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Един въпрос до председателя на ОС в Босилеград Беседа с ръководни хора

КАКВО Е РЕШЕНО ВД988—КАКВО ЩЕ СЕ 

РЕШИ В НОВАТА ГОДИНА
ПРЕЗ СТАРАТА И В 

НОВАТА ГОДИНА
На председателя на общин

ската окугацина в Димитров
град Димитър Манов поставих 
ме един въпрос:

— Кои са най-забслежител- 
иите постижения в старата и 
какво предстои па димитров
градското население в Новата 
година.

—Първо стопанският възход, 
каза председателят — ще е по 
значим, отколкото миналата го 
дина. Въпреки че производстве 
ните планове на някои пред
приятия няма да се осъществ
ят, обемът на производството 
ще е значително над миналого 
дишното равнище. Защото и 
плановете понякога могат да 
бъдат нескромни и неосъщес
твими докрай.

Благоустрояването тази годи 
на е по-голямо от всякога пре
ди. Куса врана вече пусна то
ка, електропроводът до Погано 
во е готов, пътят към Трънско 
Одоровци е достроен, а също 
и за Висок. С изключение на 
един район всичките се съоб
щават с града чрез автобуои, а 
това е отколешна мечта на на
шите хора.

Разбира се, има задачи и за 
Новата година. А между тях ос 
новните са:

—- По-нататъшно стабилизи
ране на стопанството, което та 
зи година надделя трудностите. 
Ще е нужно да се направят 
усилия за модернизиране на 
производството, за да сме спо
собни да се носим с конкурен 
цията на пазарите. Започнахме 
с реконструкцията от предпри 
ятие „Братство”, но тази ра
бота предстои на каучуковия 
завод „Димитровград”, на „Сво 
бода” и частично на „Циле”. 
За .Димитровград” ще се изра 
зходват към 3 милиарда стари

ките и поддържането на същес 
твуващите пътища. Електрифй 
кацията също трябва да тръг
не по-бързо. Поганово е при 
края, трябва да се поразвижи 
Забърдие и да се започне с Ви 
сок.

— Материалните възможно
сти на общината в тази година 
не ни позволиха да решим по

каза

От по-голямо значение са и 
пътжцата, които са построени 
в 1968 година, или са пред за
вършване. Такива са тези от Би 
стър — Назърица, „Две реки” 
— Гложие, Горна Лисина — До 
лна Ръжана и др. За изграж
дането на тези обекти община 
та е обезпечила взрив, механи
зация и апециалисти.

. През изтеклата година доб
ри резултати постигнахме в до 
вършването на новопостроенни 

»училищни сгради и довеждане 
на вода в тях. Между другите та 
кива са в Плоча, Бистър, Гор
на Любата и др. В Милевци на 
правихме подготовки за изгра
ждане на нова училищна пос
тройка.

Към 70.000 нови динара са из 
разходвани за електрификация 
та в Груинци, Милевци и Па- 
ралово. Тези средства ще поз
волят акцията по-скоро да при 
ключи.

В обществено-политическия 
живот и в укрепването на само 
управителната демокрация също 
имаме завидни резултати. Про 
ведохме и преустройство на ме 
стегите общности във всяко се
ло, което е гаранция за по-ус
пешна работа и на общината.

На втория дял от въпроса 
председателят на общината за
яви, че в идната година като 
главно остава да се построи пъ 
тят през Власина. Опоред не
го, по тоя въпрос вече е пости
гнато съгласие и съществуват 
всички възможности той да се 
реализира.

Откриването на фосфатната 
мина в Долна Лиаина е друг 
важен въпрос. Тазгодишните 
нови геологически изследва
ния, с цел да се изнамерят но
ви рудни залежи, ще доприне 
сат за ускоряването на тази ак 
ция. Посредством висшите по
литически организации ще тър 
сим тази мина по-бързо да се 
открие, защото единствено тя 
може да тласне напред съвкуп 
ния стопански живот в комуна

вече крупни въпроси 
Владимир Стоичков, председа
тел на общинската скупщина з 
Босилеград. Все пак, онова, ко 
е то е постигнато, за местните 
обстоятелства има голямо зна
чение.

Но това може да се направи 
с ангажиране на цялото насе
ление. Очаквам че местните об 

селата ще станатпощности
същински организатори и носи 
тели на псГ-нататъшните акции, 
защото само тези самоуправи-По-широк похват е направен 

за решаването на комуналните 
въпроси. Всички тези акции об 
щината е подпомогнала и мате 
риално и със специалисти.

В изтеклата година в Босиле 
град е завършена новата учи
лищна сграда, която е и обза
ведена, направихме улиците, 
канализацията, и др. въпроси.

От голямо значение са и но
вопостроените мостове при „Во 
деници” — недалеч от Босиле
град и в Горна Любата. Пред 
завършване е и мостът на гра 
ничния преход при - Рибарци. 
На тоя преход общината, с по
мощта на стопанските органи
зации, е построила сграда, чи- 
ято стойност надминава 
нови динара. За другите кому
нални обекти общината е изра 
зходвала към 800.000 нови ди
нара.

телни органи на населението 
могат да решат благоустройс
твените проблеми на селищата, 
разбира се с помоща на нашата 
общност тук. Примерът' на Ку 
са Врана е достатъчнотук
ясен.

В града — задачата е — во
допровод и канализация. За во 
дата ще се намерят парй — фон 
дове, участие на населението 
и друго. Проектите са готови 
за двата обекта. Но общината 
сама няма да може да се едра

та.
В идната година голямо вни

мание ще заделим да се подоб
ри икономическото положение 
на земеделските 
ли. За целта общината Ще се 
застъпи да се създават коопе-

ви.
Само задружно могат да се 

решат тези задачи. Затова ечи 
там, че трудовите организации 
също трябва да прояват пове
че грижа за своя град. Имам 
пред вид и „Услуга”, която по- 
добре следва да организира ра 
ботата си и да се вслушва в ис 
капията и предложенията на 
гражданството.

производите-

200.000 ративни отношения между про 
извОдителите и земеделските 

Животновъдство-кооперации, 
то ще ни бъде отделна грижа, 

му състоя-защото сегашното 
ние е лошо.

В 1969 година отново ще за- 
и с тюткжопроизвод-В 50-ТА ПРОЛЕТ почнем

ството в комуната. Това също ЕДИНвМНСАИЕ И 

СПЛОТЕНОСТ НА ХОРАТАза укрепванетоще допринесе 
«а потребителната мощност на 
населението. Ще настоим в Во 
силеград по-дълготрайно да ре 
шим въпроса с водоснабдяване 
то, имайки нагтредвид сегашни-

ветераните на Партията могат 
да бъдат горди — два пъти по 
вече млади югославяни се на
мериха в редовете на Партия
та, отколкото ги имаше в Пар
тията преди петдесет години.

В годината, която е пред нас 
можем положително и ар гумен 
тирано да кажем —. малцина 
партии могат да излезнат пред 
международния пролетариат с 
такъв баланс на изпълняване 
на интернационалистичеокия си 
дълг през изтеклото 
тилетие.

В годината, която остана 
след нас отново започна да ра 

върху нашата

Годината, която си отива, от
белягахме с тържествата в- бо
сненския град 
през нощта на 29 срещу 
ноември, преди четвърт столе
тие, бяха сложени основите на 
социалистическа Югославия. В 
годината, която е пред нас, ни 
чака друг велик юбилей — 50- 
годишнина от създаването 
Комунистическата партия в Ю- 
гославия.

На секретаря на общинския 
комитет на партията Георги 
Алексов поставихме следния 
въпрос:

е

Колко дейни са били СК и 
другите организации и към ка 
кво ще се насочва дейяоотта в 
Новата година?

(Продължение на 3 стр.)

Яйце, където
30

те трудности.
Сигурен съм — каза накрая 

иднатадругаря Стоичков, че 
година хце е много по-сполуч- 
лива в разрешаването на проб

динара.
— В благоустрояването пред 

стои да свържем и Поганово с 
Димитровград, 
пътя и да продължим с оправ

на лемите. като построим
В. В.

Този новогодишен празник 
е само едно звено между два
та юбилея. А половин 4

петдесе-
столе-

№тие е твърде кратък период в 
живота на една страна, но все 
пак достатъчен да си припом
ним за всичко което стана

сте натискът 
Партия и нашето социалистиче 
С1СО
направи опит с „теорията” за ог 
раничения суверенитет на 
циалистическите страни.

от изграждане. Този път секойтоработническия химн, с 
започна учредителния конгрес 
на Партията, да възванието на 
партията на въстание и револю 
ция, до приемането на осемте 

АВНОЮ, до рефор

со-

В годината, която е пред нас 
ще ои опомним, че в 1936 годи- 

в кабинетите на Комиитер- 
Москва са водени разгово 

на ЮКП, а

решения на 
мата и Насоките .. •! на

«а в„Основаването на революцио 
нна марксистка партия 
историческо събитие от огром- 

значеяие за съдбата на на
шите народи” — каза другаря 
Тито. А само за една година съ 
ществуване партията на югос
лавските пролетарии 
величествена победа на общи
нските избори. През 
1920 година комунистите имаха 
болшинство в Белград, Крагуе- 
вац, Ужпице, Скопие, 
во, Прилеп, Велес, Ниш, Шабац, 
Валево, Лесковац, Пирот, Леш- 
шща и редица други места. - 

Наскоро след учредителния 
конгрес ЮКП имаше 60 000 чле 
новеисе намери на трето място 

Европа, след КП на Съвет
ския съюз и Комунистическа
та партия на Германия.

