорта и 
самодейността. В деня на пра 
зяика ще има състезания в 
ш футбол, ще се надпреварват 
най-добрите младежи-певци и 
ще се представят няколко тан

Дейността на младежите от 
Бабушнишка община е отдав
на известна на нашите читате 
ли. Много работи в благоуст- 
ройването на селата и в кул
турно-забавния живот са тях
но дело. Младежта от Звонски 
район не отстъпва на другите
райони. И нейната активност е цови състава от селищата и

училището, които се борят за 
титлата първенец на района, 

нието им сега да се предстоя- . Освен това ще се състезават 
щите избори в младежките ак най-добрите хумористи, но с 
тиви и в общинското ръковод оригинални актовки. вицове и 
ство на младежта, работата в 
другите области не стихва.

зация на младежта от Звонци 
няма средства за наградите, на 
деждата им е в културно-про
светната общност в Бабушни
ца и в СОФК-а. В случай че 
те не дадат средства, първен
ците ще останат без награди.

ции-

-й-
В скоро време, пак по почин 

на младежката организация и 
ССРН, Звонци ще има читали 
ще. Помещението вече се пого 
твя, има и малко книги, а мла 
лежите се надяват да получат 
обещаните от ОС 500.000 стари 
динаоа за книги и също тол
кова за инвентар на новото чи 
талище.

Това пък отваря нов

за пример и похвала.
Макар в центъра на внима-

анекдоти.
На първенците ще бъдат раз 

делени скромни парични награ 
ди. Тъй като местната органи-

■№
По случай юбилярната годи

на на АВНОЮ и Деня на ре- проб
лем
мещения за 
дейност. Младежите 
Звонци и от ученическия актив 
се надяват, че кооперацията и 
обществено-политическите 
ганиз.ации ще им помогнат, за 
да обзаведат една зала. която 
да служи на училището и 
младежта.

къде ще се намерят по 
културно-забавна 

от селоБОСИЛЕГРАД

Из дейността на СЮМ ор

накоро ще се работи в новите у- 
чебни стои, очаква се да се 
намерят помещения и за извъ
нучилищна дейност.

Учениците от гимназията ще 
основат свой младежки клуб, 
в който да могат да се четат 
книги, вестници и списания.

На събранието е решено по 
коридорите да бъдат определе
ни ученици за дежурни.

Стамен Костадинов

Неотдавна в Босилеград се 
състоя свместно събрание на 
училищната конференция на 
СЮМ и учителския съвет при 
гимназията. Изнесоха се инте
ресни мнения и предложения 
във връзка с работата на мла
дежката организация занапред. 
Тази година в гимназията са 
основани различни секции и 
кръжоци, които вече развиват 
оживена дейност. Понеже нас-

&
В акционната програма на 

младежката организация има 
набелязани още редица задачи. 
Между тях е най-неотложно 
създаването на по-постоянни 
самодейни състави в младеж
ките активи. На първо място 
това ще са танцови групи и 
групи за театрална самодей
ност. В някои активи има са
модейни групи, но ще се нас
тои работата им да не бъда 
свързала само с празници и 
тържества, но да работят през 
цялата година.

Младежта — в самоуправителните органи

Мнозина младежи се изказа
ха, че помощта, която на мла
дежките активи се оказва от 
ССРН и другите организации 
не е задоволителна. Същото се 
отнася и за земеделските коо
перации, които заемат селски
те обществени помещения със 
свои стоки, а младежта няма 
помещения за култура и заба
ва. Представителят от Ясенов 
дел например се оплака, че 
кооперацията затваря изкупен 
добитък в помещенията за об
ществена дейност.

В селата има младежи. На 
тях е необходимо да имат биб 
лиотеки, зали за забава и кул
турна дейност, физкултурни 
прояви
да живеят един организиран 
живот. Начинанията на млади
те да оформят библиотеки по 
селата, да създадат физкултур 
ни дружества, да се снабдят 
със . средства за информации и 
др. не винаги са по силите на 
самата младеж, защото се ис-

„На младите е нужно да и- 
мат културна и забавна дей
ност, да организират свои фи
зкултурни дружества и друже 
ства по спортна стрелба. Но 
това ще могат да' осъществя
ват по-леко, ако в разните са- 
моуправителни тела има младе 
жи, които да се борят за иска
нията на младите хора. Това тря 
бва да се постигне. Ако в коо
перативните съвети, в общин
ската скупщина и другаде и- 
маше достатъчно млади хора, 
работите щяха да се уреждат 
по-леко. Ето и това трябва да

Традицията ■й*
Благоустройствените акции 

от програмата на младежите, 
зарад това че искат много труд 
и средства, едва ли ще се про 
ведат в скоро време. Местната 
организация предвижда да при 
способи една от сградите в Ра
кита за младежки почивен 
дом, да построи там един ба
сейн, а също и да поеме гри
жите за организиране и под
държане на младежки към
пинг в Звонска баня.