В годината, която ои

ри за разтурянето
пет години по-късно, тазибеше само

Партия, първа в окупираната 
Европа поведе своите народи в 
•победоносна революция.

И докато водехме освободите 
борба Сталин дълго мъл-

но

лна
чеше. В 1948 година се опита

ни сломят с резолюцията 
ИНФОРМБЮРО, но ние тъ 

тогава подготвяхме наши
те работници да превземат фаб 
риките на управляване.

Установен е обичая в края на
ба-

забележи

ха даавгуст
иа
■кмо

Кумзно-

всяка година да се правят 
ланси — да се направи преглед 
на успехите и слабостите, как
во трябва да се направи в пре
дстоящите 365 дни. Нека все
ки да си направи баланс.

югославски
в

В новогодишната нощ милионният югославски 
победи и благоденствие.ба- Предпразпичси изглед от Нови Белград.Нашият, 

ланс е положителен.
На снимката:

отива,



Редакцията питаЗаседание на ОК на СЮМ в Бабушница

На сцената на неразвититеАктивно отношение в 

кандидатирането големите трудови организации, 
които биха имали интерес 
влагат средства тук, От всички 
организации, успяхме да заин
тересуваме миша „Бор”.

На наш въпрос:
— Шестият конгрес на СК в 

Сърбия определи основните на
соки на развитие на републи
ката. Кои становища на конгре 
са най-много привличат внима 
писто на населението в Босиле 
градска община?

Секретарят на Общинския ко 
митст на СКС, делегат на кон
греса, член на постоянната част 
на конференцията на СКС, Си 
мсон ЗАХАРИЕВ, отговори:

— Преди всичко, да конста
тираме, че националният доход 
ма глава от населението в на
шата община в 1967 година въз 
лизаше само на 65 000 стари ди

Да
.4

председател на общинската кон 
ференция на ССРН. Той приз- 
•ва младежта да излезе- с прод 
ложения и да заеме станови
ща около изтъкването на кан
дидати за отбориици на общин 
ската скупщина и представите 
ли. Той подчерта ролята на 
младежта в изборите за нови 
ръководства на местните орга
низации на ССРН, които са в 
пълен разгар.

Твърде положително бе прие 
то предложението на Лена Рал 
гелова от Звонци, която повди 
гна въпрос за построяване на нара. Работите по изследване- 
пътя Лобераджа - — Дървена то, според груби преценки, от-
ябука — Ракита — Звонци, ка крипат 38 000 000 тона суперфо
то едно от най-важните усло- сфапш руди. Предполага се,
вия за развитие на туризма в т)е за експлоатацията на рудни
този район. С бурии аплод-ис- те залежи ще са необходими
■менти бе възнаграден Тошко към 20 милиарда стари динара 
Петров, най-младият участник I капиталовложения, 
в конференцията, делегат на 
учащата се младеж в Звонци.
Той говори за дейността на

Към средата на декември се 
състоя първата общинска кон
ференция на . СЮМ в Бабушни, 

• ца. Предварително на Съюза 
на младежта. За първи път. в 
излъчването на кандидатите за 
новото ръководство на СЮМ в 
общината бе разгърната широ
ка диокусия по местните орга
низации, което бе оценено твъ 
.рде положително.

••На -заседанието бе обсъдено 
изпълняването на задачите на 
СЮМ в общината, които бяха 

. определяни с акцирнната про
грама, приета на втората извън 
редна конференция на СЮМ 
през август тази година. Разис
кванията потвърдиха готовно
стта на младежта в общината 
до изпълнят заплануваните ак 
■ции. Видно място в разисква
нията зае въпроса за помеще
нията, в които да се събират 
младите на село. Бе изтъкна
то консервативното и опортю
нистично становище на отдел
ни местни организации на СК 
във връзка с приемането на 
младежи в Съюза на комуни
стите.

За задачите на младежта, по 
дготовките за избори на пред
ставителни тела през 1969 годи 
ка говори Никола Стоилкович,

Сега в Белград нашите хими 
чески фабрики и представите- 

,,Бор” обсъждат идеятали на
за общи капиталовложения в 
откриването на мина на фосфа 

руди край Босилеград. Тря 
бва да кажа, че този договор би 
бил от голямо значение и за 
нашето стопанство изобщо, за- 
щото, рудата, намерена в 
шия край, се внася от някои 
африкански страни. Но това са 
само идеи и планове, на които, 
с оглед на досегашния опит, гле 
даме с известно недоверие. Да
но имам щастие, че в тази о- 
цанки съм се излъгал.. 
се изразих така, да кажа, 
най-ефикасно решение' за нас 
•ще бъде ако от средствата на 
фонда за неразвити краища се 
отпуснат кредити на организа
ция, която ще върши експлоа
тация на рудата. Няма да пре
калим, на края, ако кажем, че 
изходът от неразвитостта 
■нашата община е свързан с ра 
звитието на минното дело ка
то най-важната суровинна ба
за, която имаме.

Друг проблем на нашата не
развитост е проблема с изграж 
дането на пътищата. Сегашни
те пътни съобщения са лоши. 
Модернизирането на пътя от

гни

на- Симеон Захариев
Промая до Босилеград беше 
предмет на всички наши разго 
вори от 1966 година насам. Та
зи съобщителна артерия не е 
проблем само за този край, но 
има и по-широко политическо 
значение. Не мога а да не ка
жа, че на всички наши събра
ния, хората повдигат този въ
прос. Разтакането с разрешава 
нето на този въпрбе създава на 
прежение сред хората. Както 
работите стоят в момента, мога 
да заявя, че модернизирането 
на пътя от Промая до Босиле
град има изгледи да започне в 
началото на идната година.

Но на края да резюмираме: 
модернизирането на пътя ще 
облекчи автомобилния и товар
ния транспорт и ще изведе на
шия край от неразвитостта.

А перспективите на този 
край са в минното дело. М. Б.

Когато
че

С това искам да подчертая, 
че и покрай всичките природни 
богатства, нашата община 
числи към неразвитите 
сти, което показва и национал 
пия доход на глава от населе
нието. И не е тогава чудно, че 
нашите хора най-много иштере 
сува как се гледа на неразви
тите области. Тяхното очаква-

се
обла-ученици.

На края бе избрано ново пре 
дседателство на общинската ко 
нференция на СЮМ. За пред
седател е избран Славолюб То 
дорович, който е избран и за 
член на Републиканската кон
ференция на СЮМ.

ЙОСИФ АЛЕКСАНДРОВ

младежите
за

не може да се оведе към иска
нето — да се реализират резо 
люциите. В тяхното съзнание 
има едно силно впечатление, ко 
ето може да се изрази така: „До 
като бяхме в състава на око
лиите, макар и като неразвита 
област, нищо не получихме.’’ Та 
кова впечатление може да се 
махне само ако се ускорят ра
ботите върху екоплоатацията 
на рудните богатства в този 
край. Разбира се, така неразви 
та община, с удребнеяи трудо
ви организации, със слаби фон 
дове, не може да отдели сред
ства за по-интензивна стопанска 
дейност.

Вече няколко години упори
то настояваме да заинтересува 
ме републиканските органи и

Из дейността на организациите на ССРН
ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КАМЕНИЦА ФОРМИРАНА МЕЖДУОБЩИНСКА КОНФЕ

РЕНЦИЯ НА ССРН ЗА ОБЩИНИТЕ ПИРОТ, 
ДИМИТРОВГРАД И БАБУШНИЦА

На състоялото се неотдавна 
изборно събрание на местната 
организация на ССРН в Каме
ница, освен доклада за досе
гашната дейност и избиране на 
ново ръководство, бяха отново 
подитнати някои въпроси. Пре 
ди всичко, стана дума за съ
трудничеството със земеделска 
та кооперация и във връзка с 
неправилностите около из
купуването на различни стоки,

непостоганността на цените и пр. 
Макар и малочислена младеж
ката организация съвсем малко е 
направила да обогати културно- 
правила да обогати културно- 
забавния живот в селото. Бе 
взето и решение да се попра
вят водопоите, защото са нуж
ни и на селото, и «а коопера
цията.

На 21 декември т.г. в Пирот 
се състоя първото заседание на 
между общинската конферен
ция на ССРН за Пирот, Дими
тровград и Бабушница. На за
седанието се разисква върху 
някои актуални задачи, отнася 
щи се за трите общини. Конфе 
ренцията избра комисия, която 
ще изготви план за работа на 
конференцията, който ще бъде 
приет най-късно до 20 януари 
1969 година.

По предложение на някои 
членове прие се да се разисква 
и върху здравеопазването на 
територията на трите общини.

За председател на конферен
цията бе избран председател на 
общинската конференция на 
ССРН в Пирот другаря Люби- 
слав Лилич, а За подпреседа- 
тел Илия Петров, председател 
«а общинската конференция 
на ССРН в Димитровград.

Б. МАРКОВ

1969 - ПО-ДИНАМИЧНА Б. Ник.

За да се осъществи тази ико 
комическа политика от голямо 
значение ще бъде трудовите ор 
ганизации решително да се бо
рят за намаляване иа производ 
ствеяите разходи, по-добре да 
използват мощностите, да мо
дернизират производството и 
работата. Само по този начин 
могат да си завоюват място на 
световния и домашния пазар.
ВНОС — СПОРЕД ВЪЗМОЖ

НОСТИТЕ

чието изпълнение не смее да 
бъде доведено под въпрос.

РАЗВОЙ НА 
НЕРАЗВИТИТЕ 

Заетостта в 1969 година 
бва да се увеличи с 2 на сто. 
Предимно ще се води сметка за 
настаняването на работа на 
млади специалисти, за подобря 
ване на кадровата структура по 
предприятията.

Съставна част на по-бързото 
стопанско развитие в предстоя 
щата година е и развоя на не
развитите републики и краи
ща. Планира се темповете на • 
стопански ръст в тези области 
да бъдат по-големи от 2 на сто 
от оредното равш-гще в страна-

Ако резолюцията за стопан
ска политика в идната година 
се осъществи напълно, 1969 го
дина ще бъде по-динамична. Всъ 
щност, предвижда се стопан
ството в идната година да вър
ви с такива темпове напред, ко 
ито да му дадат възможност да 
държи крак със средносроч- . 
ния план и реформата.

ПО-МАЛКИ ПРОИЗВОД
СТВЕНИ РАЗХОДИ

Основните задачи на иконо
мическата политика и развой 
на-стопанството не се различа
ват от утвърдените със стопан
ската реформа- Този път се ин 
систира върху тяхното по-бър 
зо и истинско провеждане. Най 
-важното е й производството Ц

Общинският ко
митет на СКС в 

Димитровград, 
ОК на ССРН и 

другите обществе
но - политически 

организации поз
дравяват с Нова
та година всички 

трудещи се и им 

желаят лично 

щастие и нови 

трудови успехи

тря-

СЛЕДВАЩИЯ 

БРОЙ НА 

»БРАТСТВ0« 

ЩЕ ИЗЛЕЗЕ 

НА 10 ЯНУАРИ 

1969 Г0Д.

Промишленото производство 
в идната година трябва да се 
увеличи от 7,5 на 8,5 на сто, а 
селскостопанското производ
ство с около 3—4 на сто. Та
кава динамика на производство 
то се основава преди всичко, 

износа да растат по-бързо при върху увеличението на капита 
условия за стабилни цени и ва ловложенията.

та.
Приемайки тези, както и мно 

го други разпоредби на резолю 
цията, съюзните представители 
и този път по-енергично отко- 
гато и да било досега, 
резолюцията да се претворява 
в живота, да не доживее съд
бата на много по-раншни ре
золюции, които, макар и от го
лямо значение, си останаха мъ 
ртво слово на хартия.

За да се осъществи предви-лута.
Все по-доброто стопанисване 

и укрепване на възпроизвод- 
■ствената способност на стопан- ланс на страната, ще е необхо- 
ствотогй занапред са най-неот 
лбжшите задачи на икономиче
ската: по.литика. В идната го
дина' трябва да се стигне до у-

дената динамика на производ
ството и подобри платежния ба искаха

димо темповете на износа в ид 
ната година да се увеличат с 
10—12 на сто. Реализирането

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТАна тази немалка задача, ще и- 
зиоква и конкретни мерки ввеличение на заетостта, особе

но^ на“. а ^фицир а н?ите кадри, 
до увеличение на жизненото 
равнище ,по-бързо развитие на

°СВЕД°МЯВАМЕ НАШИТЕ УВАЖАЕМИ ЧИТА
ТЕЛИ, ЧЕ В НОВАТА 1969 ГОДИНА „БРАТСТВО’’ ЩЕ 
ИЗЛИЗА НА 10 СТРАНИЦИ, ЗА ДА МОЖЕ ПО-ДОБРЕ 
И ПО-ПЪЛНО ЗА ИЗПЪЛНИ РОЛЯТА СИ. ПОРАДИ 
ТОВА, КАКТО И ЗАРАД УВЕЛИЧЕНИЕТО НА РАЗХО
ДИТЕ ОКОЛО ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИКА, „БРАТ
СТВО ’ ОТ 10 ЯНУАРИ 1969 ГОДИНА, (ПЪРВИЯ БРОЙ 
В НОВАТА ГОДИНА) ЩЕ СТРУВА 30 ПАРИ (30 СТАРИ 
ДИНАРА).

кредитната политика.
Политиката на* вноса ще се 

проспособи към платежните 
неразвитите краища и репуб- възможности на страната и ра
лики. Така . също се очаква ре циомалната - защита на домаш-
формата в идната година реши ните стоки. Либерализацията
телно да «авлезне и в нестопан на външнотърговската размя-
сюите' дейности'--^-' държавните на и постепенното осъществя-

•-:'* ч; С'. - ' *• . • ;у-„ ' , • . '•'•'•'**. ‘ . . .
органй, обществените служби ване на конвертибилността на

^ .■ . • динара--и занапред,- са задачи,

РЕДАКЦИЯТА СЕ НАДЯВА, ЧЕ ЧИТАТЕЛИТЕ, 
ЩЕ СХВАНАТ НУЖДАТА ЗА ПОВИШЕНИЕТО НА ЦЕ
НАТА, ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ДОСЕГАШНАТА ЦЕНА НА 
5«?«НИКА> ВСЪЩНОСТ БЕШЕ НАЙ-НИСКАТА, В 
СРАВНЕНИЕ С ПОДОБНИ ВЕСТНИЦИ В СТРАНАТА.
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Благоустрояването в Димитровградско ПРЕЗ СТАРАТА И В 

НОВАТА ГОДИНАУСПЕХИ ИМА, НО ЛИПСВА НАЙ-ВАЖНОТО да решаваме проблемите на 
здравеопазването и културна
та дейност. Всичко това изиск
ва работа, в която членовете 
на СК трябва да бъдат първи. 
В този смисъл е и задачата за

(Продължение от 1 стр.)
— Годината беше бурна и бо 

гата на събития, които изиск
ват ангажираност и на партии 
ната, и на другите организации. 
Затова и дейността е богата и 
разнообразна. Имахме конгреси 
«а СК, на младежта, пленуми, 
Насоките, предстои Деветият 
конгрес на СЮК. Всичко това 
възлагаше не една задача- пред 
хората. Събитията е Чехосло
вакия пък още веднаж потвър 
диха пълното единство във въз 
■глади и действия на цялото на
селение от нашата община. Ми

становяването на по-големи та
кси, при въвеждането на ток, 
вода и друго в нови жилища 
и ггр. При това и самооблага
нето следва да се превърне в 
здрав и сигурен източник на 
средства с, определено благоу
стройствено предназначение.

Може би значителна част от 
разходите ,във вид на по-го- 
ляма партиципация, би могло 
да се поеме от висши органи, 
особено когато става въпрос за 
шосейната мрежа към туристи 
чеоки атрактивните краища на 
комушата.

При всичко следва да има 
предприятие, носител на благо 
устройването в комуната, кое
то с наличните средства и е- 
вентуални кредити да осъще
ствява благоустройствените за
дачи.

Иначе, досегашният ход, на 
който даже не липсваха и им
провизации, не бива да продъл 
жи, защото много въпроси ще 
останат неразрешени.

Имаше един период, когато благоустрояването 
таше за първа грижа. Тогава не се ечи

вниманието и силите бяха насо
чени към издигането на промишлеността.

От малките занаятчийски работилници 
следваше да се направят фабрики

самоуправле-разширяване на 
нието, така че да обхване вси 
чките сфери и на селския жи-

с по един-два цеха 
и към тях да се приб&ви 

поне един завод, гигант за димитровградските 
това поглъщаше всичко понятия. А вот. А там има въпроси, които 

следва да се решават — най- 
напред производствените, сът
рудничеството с кооперацията, 
благоустрояването. Местните об 
щности трябва да изиграят в 
Новата година по-голяма роля. 
Разбира се не само хората от 
ръководство, но населението и 
предимно членовете на СК. Та 
зи година приехме 150 млади 
хора в СК. Още сега личи, че 
те внасят оовежение в редици 
те със стремежите си, , с -дей
ността, защото мнозина от тях 
веднага се включиха в работа
та и се запознаха с проблемите

— и усилията, и средствата.

Става дума за времето, ко
гато ниюваха: „Димитровград“, 
„Свобода“, „Циле” и другите 
предприятия. Тогава нито гра
дът, нито селата можеха да по 
чувствуват по-остро липсата на 
комунално-битовия конфорт. 
Г.радът още и не беше град, а 
на село едва ли бяха проник
нали изискванията на съвре
мието.

Сега обаче градът е станал 
град, а селата са вое по-взи- 
окателни към културно-битови 
те условия. Времето, значи, се 
промени, а с него и изисквани
ята на населението.

апартамента и 121 частни къ
щи, от които 53 са 
на село.

построени

сля че това е залог за всяка 
дейност.