продължава
диетиката и Стоян Станков, ги 
мназиален учител, който гово
ри за литературата. Същевре
менно бе избрано и ръковод*- 
ство на секцията — за предсе
дател Мира Милчева, както и 
ученическа редакция в състав 
Стоян Станков, Антон 
сов, Боянка Димитрова и Ва
сил Захариев.

Очаква се понастоящем сек
цията да развие богата дей
ност.

На първата среща на литера 
турно-рецитаторската секция в 
босилеградската гимназия, със
тояла се неотдавна, присъству 
ваха към 40 души редовни чле 
нове, което в сравнение с ми-

е една от задачите на младеж 
ката организация” — каза се- 

ОК на СК Вели-* кретарят на 
мир Джорджевич.

Тези въпроси ще се обсъди 
ят по-обстойно на предстоящи 
те изборни конференции, за
щото разискванията ще вземат 
именно тази насока 
бряване работата ца младеж
ката организация и създаване 
условия за успешна културно- 
забавна и други дейности, при

налата година е три пъти по- 
За тоя интерес съдейст- 

„Брат- 
младите

с една дума казано
вече. Бори- Въпреки всичко младежта е 

постигнала добри уопехи. В ця
година

вуваха и издателство 
ство”, което насърчи 
литератори и журналисти.

На първата среща присъству 
ваха и журналистът на „Брат-

подо-
лата община от една 
насам се настоява за открива
не на библиотеки и за солидна

оказване солидна помощ от 
СК и ССРН в района. културна дейност.ство” В. Велинов, който даде м. н. н.А. Борисов М. Н. Н.напътствия за работа в журна
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Две становища на К, Трайков по въпроса 

за двуезичното обучение
В миналия броц на в „Брат

ство” другаря Кирил Трайков 
отговори на, моята статия 
се прилатат становищата 
СЮК”. В неговия - 
не можах да видя какви стано 
вища защищава Кирил Трай
ков, защото по въпроса -за дву 
езичността само , линията на 
СЮК е изправна. В 
тяя-колаж , от мисли-, на наши 
партийни ръководители и офи 
циални становища на наши па 
ртнйни форуми, едва., .ли може 
нещо да се добави или отнеме-.
Кирил Трайков обаче още в за, 
главието на своята статия каз- 
ва, че,.аз се застъпвам' за изку
ствено двуезично обучение! А- 
ко той счита такова станови^. 
щето на, СЮК, тогава може да, 
ме обвини.

Все пак, да се спрем малко 
върху „статията на Трайков. Да 
тръгнем от края. Тол дава за
ключение на всичко онова, кое езичността. 
то., е казал, с думите: .„Българ „ 
ската народност в Югославия 
употребява своя майчин •език. 
и това нико« не м.оже да отре
че. Той се пази и развива във 
всички отрасли на нашия об
ществен,, м политически .живот,
а няколко паралелки,.-в- които - напуснат Димитровград само с 
СЕ НАМИРАТ СРЪВЧЕТА И шопския език, който щели то- 
БЪЛГАРЧЕТА, В КОИТО О- ва или не Фели Родителите —
БУЧЕНИЕТО СТАВА НА СЪР Децата ще научат. Каква полза 
БОХЪРВАТСКИ ЕЗИК МО- има^, т°гава °т тази ..двуезич- 
ЖЕ САМО ДА БЪДЕ СИМ- иост • Не е ли лалеч по-полез- 
ВОЛ НА БРАТСТВОТО И. Е- 
ДИНСТВОТО.”