Успехите в самоуправление
то, т. е. по-нататъшното демо
кратизиране .на нашето общес-

ИЗИСКВАНИЯ
I

Животът обаче не се задово
лява само с жилища, с шосе
та последно качество и с няко
лко електрифицирани села. По 
вишеното жизнено равнище и- 
зисква и по-добри културно- 
битови условия за населението 
от комуната.

В това отношение възловият 
въпрос е електрификацията и 
изграждането на качествени 
шосета. Към това следва да се 
прибави водоснабдяването на 
много селища и канализацията 
в Димитровград.

Електрификацията сега е най 
-болният въпрос. Забърдие е в та

тво считам за значително за
воевание през тази година. Са

в сто-моуправлението заяква 
ланските организации и хора
та от ОС и други ръководни хо 
,ра вече не са както 
фактори, за решаване на тех

по-рано на организацията.
Значи, в Новата година про

дължаваме демократизирането 
на нашия живот и борбата за 
(по-голямо благосъстояние на 
нашето население.

ни въпроси.
Какво ни предстои в Новата 

година? Ние сме в размах на 
благоустройствените работи и 
те ще продължат. Предстои ни

УСПЕХИ
М. Н. Н.м. н. н.

Но - и в ония времена благо
устрояването не бе замръзнало 
съвсем. С фабриките се строе- 
ха жилища, обществени зда
ния и частни домове. А в се
лата, особено в близките до 
града, поради повече приходи 
и зарад слизането на хората от 
планинските селища във фаб-

От заседанието на ОС в Бабушницази акция с години, а не е сти
гнало ни до средата. Във Ви
сок само се приказва — „тря
бва ни ток“, без да се подема 
инициатива за събиране на сре 
дства. Поганово започна по- 

риките, се строеха нови къщи. късно от Забърдие, но го из- 
Естествено, това предизвиква- превари. Единствено Куса вра- 
ше да се обърне внимание и на, най-бедното село в комуна 
на други видове комунална де та, може да бъде пример. Ку- 
йност.

До 1965 година се построиха 
332 къщи, от които 200 в села 
та. В града се издигнаха нови 
жилищни здания с около сто 
апартамента. А в резултат на 
тези' строежи и «а промишлено 
то развитие се стигна до строе 
нето на улиците в града, до по 
правяне на пътищата към ра
йоните на комуна и до мисъл
та за електрифициране на се
лищата. По същото време 
Димитровград се взеха мерки 
за водоснабдяването, беше по
строено телевизионно реле, а 
се електрифицираха селата:
Желюша, Гоин дол, Градини и 
Бачево. Това бяха първите, по 
-едри стъпки в благоустроява-

Учебното дело — на заден план
Нео-ддавна се състоя заседа

ние на съвета по образование 
и култура гтри ОС в Бабушни
ца, на което бяха обсъдени про 
блеми на учениците в стопан
ството, бе направен анализ за 
дейността на културните ин
ституции, проблемите на учи
лищните помещения и кадри в 
основните училища и гимнази
ята, явления на нарушаване на 
законопредписанията и др.

На заседанието присъствува- 
ха воички директори на учи
лищата в.комуната и директо
ра на стопанското училище в 
Пирот.
Проблемите за школуването «а 
учениците в стопанството, как
то в трудовите организации, та 
ка и при частниците, при кои 
то изучават различни занаяти, 
неотложно трябва да бъде раз 
решен, понеже новият закон 
за ученици в стопанството пре 
махна някои права на опециал 
(иите комисии при Общинската 
скупщина за признаване на 
■квалификации. Това право бе 
премесено на училищата. Съве 
тът с признателност прие 
инициативата на училището в 
стопанството в Пирот, че откри 
подведомствено училище и в 
Бабушница.

Условия е имало. Над 50 у- 
ие са у-

и законните задължения, обез- 
зателно трябва да се реши в 
законния срок — 1970 за кад
ри, т.е., 1972 година за поме
щения. Беше изтъкнато, че то
зи въпрос няма да се реши за
щото са необходими много сред 
ства, които общината не е в съ 
стояние да осигури сама. Кад
ровият въпрос в останалите у- 
чилища ще бъде решен, а в 
Звонци е по-трудно, защото 
тук обучението става на бъл
гарски език.

Съветът се спря върху въ
прос, който дълго време се вна 
ся в дневните редове. Става _ду 
ма за набавка на подвижно 
кино 35 мм, понеже нито в ед
но село Бабушнишко не е зси- 
нофицирано. Общинската скуп 
■щина този иок винаги от- 
хъврляла под претекст, че няма 
средства. Бе посочено, че отбор 
ниците гласуват веднага Защо
то председаващият ги ооведом 
ява, че няма средства, а те му 
вярват. .Нужните средства са 
миналгъв сравнение с други,-хо 
ито се изразходват за ненуж
ни цели.

Накрая бе прието заключе
ние, че просветата и другите 
културни дейности в Бабуш- 
'нишко са подценени и за тях 
не се води достатъчно сметка.

Камен Ггоро»

чили редовно. Освен това, об
щинската скупщината ще ока
же помощ на посоченото учи
лище.
Що се касае за дейността на 
културните институции поло
жително бе оценена откриване 
то на районни библиотеки в Зво 
■нци и Стрелъц. Общинската 
скупщина одобри известна су
ма за набавка на книги, адап
тиране на помещения за биб
лиотеки и обзавеждане в Стре 
лъц, докато в Звонци въпросът 
за обзавеждане не е решен. Уп 
равителят на работническия 
университет в Бабушница Сто
ян Милованович посочи интере

совранци се отказаха от мно
го неща, но осигуриха пари и 
материал за довеждане на ток 
в селото.

Електричеството и пътищата 
вече имат не само решаващо 
икономическо значение. Те у- 
лесняват живота, овързват чо
века със овета. При условията 
на Димитровградско те биха 
съдействували за окончателно 
спиране на изселването и на 

в «атиока върху фабриките, ко
йто прави неквалифицирана се 
лека работна сила.

Сно сведение. Именно, били от
мил.пуонати средства от 1,5 

стари динара със строго пред- 
значение за обзавеждане на 
районната библиотека в Звон
ци. От тази сума 550 000 стари

ПРОБЛЕМИ

До 1970 година трябва да се 
решат много благоустройстве
ни задачи, но благоустрояване 
то и занапред ще си остане ак- 
туално в Димитровградско. За
това още сега следва да се об
мисля въпросът за неговото фи 
нансиране, за осигуряване на 
нови източници на средства.

Опитът вече показа, че об-

динара били дадени за адапти 
ране на сградата и докато ос
таналите, изглежда, общинска
та скупщина и изразходвала за 
набавка на най-съвременна ме 

канцелария.

нето.
Повече системност в тази на

сока внесе средносрочният
план за развитие на комуната 
до 1970 година. Предвиден е по 
-широк замах в благоустроява 

с оглед на стопанските,

бел за
Съветът осъди това и отново 
отправи иск до общинската ску 
пщината останалата сума, спо
ред по-раншното решение, 
се даде на библиотеката.

местната

нето,
културните и другите потребно . да

щинският бюджет и съответни 
те общински фовдове не са в 
състояние да понесат нужните 
разходи. Самооблагането с тру 
дова сила и .с пари, както 

видове набираме

сти на населението. Внимание- 
-то сега се насочва към изграж 
дането на добри шосета, 
електрификацията, жилищното

Във връзка с въпроса за по
мещения и кадри в училищатаот

към

истроителство и към разрешава
нето на други културно-бито
ви проблеми.

Резултатите вече са забеле
жими. Проходими са пътищата 
към Т. Одоровци, Поганово, Ви 
сок и Долна Невля. С повече- 

. то от тези райони е установена 
постоянна рейсова връзка. Жи 
лищата се увеличиха с още 56

надругите
средства също се оказаха не
достатъчни и .непостоянни 
точници. Следва да се 
сят нови — може би в данък 
—оборота, в по-голямото фина 
нсово ангажиране на местните,

из-
потър-

но и на чужди предприятия с 
магазини в Димитровград, в у-

Борис Костадинов член на председател
ството на републиканската конференция

СЮМна
още «а междуобщинската кон 
ференция на Съюза на младеж 
та във Враня. Роден е през 
1942 година. Основно училище 
завършил в Босилеград, а сле 
двал ВПУ в Ниш. Той е пред
седател на Съюза на младеж
та в Босилеград.

На УП-пя конгрес на Съюза 
на младежта в Сърбия, който 

- се състоя от 22 до 25 декември 
1068 година в Крагуевац, Бо
рис Костадинов е избран за 
член на Републиканската кон
ференция на СЮМ.

■Костадинов бе (фестивална фотография)Звончашш, моми хубави ...предложен
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Заседание на ОС в Сурдулица
'Ш1 ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕВЕТМЕ

СЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Беседа с д-р Анани Стоянов, републикански 
представител

Ще има нови мерки в 

здравеопазването
На 24 т.м. в Сурдулица се съ

стоя петнадесето по ред засе
дание на общинската скупщи
на. Ме лед у по-важ/ните въпро
си, които се обсъдиха бяха: 
преглед на стопанските резул
тати па деветмесечието, постъ
пването ма доходите в община
та за И месеца и приемане ре
шение за облагащия на гражда 
ните — данъци, такси и про
чее.