Това, че, българската народ
ност в Югославия употребява 
св.оя майчин език в моята. ста
тия никъде не еизказано обрат 
но становище- Това аз зная; кол 
'-"ото. и, другаря: Трайков. Мис
ля, че.в статията аз само до-

ДИМИТРОВГРАД

ПО ВЪПРОСА ЗА ЮБИЛЕЯ НА БИБЛИОТЕКАТА
От миналата година до днес 

ветсник „Братство” на своите 
страници обяви повече статии 
във връзка с 90 годишнината 
на димитровградската библио- , 
тека. Но въпроса е по-серио
зен. Дали това чествуване на 
една културно-просветна инсти 
туция, която просъществува в 
това място около деветдесет го 
дини е чествуване и юбилей 
само на Центъра за култура и 
забава т.е. на персонална и ня 
кои странични хора. Юбилеите 
са оправдателни акции, чрез 
които младите поколения се 
подсещат за напредничави мис

двадесетте години от тоя век 
голямо число на тогавашната 
царибродска емиграция се озо
вава вън от страната, по-точно 
в България, където се основа
ва просветителско читалище 
„Отец Паисий”. То е основано 
в София, по-точно в Горна 
баня. Тук, между членството 
на това читалище се е водела 
безкрупулозна агитация срещу 
онези, които са останали в гра 
ниците на бивша . Югославия. 
От документацията, която е ос 
танала не може да се види ни-

че това зависело от „образова
телното 
край_

на някои хора, 
рича, че това са хора с „нацио 
налистически

На друго място в 
опоменатия

а тук ги на-равнище на самия
от производителността, 

от к-ултурното равнище на хо
рата ...”
Аз не
на другаря Трайков 
но, чрез печата да обижда сре 
дата, в която се намира 
то училище, Нима културното 
равнище и образованието 
Димитровград така е низко да 

може да приеме съвреме- 
: тежнения в обучението 

на два езика! Знае ли другаря 
Трайков, че тази среда, която 
той счита.за.културно изостанала 
има вече. 100 години училище, 
70 години читалище, преди 73 
години е- излезло първото спи
сание., А колко от тази 
излезнаха хора с виеше, колко 
със средно образование. Защо 
тогава да казваме, че тази сре 
да не може да възприеме дву-

„Да
предрасъдъци4.на

отговор аз това е друг 
зная от къде смелостта

въпрос. доклад (ориги
нала пазим в редакцията) Тра 
йков казва по въпроса за ед
наквия третман на българския 
и сърбохърватски език, 
йто се и аз застъпвах: „Съще 
ствува известен страх при йя 
кои наши хора, че ако се даде 
един третман на сърбохърват
ския и български език в систе 
мата на образованието може 
да се засегне националното 
чувство на тези хора...”

Да завършим пак с един ци
тат от доклада на другаря
Трайков: ....... в обществено-пО
лйтическите среди, в които се 
налага доминация на един е- 
зик върху друг, както що е 
случая при нас (подчертал Б-. 
Н.), нарушават принципа на 
равноправието, двуезичността 
ще изгуби своята фактическа 
стойност...” И тека нататък... 
В доклада на Трайков има о- 
ще много места, които само мо 
гат да подкрепят моето твърде

така яв-

негово за комоята ста
на

не
нните що положително, не се виждат 

акции на борба за падането на 
ли, акции, успехи на отделни" мракобесието, както в тогаваш 
хора, организации или инсти- на България, също така и з 

тогавашна Югославия. 
не нищо за развитието, на 

жителните и хуманни 
стЕа, па оттук не може да се 
говори за просветителска 
ституция, която изцяло е пос
ветена на народа, иа новото и 

. напредничавото-

туции, какъвто е въпросният 
случай. Но същността тук 
може да се намери, понеже в 
тази предприета акция не са 
включени нито пък са запоз
нати някои отговорни фактори 
Когато казвам отговорни имам 
предвид, че съдържанието на 
този юбилей би било по-богато 
с по-голям мащаб ако бяха 
включени училищата в града, 
Социалистическият съюз, Съве 
тът за просвета и култура и 
много други, които биха до
принесли акцията да бъде по- 
успешна. В момента освен пи-

Няма
поло-. 
каче-среда

ин-

Нека ми бъде позволено още 
нещо да запитам другаря Тра
йков: Защо той счита, че на де 
цата от сръбската народност не 
е нужен български език? За
що децата на служещите 
другите народности трябва

Смятам, че юбилея не тря
бва да бъде неотбелязан, 
в мащабите, с които сега вър
ви не отговаря на същността. 
Ангажирането 
кръг хора ще може да даде пъ 
лна светлина на положително 
то и отрицателното в периода, 
в който се е развивала.

Кпрнл Трайков

но

от по-широкнание, и признанието на Трайков, 
че в училището „Моща Пйя- 
де” в Димитровград няма дву- 
езичност.

Защо другаря Трайков има 
две становища по въпроса на 
двуезичността?

да

сането във. вестника никакви 
други акции не са предприети. 
От друга страна, не се съмня
вам в правилното провеждане 
ча предприетата акция, все 
пак имам определено мнение1 
за прославата.