Констатира се, че стопанство 
то в общината, през деветмесе
чието бележи намаление от 3,6 
на сто в сравнение със същия 
период миналата година. Съв
купният доход е осъществен пр 
отношение на плана 
сто. Общественият доход пък, 
е що-малък с 5 на сто в срав
нение с миналата година, поне- 
же спестяванията също са в у- 
падък, както и производително 
стта на труда. В резултат на 
това се стипна и до намаление на 
бруто-личните доходи с 2,7 на 
сто, фондовете с 25 на сто. Най- 
■голямо намаление на фондове
те има земеделието и промиш
леността. Загубите на трудови
те организации са нараснали с 
20 на сто в сравнение със съ
щия период миналата година.

По отношение на постъпле
нията в общинската каса 
през единадесетте месеца в 
настоящата година са осъще
ствени с 84,02 на сто от запла
нуваните.

Зарад увеличените разходи е 
4,9 на сто от събраните е взет 
заем от фонд републикански ре 
зерви, макар, че общината . има 
дълг от 86 000 нови динара.

Според приетото решение ра 
змерите на облаганията и данъ 
ците- на гражданите в зем&де-

Здравното осигуряване на зе 
меделоюите производители в Бо 
силеградоката община е отде
лен проблем. То е създало гол
ямо недоволство между хората 
и ражда бройни последици. Хо 
рата негодуват, губят доверие 
в работата на общината, а на
последък хвърлят и здравни
те книжки, които не са им от 
голяма полза.

С въпроса до кога това оси
гуряваме ще е проблем? — се 
отнесохме до д-р. Анани Стоя
нов, представител в Република 
нската скупщина.

— Осигуряването на земедел 
ските производители е регули
рано със съюзни и републикан 
ски закани. Обаче правата и 
дължностите на това осигуря
ване определят комуналните 
заводи. В случая Завода за оси 
гуряване във Враня, към кого 
то принадлежи и босилеград- 
ската община, е единствен в 
Сърбия, който е задържал са
мо основно осигуряване. Въз 
основа на това правата на оси 
турените са ограничени и се 
отнасят обикновено за онези бо 
лести, които не съществуват 
в нашата комуна. За това оси
гуряване земеделците запла
щат 12 'на сто от кадастърския 
доход и по 10 нови динара за 
всяка здравна книжка.

Воички други заводи на те
риторията на Сърбия са въве
ли разширено осигуряване, спо 
ред което, за която и да е бо
лест пациентите 
само половината разходи. За та 
кова осигуряване тези заводи 
наплащат също 12 на сто от 
кадастърокия доход.

— Поради кои причини ко
муналният завод във Враня не 
е въвел както другите, раз
ширено осигуряване?

— Такова предложение съще 
ствувашне и то бе дадено да ра 
зиокване, обаче «е се прие, за- 
щото За него комуналния За
вод бе запланувал заплащане 
от 22 на сто от кадастърския до 
ход. Практично, това означава- 
ще, че едно петочленно семей
ство с «адастъроки доход от

1.000 нови динара, годишно за 
това осигуряване трябва да за 
плати към 800 нови динара. На 
шият селянин няма възможно
ст това да заплати, защото е и 
инак обременен с различни ну 
жни и ненужни даждия.

— Защо тоя завод предлага 
такова повишаване за раз шир е лието ои остават същите и в 

1969 година. Всички останали 
видове облагания се увелича
ват. Така например таксата за 
кола с животниска тяга с желе 
зни и дървени оси възлиза на 
60 динара годишно. Вяха обсъ 
дени и проектите за комунал
ни такси, жл1. траверси, за съ 
здаване на общински фонд за 
народна отбрана, за определя
не критериите във връзка с 
освобождаването на някои тру 
дови организации да приемат 
стажанти, за строителните ра
йони в града.

Освен това председателят на 
ОС докладва по възобновява

ното осигуряване, за разлика 
от други?

Д-р Л. Стоянов
Новият републикански за 

кон предвижда остри критерии 
по въпроса за условията, кои 
то трябва да изпълняват здрав 
ните учреждения. На първо мя 
сто, това се отнася до кадрите 

оборудоност. 
Съгласно това, в идната годи
на в Дома .до значителна сте
пен ще разрешим сегашните 
проблеми. Най-значително е, че 
наскоро ще формираме хирур 
гичеоко отделение и ще наба
вим необходимите апарати' за 
мето.

— Комуналният завод във 
Враня се намира в по-трудно 
материално положение в срав 
пение с другите. Това обаче не 
значи, че не съществува въз
можност да се промени нещо в 
полза на земеделските осигури 
ници, Когато казвам това; имам 
напредвал, че миналата годи-

— с 60 на

и техническата

на от осигуряването на земедел 
ците в нашата община Заво
дът е имал свръх печалба от 
80.000 нови динара. Да добавим 
и това, че заплатите на заети
те в Завода са сравнително ви 
соки, че се делят надбавки и 
др. С една дума, пестенето при 
тях е второстепенно.

Най-болезнено от всичко е 
обаче това, че другарите от тоя 
Завод, макър че са безброй 
пъти позовавани, не са искали 
•да дойдат и да обяснят на хо
рата защо е така със социално 
то осигуряване. А щом като .из 
бягват да дойдат, вече със си
гурност може да се каже, че 
нещо не е в ред.

— Има ли все пак възмож
ности за разрешаването на тоя 
проблем?

— В Завода знаят за оправ
даните реакции .на своите оси
гурени. На тях им е известно, 
че такова състояние не може 
за дълго да остане и сигурно 
е, че в идната година ще пре
вземат нещо.

Много повече обаче трябва 
да се очаква от преоктопредло 
жението на Съюзната скупщи
на, съгласно, което трябва да 
се изравнят правата на всич
ки осигурени.

Накрая помолихме д-р. Сто
янов да ни каже в какво със
тояние е Здравния дом в Бо
силеград.

■нето на работата на мина „Мач 
катица”.

МИЛАН ВЕЛИЧКОВВ. В.

Виждаме слабостите, но малко 

настояваме за отстраняваното им
— СЕ ИЗТЪКНА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В БАБУШНИЦА.

* НАЙ-ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРА
ВЕОПАЗВАНЕТО.

* РЕШЕНИЯТА ИДВАТ „ОТДОЛУ”, А НЕ
* ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИТЕ.
* ОСЪДЕН МЕТОДА НА С. ЩЪРБОВАЦ.

репертоар, а културно-художе
ствените дружества работят от- 
време-иавреме.

Най-големи слабости обаче 
бяха посочени в областта на 
здравеопозването. Почти във 
всички села хората негоду
ват, защото техните права 
ти във всички села хората не 
годуват, защото техните права 
в областта на здравеопазването 
стават все по-малки. Затова се 
ляните от с. Щърбовац на ед
но свое заседание решили да 
искат в тяхното село да дойде 
•представител на Завода за ео 
циални осигуровки и други пре 
д ставите ли на обществено по
литическите организации и въ 
проса да бъде решен. Конфе
ренцията прие това искане ка
то положително, но осъди ме
тода, с който те си служат 
като се заканват, че няма да 
плащат данък и ще намалят 
своята политическа активност.

Подготовки за предстоящи
те избори

заплащат

„ОТГОРЕ

На 20 декември 1968 в Бабуш 
ница се състоя УП

за готовност за отбрана на сво- 
независимост.заседание 

на ОК на ССРН, на което бе об 
съдена дейността на организа
циите
1967—1968. Оовен отчета на Из 
пълнителния отбор бяха 
гледани някои проблеми из об 
ластта на обществените служ
би, здравеопазването, учебното 
дело и предстоящите избори за 
представителни тела.

На конференцията присъству 
ва другарят ТОДОР СЛАВИН- 
СКИ член на председателство-

ята свобода 
Конференцията отдаде призна
ние на организациите и отдел-'

и

ССРН за периодана ни лица, които участвуваха 
при провеждане на всенарод
ния референдум след X засе
дание на Централния комитет 
на СЮК.

раз-

Расте броят на награмотни
те

БОСИЛЕГРАД Конференцията бе запозната 
с някои проблеми из областта 
на обществените служби и уче 
бното дело. Особено бяха посо
чени големи слабости в учеб
ното дело, които произлизат от 
начина но финансирането. Мно 
зина просветни работници не 
участвуват в разпределението

то на републиканската конфе- 
- ренция на ССРН.ОБСЪЖДАТ СЕ ВАЖНИ ВЪПРОСИ

От преди няколко дни в бо- то кооперациите се грижат са 
силеградоките села се провеж- мо за онези помещения, които 
дат събрания на избирателите, ползват за търговски магазини, 
на които главно се обсъждат
проекта за облагане в земеде- ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН 
лието и занаятчийството за ДЕНЯ НА ЮНА 
1969 година.. Когато тези събра
мия приключат, общинските ор Деня на ЮНА и тази годи- 
гани ще започнат - с изработва на бе тържествено отпразнуван 
нето на бюджета за новата го-' в Бооилеградоката община. В

.навечерието на празника в Бо 
силеград се проведе тържес
твено събрание, на което арме 
йците и учениците от гимна- 

то на бюджетните приходи, ще зията предадоха омесена прог- 
се търсят и други източници. рама. Между другото, най-успе 

Водени са обстойни разгово- шни бяха два рецитала, актов 
ри и по други важни въпроси.
Един от тях е и социалното о- 
сигуряване на земеделските 
производители. Не по-малки за 
бележки бяха направени и във 
връзка с таксите за напасване 
на добитъка, които събират зе 
меделските кооперации и гор
ската секция. Тези средства е- 
динствено се ползват за покри 
ването на дефицити, а не за 
предназначениете цели.

Хората негодуват срещу зе- 
меделоките кооперации и пора 
ди това, че слабо поддържат ко 
оперативните домове. Повечето 
от тях са пред рухване, защо

Няма гражданин, който не 
иска да се бори за незави
симостта на страната

Конференцията разисква във 
връзка с предстоящите избори, 
за които съществува интерес 
воред народа. Изборите ще се 
проведат през април 1969 го
дина, когато за пръв път след 
донасяне на новата конститу
ция ще се избират воички пре 
ставителни тела от общински
те екупщини до федерацията. 
Сега предстои да се ипълнят 
много задачи, консултативни 
срещи със съседните общини, 
донасяне на правилници за про 
веждане на изборите, утвър
ждаване на критериуми и др.

Общиноката конференция на 
прави известни промени в Об
щинските правила на организа 
цията, взе се решение Бабуш- 
ница да влезе в състава на ме 
ждуобщиноката конференция с 
Пирот и Димитровград. На кон 
ференцията взе участие в ра
зискванията и Тодор Славян
ски, член на Председателството 
на Републиканоката конферен
ция на ССРН, който се спря 
върху някои актуални пробле
ми из работата на организации 
те на ССРН на село в предстоя 

са просве шите избори, 
има лош

На общиноката конферен
ция на ССРН в Бабушница бя
ха отчетени големи успехи в 
двегодишната работа на орга
низациите на ССРН. През това 
време бе извършена реоргани
зацията на ССРН, нарасна вли 
янието на местните организа
ции, решенията все повече се

на паричните средства, защото, 
както се каза на конференция 
та, „за малки пари имат голе
ми трудности”.

Конференцията констатира, 
че все още има граждани, кои 
то остават без осмогодишно об

дина.
По предложение на общината 

и в гедната година данъка няма 
да се повишава. За попълване- разование, а същевременно севзимат с участието на масите, 

не в затворени форуми или 
изпълняване на директиви от 
.по-горните форуми. Организа
циите на ССРН вече

увеличава числото на неграмот 
ните.

а
Според статистическите 

дани, в 1961 година в община
та е имало 7 000 неграмотни, до 
като сега това число е значи
телно по-голямо. В стопаясюи-

ка, рецитации и др.
За значението .на Деня на 

ЮНА и сътрудничеството меж 
ду граничните войски и насе
лението в Босилеградоко, гово 
.ри Любинко Томич, офицер.

Тържеството приключи с тан 
цови и народни песни в изпъл 
нение на войници-граничари.

В Деня на ЮНА в казармата 
в Босилеград пионерите от ос 
новното училище направиха по 
сещение и предадоха своя про 
грама. Същия ден и предста
вителите на обществено-поли
тическите и стопаноки органи
зации посетиха няколко грани

разис
кват по всички въпроси, от ко 
муналните до международните 
проблеми и с това се увеличи 
авторитета на организацията.

През отчетния период 
муната бе проведено разисква
не за ролята на местните об
щности. ( края на 1966), избо
рите, които се характеризира
ха по своята

те организации има работници, 
които са грамотни толкова „ко 
лкото да се подпишат”.

И в областта на

в ко-

културата по 
ложението е подобно. Библио-

демократичност, 
членовете на ССРН взеха уча
стие в утвърждаването на сто-

текщге, особено по селата, ня
мат достатъчно книги. Конфе
ренцията констатира, че книга 
та все още е далеч от масите. В 
Бабушница има само 28 редо- 

в градската биб-

панокия план, разисква се по 
въпроса на Насоките. Особено 
жива активност се прояви след 
окупацията
Населението от Лужница 
райхи се на традициите, пока

на Чехословакия. вни читатели
чни застави. опи- лиотека, а от тях 14 

тни работници. КинотоВ. В.
БОГДАН НИКОЛОВ
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За празника кой как може ГОДИНА НА ЮБИЛЕИ1969
Как ще посрещнете Новата година? мирането на нашата славна Комунистическа пар 

тия, която в своята дейност за петдесет години 
успя чрез своята организационна и идеологиче- 

дейност да поведе широките народни маси 
в Югославия на борба против фашизма и капи
тализма, освободи страната и създаде модерно 

самоуправително общество.

През настъпващата 1969 година ще честву- 
ваме много славни годишнини, които имат ог
ромно значение в нашия политически, просветен 
и културен живот.

100 ГОДИНИ ОХ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВО 
ТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД. — Важна 
дата в учебното дело на Димитровградско. И пре 
ди 1869 година в Димитровградско е имало ня
кои училища, «о това е първото училище, което 
е имало организирано обучение и влияние за по 
нататъшното развитие на учебното дело в Дими
тровградско. Много малко са градовете у нас 
с такава просветна традиция. Сто години учеб
ното дело е вървяло само по възходяща линия. 
Мрежата от основни училища е обхванала всич
ки села — 1880 година Димитровград е имал се
минария, 1885 училищен пансион, 1900 година 
прогимназия, а на 1 септември 1914 година бе от 
■крита — гимназия, която до днес работи с мал
ки прекъсвания.

ска

социалистическо
Вече се основават комитети за чествуване на 

този важен юбилей.
25. ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 04 

ФАШИЗМА. — Навършва се четвърт столетие от 
освобождението ни от фашизма. Този юбилеи 
ще бъде тържествено отпразнуван във всички 
наши освободени краища, в края на 1944 година. 
В Димитровград, Босилеград, Бабушкица СурдУ 

всички прослави .и културнилица и други места 
манифестации ще бъдат в знак на четвърт сто- 
летиетр от освобождението от фашизма.

20 ГОДИНИ ПЕЧАТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ. — На

от печат първия80 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО ПЕЧАТНО ПРО- 18 януари 1949 година излезе 
ИЗВЕДЕНИЕ. — През 1889 година, равно преди брой на в. „Глас на българите С това започна из 
80 години в Цариброд се появи първото печатно дателокаха дейност на български език. За два- 
провизведение — списанието „Домашен учител’, десет години в .нашата страна са печатани мно

тогавашна България. го произведния на български език. Сега българ
ската народност има седмичник „Братство , спи 

„Мост’’, детски вестник „Другарче”, което 
■излиза петнаестодневно и други печатни произ- 

50 коли годишно а издава и уче-

едно от шестте списания в
От тази дата в Димитровградско са излезли две 
списания, седем вестника, един хумористичен сание

вестник. Наистина, бога-
Боряика Лазарова Випка Стоянова

вестник и един детски 
то културно наследство.

50 ГОДИНИ НА КПЮ. — През настоящата 
половин столетие от фор-

Борянка Лазарова, ученичка 
в IV клас в Босилеград, отгово 
■ри:
— Весело. Обичам веселите хо 

ра и желая да им се придру
жа .. . Подготвяме програма. 
Ще предадем няколко едноак- 
товки, а след това ще има тан
цова до зори, лотария. . Ако 
имахме условия, бихме устро- 
ли и банкет и по такъв начин' 
по-весело бихме посрещнали 
празника ... Но и без това ще 
бъде весело ...

С нетърпение очаквам аби
туриентската вечер. Тогава ще 
бъда още по-радостна.

Вмнка Стоянова, уч. в IV гим 
назиален клас:

— Моите родители живеят в 
Рикачево. И там ще посрещна 
Нова година. Ако имах възмо 
жност, бих обиколила цялата 
страна ... Иначе, с нетърпение 
очаквам празника. Обичам пра 
зничното настроение. Тогава за 
бравям обикновените грижи и 
тъгата. Имам ги и- аз.

вадения с над 
бници за нуждите на училищата.беше се вселило хубаво настро 

ение, аз трябваше да се раз
деля ... Какво да ви кажа: дре 
бни нарушения има много: хо
рата пийнат, чупят чаши и бу 
тилки по кафенатата, дори и 
карат кола. За дребни наруше
ния предупреждавам — за по 
големи
лата година имах работа само 
с едно тежко нарушение. Пиян 
човек разби прозорец на поща 
та. Интервенирах и всичко бе
ше в ред. Дойдох в къщи към 
6 часа сутринта. Най-напред 
открих синчето да видя как 
спи .. . Често отсъствувам от 
къщи и по 24 часа. Квартиру- 
■вам частно в една стара сграда. 
Имам стая и кухня. Нямам въз 
можност добре да си отпочина, 
Когато си легна, синът ми се 
пробужда . ..

Боян Зарев, шофьор на рейс. 
Работи на линията Босилеград 
Белград и Босилеград — Ско
пие. Работи по 9 часа дневно. 
И той е един от ония когото Но 
вата година ще свари някъде 
на пътя. Ето какво казва:

Б. Ник.
година се навършва и

Срещи

Димитровградчани за своя градсе намесвам .Мипа-

дават средства? Има много при 
средства са съби 

като дарения. Аз съм 
да дам канвото мога за

като пренебрежение. Кол-Срещнахме се и завързахме 
разговор, непринуден и без осо 
бена тема. Но все гак за града, 
за неговите потреби, за това, ка 
кво биха желали хората му.