Действително, библиотеката в 
Димитровград 
през деведесетте години на ми 
налия век, по-точно тринаде
сет години след освобождение
то на България от турско роб 
ство. Тя е живяла и работила 
като просветен център в тога
вашния Цариброд, в който се 
е и зараждала буржоазията, но 
и пролетариата. Но нейната ра 
бота не може- да се каже, че 
през цялото време е била поло 
жителна. Това се проявява 
там, където не се пропагандира 
новото време, стремежи и ор
ганизирана революционност. 

Тя не дига духа на хората и 
стремежа им към свобода, брат 
ство и единство.

Много читатели ще рекат, че 
давам такива смели заключе
ния, но фактите и документи
те м> доказват това- Съвсем 
свободно може да се каже, че 
работата на димитровградска
та библиотека е била пълна и 
плодотворна едва след освобо
ждението на нашата страна, 
по-точно от 1945 година. А до-

но. да. научат поне .малко кни
жовен български език.- И още 
нещо. Дали другаря Трайков е ДарителиБ. Николов

Чг -

доволен със знанието на сър- 
бохърватския език на тези уче 
ницн от другите народности. И 
дали това нямаше да бъде сим 
вол на братството и единство
то ако децата можеха на два
та езика да четат културните 
постижения на двата братски 
наоода.

Другаря Трайков много чес
то мени своето становище по 
въпроса за двуезичността.

Трацкрв .признава като казва, - т0 какво тол говореше 
че. в „няколко паралелки, в ко 
ито. се намират сръб.чета и бъл 
гарчета- в които обучението 
става.ва. сърбохърватски -.„език 
може еамо. да бъде .символ на 
братовото и единството”— Е, ■: ■ 
тук не може да-, се- съгласим и . 
точно, това мнение ;на Трайков

Отзовавайки се на писмото- 
възвание, което отборът за че
ствуване на седемдесетгодиш- 
нината на димитровградска би 
блиотека отправи до гражда
ните, културните институции, 
стопански и обществено-поли
тически организации, ОБЩИН
СКОТО УПРАВЛЕНИЕ в Дими 
тровград даде следните книги: 
„Двубой" от А. Куприн, „Ка
ртини от пътувания" от X. Хай 
не, „Първа смяна" от К. Ча- 
пек, „Мевтреп" от С. Луис, 
„Краища и хора" от Д- Костич, 
„Малка страна изм. свет" от Б. 
Мерил, „Двубой" от А. Чехов, 
„Катедрала" от Б. Ибанис, „Как 
намерих Линивистоп" от 
Мортон, «Наръчник, за курс. иа 
слума" от С. Йованович, „Ба- 
бишкият партизански отряд" 
от Д. Кулич, „Хроника на со
лидарност", "Народната власт 
в Сърбия" (3 книги) от М. Ко- 
вачевич, „Дон Кихот" от Сер- 
вантес' — П, Ш и IV томове, 
„Битката на Сутйеска" (произ
ведения) от М. Бокич (5 кни
ги), Речници (шест), „Глухо до
ба" от Матич и Вучо и Негош, 
произведения, четири книги;

Акцията за събиране на книги 
продължава.

БОСИЛЕГРАД основанае

ЕДНА ХУБАВА 

ИНИЦИАТИВА
казвах, че ,в училището, на ко
ето е. дългогодишен. . директор 
Трайков не е в ред.с двуезич 
нотр! обучение, Това аз .доказ- 
вах. й.хова в края на статията Е-

пред
просветните работници минала 
та година: „Все пак считам, че 
пълйото овладяване на сърбо
хърватски и български език работи литературния кръжок 
от всичйи ученици, който жи- ПОд ръководство на Стоян Ста 
веят на територията на Дими
тровградско ще бъде възмож
но само > случая ако всички 
се орентир.ам за активна бор-

В гимназията „Иван Караи
ванов” в Босилеград сериозно

нков. Между начинающите пи
сатели и поети се роди идеята

зана-
X.не е.в. съгласие с .линията на

н^“люжеадаК°бъдГСТсимвол.Т<>на ба против националистически- 
братство и единство. - Символ те предрасъдъци на една част от 
на. братство и единство може нашите граждани, които
да бъде само в случая ако де- Тат, че е обидно ако
цата'“от двете народности уче- дете трябва да учи на българ-
ха й двата езика.. Това е лини- ски език. че- неговото работно
ята . на. Съюза на комунистите \ място 2 несигурно,, че е изгу-
и за- такива становища тряб- бил авторитет, че няма да се
ва да ■ се застъпва и Трайков. счита за добър и лоялен граж

„Братство“ да помогне 
пред да се печатат работи на 

Желаниетотворци.
на босилеградските младежи и 
девойки е във вестника да из 
лиза специална притурка „Мла 
дежка трибуна”, в която да на

младите
счи- 

тяхното

мерят място младите.
Надяваме се, че нашата идея 

ще намери подкрепа и от ли
тературните секции в другите 
училища.