Получихме различни отгово
ри и изказвания. Затова и по
местваме най-оригиналните.

МИЛОВАНКА 
телефокистка: „Предлагам да 
се махнат от улиците теники- 
ите за опадъци и омет, защото 
така по се замърсява 
Навсякъде те са поставени на 
видно място и когато се напъл 
нят, сметта се слага до тях. А 
когато някой запали съдържа
нието им, градът едвам диша. 
Да се намери друго място за 
тях.

тат
ко-голямо би било насърчени
ето ако някой ръководител ни

мери, когато 
рани и
готов
построяване на канализация и 
довеждане на новия извор във 

При това

пообиколеше понякога.

XXX водохранилищата, 
съм уверен, че не съм единс
твения. Но тая инициатива още

АДАМ ГЕОРГИЕВ, 
лен учител: „Първо — канали
зация и вода, защото без тях 
градът ще е все по-замърсен. 
Казват нямало пари. Облагане 

миналата година действи 
малко това да се

гимназиа

ЕЛЕНКОВА, не е подета.
В просветата бих желал 

новите училища да последват 
училището в Дол

ос-

примера на 
на Невля, а ние в гимназията 
да продължим с този темп.м. н. н.

то от
телно ще е 
реши идната или другата го
дина. Но само така ли се

градът.

съз-

Обзор
.— Ние, шофьорите, рабо

тим и на празник. Последните вън от ССРННикакви трупиИ друго нещо бих желала — 
в най-скоро време да прорабо 
ти автоматичната телефонна цен 
трала, за да не се измъчват хо 
рата и учрежденията при теле 
фонните разговори. Сега я мон 
тират,

три Нови години посрещах па 
път. Празнуваме 15 януари — 
ден на шофьорите. Тогава спи 

се веселим. Миналата
просвет- 

други 
ана-

бройните комунални, 
ни, социално-здравни и 
сложни въпроси. Покрай 
лиза на досегашния опит, 
което ще стане дума на всички

На нео-вдавяашното съвмест- 
заседание на Изъпълнител- 

■ния отбор на общинската кон
ференция на ССРН и общин
ския комитет на СКС, което се 
състоя в Босилеград бе изгот
вен договор за предстоящата 
общинската конференция на 
ССРН и подготви проектопро
грама на изборната дейност, 
проект за съставяне на коорди 
национнен отбор, който да сле
ди и съгласува политическата 
дейност. Подготвя се и отчет за 
работата на общинската скуп
щина, която да бъде предста
вен на гражданите на обсъж
дане.

Тази дейност е от отделно

нораме и
година бях във Владичин хап. 
С коадуктора в „Турист” ипхме за

нещо бавно върви.”нои ядохме, а сутринта в пет ча
са тръгнахме за Бооилеград .. .

— Какво ме радва?
— Най-радостая съм 

времето е хубаво, 
ме плаши поледицата. Тогава 
имам много неприятности. Тру

имал

събрания, сега навреме ще с® 
води сметка за да не се стигне 
до подобно положение. Наисти 
•на, досега не са забелязани при 
знаци на старата активност на 
отделни хора и групи, които за 
вършиха така безславно и бя
ха най-остро осъдени от обще- 

Но това не значи,

*
когато 

Най-много ИСТАТКО СТАНУЛОВ, пен
сионер: „Комуналните въпроси 
се знаят. Аз бих искал да ка
жа нещо друго — на града тр 

качественадно се пътува. Не съм 
злополука. Имам щастие. Кога 
то мина Промая, олеква ми. И 
на пътниците. А пътници пре
карвам винаги повече. Как да 
оставя жена с дете насред път 
в снега? ... Днес пътуваме без 
вериги ... Пътниците са добри. 
Весело е когато между пътни
ците се намерим и акордеонист. 
Обожавам народната музика. И 
естрадната ... Имам радио.

Честита Нова година, друга-

Петър Насев ябва постоянна и 
самодейна работа, а тя все по 
запада. Струва ми се, че мла
дите нямат оня интерес от пре 
ди петнадесет години да бъдат 
самодейци, а може би и задъл 
жените не могат да ги привле
кат. Мисля, че още една рабо
та се вплита тук. Рядко ще до 
йде някой ръководител да ви 
дй как върви подготовката на 
пиеса, на концерт или на про 

някой празник. А то

ствеността. 
че няма да се появят в

Петър Насев, милиционер, сви 
Миналата година бил 

Той каза:
нова

светлина, под нови лозунги, 
скрити може би под плаща на 
Социалистическия съюз, в и- 
мето «а демокрацията, и да се 
опитат да прокарват свой цели 
и интереси.

Такива възможности, а от дру 
га страна, водейки сметка за 
■мобилизиращата сила, Социали 
етическия съюз в предизборна 
та дейност като основен носи
тел, ще' насочи дейността си 
в две насоки. Нищо вюн от ра 
мките на ССРН. Вън от него ще 
се изключат всички ония, кои 
то злоупотребяват демокрация
та, използват я за провеждане 
на свои лични интереси и ам
биции. Не за политикантска, а 
за политическа борба и дей
ност.

рамене, 
дежурен.

— И на мене ми е мила Нова
година. Тежко ми е когато не 
мога да я посрещна с другарите 
и семейството си. Миналата го 
дина бях на длъжност след по 
лунощ. До 22 часа бях в едно 
заведение с другари, и прияте
ли. Тежко ми беше да ги ос
тавя. Но какво да се 
Служба е служба. А току-що

значение като се има предвид
избори.опитът от последните 

Не трябва да напомняме как
ви последствия остави групов- 

-щината тогава, а тя няма ни
що общо с политиката на Со
циалистическия съюз и Съюза 
■на комунистите, с интересите 
■на трудещите се и трудовите 
колективи. Този опит води към 
един извод — за груповщина и 
■политикантство няма място! От 

има само

грама за 
ва самодейците могат да отче-прави. ри!

МИЛОШ БАКИЧ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОФК-а В СУРДУАИЦА
физи-тима преподаватели по 

чеоко възпитание похвални гра 
още тридесет спортни

физкултурни дружества, с око 
ло 8 000 членове, което повече 
от една пета от населението в 
общината.

На 20 тм. в клуба на ВЕЦ 
„Власина” се състоя тържестве 
но заседание
съствуваха представители 
трудовите колективи, 
дейци, училищните спортни . ак 
тивисти, обществено-политиче
ски дейци,
СОФК-а от Лебане, Враня и 
председателя и секретаря на 
плаяинарския съюз 
точна Сърбия.

Доклад за развитието на фи
зическата култура в този край 
изнесе председателя на СОФК 
— в Сурдулица Божа Станко- 
»ич.

Както бе изтъкнато ,днес в 
състава на СОФК-а влизат 39

тяхната активност 
вреда и смут и разединение на 
хората, които единствено в са- 
моорганизирането виждат въз
можност за разрешаване на

моти и 
дейци — грамоти.на СОФК-а. При

на
Божица получи диплома за 

място по футбол, а Кли
За най-добро училищно спор 

тно дружество бе провъзгласе- 
при у-ще „Иво Лола

спортни
първо
сура за участие в гимнастиче
ски упражнения по случай пра 
зкика на младостта. ; Общинската скупщина в Димитровград 

:: честити
НОВАТА ГОДИНА || 

!; и желае нови трудови победи на |; 
всички труженици

•но това
Рибар” в с. Клиоура. То полу
чи и преходната купа. 
деен трудов колектив е меди
цинският център в Оурдулица, 

най-добри резултати на село 
Киевац,

както и гости на
Най-

■Същевременно бяха раздаде 
ни реквизити и връчени парич 

награди, от които най-голя- 
ма е получил гарнизона на 
ЮНА е Сурдулица за извънре 
дни резултати на стрелческата 
секция. Той получи грамота за 

младежката

за югоиз-
ниа

постигна актива в с.
■които също получиха преходни 

Спортист на годината е■купи.
Душан Йович, футболист
„Радник” в Сурдулица. И той сътрудничество с 
■получи купа. Седемнадесет ко- организация в Сурдулица.

М. Вел.

на

лектива получиха дипломи, пе
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Димитровградски предприятия в новата година Иай-дейните в старата година

ПОГЛЕДЪТ Е КЪМ КРЕДИТИТЕ, А НАСОКАТА
КЪМ СТАБИЛИЗАЦИЯТА Браво кусовранци!

Ие е трудно да решим, кое селище през годината е било най 
дейно в Димитровградско. По трудови успехи и сплотеност това 
е Куса врана, най-бедното село в общината. .

Новата 1969 годипа кусовранци ще посрещнат с голяма ра
дост, защото в последните дни от старата година приключва 
голямата селска акция с пускането на тока.

Те започнаха работите по електрификацията най-късно. 
Завършиха ги първи. Оставиха Поганово и Забърдие зад себе 
си, и Висок, който още и не започва акцията.

Този успех е плод на селската сплотеност, на голямото се
беотрицание на всички кусовранци и на неуморната дейност на 
селския комитет но електрификацията.