А' за това, че' Трайков търси данин и патриот на тази наша 
оправдание., че ,не е така, . че1 социалистическа общност.”
..условията при всички • ■ наши В отговора Трайков се пита
народности не са еДййкви;: .", . защо е нужен българели език Милка Христова

; . 'л .1"-... ■ ■ '

А -1^л=х.

тогаво е имала мрачни и на
задничави просветителски про
яви. Къде се крият то? След

ЗАЩО БЕ ОСНОВАН от страните на социализма и народната
демокрация -да се направи невъзможно

Юго-Години'Ат
издат<?лсиа% :дей нос.ф Щ : ' 
'б%ЛГзрдкг$Р’ '

изграждането на социализма в 
славия...“

„Глас на българите” още от пър
вия си броп беше си поставил като гла 
вна задача да разпространява братство 
то и единството между югославските и 
българския народ.

Между поставените задачи в удвод 
ната статия се говореше и за следното.

„Ние ще се стремим да издаваме 
този вестник на чист литературен бъл
гарски език, за да могат да се учат 
от него нашите трудещи се и нашата 
младеж да говорят на правилен лите
ратурен български език...”

Вестникът започна да излиза всеки 
понеделник. Уреждаше го редакционна 
колегия в. състав: П. Илиев, Н. Стефа
нов и Д. Дойчинов. Главен и отговорен 
редактор беше Драган Дойчинов. От де 
сетия брой за главен редактор бе име
нуван Асен Лазаров, а във втората го
дина, редактирането му пое Иван Ген
чев Караиванов.

От статиите, печатани в „Глас на 
българите” можем да съдим за полити-

Глас на българите в 1-Огославия“л г.

»>
(1909—1913 г.), който достойно се бори 
против ненародниге режими в тогаваш
на България.

Обаче със засилването на буржоа- 
цията в балканските държави се про
мени и характера на печата в тези стра 
ни пък и в Димитровградско. С присъе 
диняването на Димитровградско в гра
ниците на СХС започна да излиза 
„Наш изток“. Той застъпваше интереси 
те иа великосръбската шовинистичеока 

-буржоазия, а в годините ма българо- 
фашистката окупация на Димитровгра 
дско, „Български запад“ 
пък интересите на 
буржоазия, която мечтаеше да запази 
-границите на Санстефанска България.

Слод освобождението ох фашизма, 
се оказа нужда и българската народ
ност в Югославия да има вестник. За
това в организацията . на Народния 
фронт на 17 януари 1949 година излезе 
първия брой на „Глас на българите в 
Югославия“..

Защо започна да излиза.„Глас на 
българите“? ‘

Прелиствайки страниците на този

вестник днес. напълно молеем да отго
ворим на този въпрос. „Глас на бъл
гарите" започна да излиза по време на 
кампанията на Коминформа срещу на
шата страна. И при тези -условия, как
то всички народи и народности, така и 
българската народност, активно уча
ствуваше в политическия и стопански 
живот на страната. Вестникът дойде на 
помощ на политичеоките организации 
да се противопоставят на зараждащите 
се чужди идеи в работническото движе 
ние и отношенията между социалисти
ческите страни.

„Необходимостта от един такъв ве
стник — се казваше в уводната статия 
в първия брой на вестника — съвсем 
ясно, беше огромна. Все по-широката, 
и по-упорита борба за социалистическо 
то изграждане на нашата страна, борба 
та за превъзпитание на нашите труде
щи се в духа на социализма изисква по- 
широка и по-пълна мобилизация на 
всички трудогви и честни хора в наша
та страна. Това е толкова по-необходи
мо, защото днес, след обнародването на 
клеветническата и неистинна резолю
ция на Инфорбюро, се правят опити

!*-

По-малко’ от два месеца ни делят 
от юбилея на българската народност в 
Югославия — двадесет години .издател
ска дейност на българоки език. Повта
ряме, двадесет години печат на българ

Югосла-

в.

ски език в социалистическа 
вия. Една част от българската народ- застъпваше 

великобългарскатаиост — от Димитровградско е имало пъ 
рви печатни издания още в края на ми 1 
налото столетие. Историята на този пе
чат до освобождението от фашизма 
всъщност е историята на този край 
Първите вестници в Димитровградско 
имаха народностен характер в лицето 
на „Народен учител", едно от седемте 
периодични списания' в тогавашна Бъл
гария (1895), „Цариброд“, седмичен ве
стник, в който се обнародваха статии 
за работническото движение (1900 г.). и 
„Нишава“' седмичен независим вестник
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чеокото, стопанско и културно разви
тите на българската народност-в първи 
те години след освобождението от фа
шизма у мас.

В. А, Н.
. •

Страшщ* Т
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ще в Солун, подържали разно 
образни отношения с тази вое 
ина институция.

След това еклавиниите, кои
то постоянно заплашвали Со
лун и сами били нападани на 
своите територии. Това е пър
вото успешно наладание про
тив тях изпълнено от цар Кон 
станс П (641—668) през 658 го
дина. То« им нанесъл страшно 
поражение и пленил много хо 
ра. Сега еклавиниите действи
телно номинално признали съ- 

тий Гякон е трудно по-конкре щинската върховна власт на
тно да се каже. Към края на Византия. Но това положение
VI век еклавиниите на Балка- не просъществувало дълго вре

Ринхинокият главатар Първуд 
се заел да обедини всички съ- 

Солун. а седни и близки склавинии с 
цел да превземе а Солун, но 
поради тези намерения бил у- 
бит (674). Тогава въстнали о- 
ния склавинии, в които живе
ели стримонцита, сагуданите, 
Драгувитите и други- Тяхното 
въстание било потушено, но с 
това бил създаден първия си
лен военен съюз на македон
ските склавинии.

ВЪТРЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА САМУИЛОВО- 
ТО ВЛАДЕНИЕ. СЪЗДАВАНИЕНА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИ

СКОПИЛ

псевдо-маврикански Страте- 
гикои. Но това не значи, че те 
зи „регеси” и цо-нататък са 
останали войнствени. В окод,- 
носта на Солун имало и таки
ва които от време на време по 
държали миролюбиви отноше-1 
ния със Солун, където се гово 
рело на славянски, а били и в 
зависимост от византийския 
цар (ма пр. Пробонд).

Какво значи „егзархонт” на

Архонтите на македонските 
склавинии били главно незави 
сими и от Византия и от Бъл
гария, което най-добре илюст
рира тяхното отношение към 
тези държави. Владетелят иа 
едно македонско племе се каз
вал „рекс”. Имало е и повече 
„регеси“, които управявали е 
едно племе; (иа пр- Драгувити
те). Тези владетели (главата
ри) живеели дружно, а особе
но по време на войните. Те би една склавиния в околността 
ли свързани с други „регеси”, , на Солун, за която пише Игня 
които стооли начело на отдел

Вптен закаса, бре брайкя, оди некое време: човеци свой 
леб ручаю, а чуждо гаиле карато. Нема-нема, па тике чуйем, 
бап Джорините дома не се погаджаю, децата им гладую и не 
знаго кво е чомак, Джориница саде едну кошлую за спанве 
има; туршията им се поразила, по еобете уж паучина се ува- 
тила, у куйнуту саде на васуль мирише и кикшо ли ме. Май- 
кя, стану уилен, стану да се питуйем оди дека тея работе иду, 
ко* пуща тея муйе за нас, та покрай другу риботу (ко тупан 
ми йе станула главата оди проблеми ,оти и я съм самоупра- 
вигел!) и с това треба да се оцодим! Поче да гледам кои дооди 
при нас, у кои човеци невестата иде иа каве, поче да пропу- 
щам през сито свити комшийе .йеднога по йеднога и най-после 
си. реко: онея работе руча Риетена Помиярка и никой друг 
не може да буде! Че знаете дека това е 'йедна темерутин — 
жена. А, реко си я у пазуво, чекай жено кисела, я че те опра
вям тебе, я че те дерем, та има да ме памтнш додек си жива. 
Ньекня, у суботу де (нали съга пет дъна работимо!) жената и 
децата си излезоше по работу, а я се заложи зади кавторът, 
преметну преко главу йедън църгляк и чекам ли чекам на 
папънци... помиярът че дойде, думам се на главуту. По йедно 
време ете ти гю Риетена (я дзвиркам през църтуту), надърнди 
ла се, иде. Цупа-цупа през дворът, улезе дома, подокну два- 
трипут, улезе у куйнуту,- поче да коколи, па ка впде дека нема. 
никой, а она се суну къмто кавторът, демек кьмто тенджеру- 
ту да види кво важимо за ручък. Диже женицата капачкуту и 
си завре носът у тенджеруту, а оно нос ли е к° нос — голема 
шушпа за туршию. Мене нещо поче да играйе у грудите, не 
мого повече да издеяним. па дигу руку — бзм, шибну по ка
пачкуту да гю уплашим! Ка оно... лъка рука ми била. а ка
пачката остра и отсекла на Ристену йедно големшко парче 
оди носетинуту. Те тека беше. Мърданье нема. Са она ме суди 
и сака да платим операцию за нов нос. А я не давам, а я 
нечу, защо кой е по- вггноват: я ли що съм шибнул капач- 
куту или она що си завира носетинуту куде не требе?

ни многочислепи племена в 
Македония, така, че по искане

помагали. на под водачеството на авари- 
не успяла византийската те постоянно заплашвали тях-)

ната обща цел
след това и по-далечната цел 
— Цариград.

Тези оклавинии представля
ват военно организирани еди
ници, които давали подготве
ни, опитни и модерно въорже- 
ни войници.

Склавиниите, които се нами 
рали на територията на префе 
ктурата на Илирия със седалн

на един от тях си 
Тук
тактика за разделение и подку 
пввме, която препоръчвал т. н.

КОЯ НЕ Е ЗА СЕБЕ 
СИ ...

На едно съвещание в 
Димитровград казаха, че 
комисията за трудови от
ношения в кожара ,,Брат
ство" най-напред приела 
съпругите на двама от тях 
и кумицата на третия 
член.

Колективът и работни
ческият съвет реагирали 
бързо — анулирали реше
нието на комисията, а тя 
била отзована.

Ако такива случаи има 
ше повече — по-малко ще
ше да има нервничене и 
сърдни.

След победата над Василий 
при Траяновата врата (986) и 
по-нататъшните завоевания на 
Балкана, Самуиловото царство 
обхвана цяла Македония (без 
Солун), цяла Тесалия и Епир, 
Албания и някогашните при
морски склавинии: Дукля, Тра 
вучня, 3 ах ум ле и Неретванска- 
та област (без островите) до 
Цетиня, откъдето започвало 
Хърватско. След това Сърбия 
(която граничила с Дукля, Тра 
вуня, Захумйе и Хърватско), т. 
е. Рашка, Босна, както и една 
по-голяма част от България.

Все пак, тези граници не мо 
гат приблизително да се опре
делят, както се предполагаше до 
сега, според ония т.н. при по
вели (сиглиони) на Василий П 
в полза на Охридската архие- 
епискапия, защото са фалши
фицирани през втората поло
вина на XIII столетие, което е 
очебиещо, ако по-внимателно 
се разгледа тяхното съдържа
ние, външните и вътрешни ог 
личия.

Въз основа на Скилиц и Поп 
Дуклянин „България" се гра
ничила с Хърватско, зарад то 
ва под това име се подразби
рали всички ония страни, кои
то Самуил по мирен път или 
със сила присъединил към сво 
ето царство. По този начин и 
на тези краища ре разпростра 
нило името „България”, която 
съвременият автор Лео Гякон 
я включва в назв&нието „Мв1а”.

Противоположно на това се 
знаело и за бивши държави л 
предели както и за народи, об 
хванати под това понятие, ка 
къвто е случая с названието 
„Румелия”, която по време на 
турците се разпространявала 
от Босфор (с Цариград) до Ко 
совска Митровица. С течение 
на времето, изчезнало и назва
нието „България” и покъсно- 
голяма част от България, или 
цялата тази земя, понякога се 
наричала „Македония”, т. е.

България била включена 
нятието „Македония”.

Известно е, че през автора 
та половйна на X и XI столе
тие византийските 
употребявали названието „слав 
яни” или за славянските пле 
мена изразите „ЕЪш“ и „Сепва". 
Те сега Привеждат по-конкрет 
ни имена на славянските наро 
ди като налр. Сърби, Хървати 
и тн. Затова е разбираемо за
що тези подаяници на Самуй- 
ловата държава 
„Българи“,

в по

БЕЛЕЖКА
Авторът на настоящата бе

лежка иска публично да се из 
вини на Бай Джора. задето в 
миналия броп на вестника пу
сна една преживелшца от не
гово име, докато правият Бад

автори неДжора, е «шал оеобствеяи пре 
живелици. Отсега нататък под 

ще се обаждатоя псевдоним 
другарят Марин Младенов, ко- . 
йто е създател на Бай Джора.

Стефан Николов

СПОРТНА СТРЕЛБА

Висока победа на „Граничар“ ги наричали 
Дуклянин 

единствено — „Българи“ и „бу 
лгарини”. Той не се опира са
мо на това. защото славяните 
е бугарита ги наричат Готи, а 
Лео Гякон „мизи”. Византийс
ките автори отиват и по-ната
тък. Те българите още наричат 
и скити (8—14 в.). Хуни (8—10 
в.), мизи и тн. Но скити нари 
чат и хърватите и сърбите и 
последователя на Теофан, ка
кто и самия Константин Пор- 
фирогент.

Тъй като названието бълга
рин идва от булга + ар, което 
значи човек от Волга

а поп

Стрелческият отбор на „Гра 
ничар” в състав от четирима 
състезатели на 26 октомври т.г. 
се състезава с отбора на „Рат
но Павлович” ох Ниш и загуби 
с два кръга разлика. На 3 но
ември т.г. в Димитровград се 
състоя реванш среща, където 
състезателите от стрелческото 
дружество „Граничар” убеди
телно победиха — димитровгра 
дчани бяха по-добри равно с 
67 кръга, или общо Димитров 
градският отбор получи 640 
кръга, а отборът на „Ратко Па 
влович” 573. Средно димитров 
градските стрелци забележила 
по 8 кръга, което е почти рав 
но на резултатите, които пости 
гат майсторите по спортна ст

релба с малокалибърна пушка.
Първо място зае Гроздан Ве 

лков с 181, второ Радован Пе- 
шич с 158, и двамата са от от 
бора на „Граничар, и трето мя 
сто зае състезателят от отбора 
на Ратко Павлович — 
жел Мадич с 153 кръга.

И тоя път състезанието пре 
мина в приятна, дружеска ат 
мосфера. На състезанието като 
гости на стрелците от „Грани
чар” присъствуваха и 
на председателството на Стре- 
лческия съюз в Сърбия — Ми 
лисав Никезич и треньорът на 
общинския стрелчески съюз в 
Ниш — др. Радивое Павлович.

ВАЖНО Е. ДА СЕ 
ДОКЛАДВА

Аранд-’
Своевременно коопера

тивния съвет на ,,Сточар" 
отстъпил на учениците и 
младежта в Смиловци те
рен за игрище.

Тази есен трактори ра
зорали игрището и покопа 
ли радостта на младежта 
в селото.

Питали агронома:
— Защо орат игрище

то, когато съветът им го 
отстъпва, а той им отгово-

■,

членът
Вол-

жанин. а това потвърждава И 
Дуклянин, значи, че македон
ците (македонските славяни) 
не могат така да се наричат, 
защото те дошли откъм Ду
нав ,а българите от изток. Из 
вестно е, че в Самуиловата дър 
жава били първи и най-много- 
числени македонците (македон 
ските славяни), славяните в 
Гърция и Пелопонес, а след 
това българите, а след тях сър 
бите, хърватите и накрая ро
мейците (византийците), албан
ците и власите (от Тесалия, Ака 
рнания, Епир и Етолия, в една 
част на Тракия и тн.); след то 
ва романите (в приморските 
краища), турците вардариоти- 
те, ерменците, които още Са
муил ги населил в Пелатония, 
Преспа и Охрид, а срещали се 
също така и в Тракия.

— Следва —

Илия Раич

Мои лексикон рил:
— Така е решил съве

тът. От управлението ми 
съобщиха да разорем из-

ГЪСКА — домашно животно от семейството на птиците. 
Има големи криле, но не лети. за разлика от някои хора. ко
ито нямат крцде, а високо летят.

ДИСКУСИЯ — способност за хубаво приказване. Инте
ресно, че дискусиите и овците по-някога остават ялови.

ДЕМАГОГ — човек, който малко знае, но хубао ласкае. 
На демагога целите са ясни. Намери ли хубава почва, веднага 
с действие започва.

ЕЗОП — известен гръцки баснописец. При него живот
ните приказват като хората. Сега често се случва обратното.

ЖАБА — животно от семейството земноводните. За раз
лика от хората, жабите устройват концерти всяка вечер.

Момчило Андреевич

грището и след това в съ
вета да изнеса обоснова- 
ние.

А какво ще се получи а 
ко съветът не приеме обо 
снованието . .

М. Б.
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