Дисциплинирано хората даваха пари и участвуваха в тру
довите акции. Само тази година са събрали към 13 милиона 
стари динара. Но те отстраняваха всички, които разколничеха 
и разколебаваха хората, чистеха комитета по електрификация 
от бездейните и незаинтересованите, сътрудничеха с всички, 
които можеха да им окажат каквато и да било помощ.

Обаче най-много разчитаха на собствените сили.
Куса врана е седмото селище в димитровградската община, 

което се електрифицира.
Дано примерът па кусовранци да подействува „заразител- 

Висок, Забърдие и Погаиово, които са

Стокови запаси няма, дневно- са нужни към 30 милиона ди
нара и че мошю да се намерят.

XXX
Не еме взели воички предпри 

ятня. Даже изоставяме гиганти 
те на димитровградското стопа и 
ство — „Димитровград” и „Сво 
бода". И те ие са без проблеми 
Те, които сега измъчват много 
предприятия — пласментът ма 
производството,
кредитите за инвестиции и обо 
ротни оредства. Но те са по-си 
лни и. по-успешно ще могат да 
сс носят с трудностите, които 
им натоварва старата година.

Общо взето — няма оанова- 
пие да се бие, тревога. Димит
ровградското стопанство ще по 
срешне Новата година по пътя 
към пълното стабилизираме.

М. II. II.

Как димитровградските пред' 
приятия ще приключат тази и 
какво ще правят в Новата го
дина ,още не е уточнено. Още 
не са готови шито заключител
ните сметки, пито новите пла
нове. Но службите и колекти
вите знаят в общи черти отго
вора.

то производство нагтраво се то
вари на вагони и се праща на 
потребителите от цяла Югосла 
вия. В сравнение с миналата 
година личните доходи са по- 
големи с около 30°/о, а тяхното 
средно равнище е 52.000 стари 
динара на, месеца.

Производството .в идната го-
„ФАБРАД” - МИНИМАЛЕН КРЕ 
ДИТ 85 МИЛИОНА СТ. ДИНА бели на парче и уреди за заба

дина остава непроменено — ме плащанията,
РА ВШ-1 ИГРИ.

Без 80—90 милиона стари ди 
«ара кредити предприятието 

. «яма да може да осъществи то 
ва, което планира в производ
ството през идната година.

'Именно колективът може да 
достигне 720 милиона бруто про 
дукция, ако се пооовободи от 
финансовите проблеми. Искра 
надежда има 
банка е обещала да отпусне 85

„ГРАДИЛ ’ — СТРОЕЖИ ИЗ 
ВЪН КОМУНАТА

Годината не бе ,,плодородна’' за 
„Градня“, поради малкото стро 
ежи в комуната и извън нея. За 
това тазгодишният производс-

ио” и па другите — па 
много по-заможни от Куса врана и които без усилия биха си 
осугурили ток, който в нашия век не е само осветление, но и 
база за стопански и културен прогрес. м. н. н.твен план няма да се изпълни 

съвсем. Строили са физкултур 
на зала в Бгбушмица, водопро
вод в Овърлиг, някои обекти в 
Княжевац, поправяш! са сгра
ди в Дебър. В Димитровград е по

Стопанската

СЕДМИЧНО ИНТЕРВЮмилиона, но засега това е само 
обещание. За нормална работа 
ще са нужни към 250 мил. ди
нара оборотни средства, но и строена —; поща, банка, дваде- 
с горния кредит нещо би мог- сетила апартамента и детска
ло да се направи ,защото част Размишления на делегата 

за проблемите на младите
градина.

В новата година се влиза с 
мисъл производството да въз
лезе на повече от 600 милиона 
стари динара, но ще трябва да 
се търси работа извън комуната.

Личните доходи тази година 
са по-големи само с три на сто 
в сравнение с 1967 година.

от средствата са замразени в 
складираните стоки.

Иначе и.ча възможност да се 
произведат и продадат 
120.000 ремъчни шайби за „За 
става 750”, да се произвеждат 
буфери и брони за същата кола, 
както и ремъчни шайби за 
„Шкода”. Покрай дребната же 
лезария, това ще е основната 
продукция на „Фабрад”. Сек
ретните брави, засега 29.000 на 
брой, изглежда ще останат на 
склад или ще се продават по- 
малко и в идната година.

над

рада, имаме спортна зала, коя
то не ползваме ,а часове по фи 
зическо провеждаме в учебни 
те стаи и това са главно часо
ве по теория. Само когато вре
мето е хубаво, излизаме в дво 
ра и работим практически уп 
ражнения по физическо въз-

ние да изразят своите стреме 
По-големи отзнанияжи.

тези които получават от учеб
ниците, са още по-необходими 
когато множество младежи 
приети в редовете на Съюза на 
комунистите и ясно изразените 
обществени стремежи младите

„УСЛУГА” — ВОДА И КОВЕП 
ТЮРИ

В предприятие „Услуга” са 
спокойни. Тазгодишният план

са

Пред тръгване за УП-ия кон 
грес на младежта в Сърбия на 
делегата на общинската коифе 
ранция на СЮМ в Босилеград 
Антон Борисов поставихме два 
въпроса. Но най-напред да ви

да излезнат от анонимността и питание-
Причините зарад които се 

върнахме в старата сграда уз
нахме в управлението на учи
лището. Надявам се, че това ре 
шение е временно.

Истина, има оправдание за та 
кова решение. Работата в сле 
добедна смяна е по-тежка, за 
щото много ученици квартиру 
ват по селата, училищния двор 
е в лошо състояние и в предо 
бедните смени учениците нана 
сят много кал по стаите, така 
че следобедната смяна не може 
да работи поради прах, малки 
са нефтовите печки и не са в 
състояние да затоплят стаите
II ТН.

Но без оглед на всичко това, 
трябва да се търсят решения за 
организиране на извънучилищ 
•на дейност. Ние още не сме об 
съждали тези въпроси, но на
скоро ще поискаме от учител
ския съвет да разгледа тези 
проблеми ,а вярвам, че нашата 
младеж ще направи всичко да 
се създадат , условия свободно
то време да може да се прекар 
ва полезно. Така, ние нямаме 
къде и танцова забава да ус
троим.
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е изпълнен, в новата година се 
влиза с едва ли не готов тъка
чен цех.

Уопехите на предприятието
не са малки — пооправени са го представим: Борисов е уче- 
тгьтищата към Висок, Трънско ник в УЬклас в гимназията. Пре 

В Новата година „Циле” ще Одоровци, Пъртопопинци. . Ав- дседател е на конференцията
изплати воички инвестиционни' тобуаите на предприятието пре на младежта в гимназията ' и
кредити и фабриката оконча- возват пътници почти до всич 
телно ще стане собственост на кИ райони на комуната. Откри

ти са няколко магазина за хра 
нителни продукти и е поправе 
на мелницата.

Отскоро е в действие и нови 
тя цех за поправка и техиичес 
ш прегледи на коли ,а в нова 
та година ще започне с работа 
и нов тъкачен цех, в който ще 
се произвеждат ковентюри, о- 
ння черги, които сега са на мо 
да из нашите предели. Тъкач
ния жажартов стан, с който се 
тъчат тия черги, вече е прис
тигнал от Троян.

Най-важната задача на пред 
приятието в идната година ще 
е да осигури вода на града. Ра 

продукция. ботите са подети. Казват — ще

да стъпят в първите редици на 
борбата за най-напредничави 
процеси в нашето общество.

Затова и моите размишления 
са насочени в тези две' направ 
ления и в комисията' по обра
зование и настаняване на рабо 
та на младите ще се старая да 
■изразя моите стремежи в тези 
две посоки.

Втори въпрос:

„ЦИЛЕ” — ФАБРИКАТА ЩЕ 
СЕ ИЗКУПИ

начлен на председателството 
общинската младежка конфе- 

. ранция. При това е и много до 
бър ученик и уведомен по най 
належащите проблеми на мла
дите

трудовия колектив.
Предвиждат продукцията да 

достигне 702 милиона ст. дина
ра, без да се увеличава работ
ната сила в предприятието. Но 
за повишаване производител
ността на труда ще са необхо
дими дребни инвестиции за об 
новяване на средствата за про
изводство.

Иначе „Циле” има най-стаби 
лен ход между предприятията 
в Димитровград. Производстве 
ният план за тази година е из-

— Кажете ни нещо за 
главните проблеми па сре 
дношколската младеж в 
.Босилеград?

Въпрос: Наскоро ще бъде 
те на конгреса: Кои са 
вашите преокупации в то 
зи, както казвате, за вас 
така важен момент?

Отговор:
— Средношколската младеж 

в гимназията няма помещения, 
в които да организира евобод 
•на активност и физкултурен 
живот. Надявахме се, че с по
строяването на новата сграда 
ще се обезпечат помещения за 
работа на литературния, дра
матичния и др. кръжоци, фо
то-секцията, клуба и тн. За 
кратко време, докато учехме в 
новата сграда, имахме възмож 
■ности, имаше и помещения. Ко 
гато се върнахме в старата сг

Делегатът Борисов отговори:
— При Попълване на листче 

тата, без колебание се обадих 
да работя в комисията за обра 
зование и настаняване на рабо 
та -на младите. За мене пробле 
мите на образованието и наета 
няването на работа на младите 
хора са два най-актуални въп

пълнен още преди три месеца. 
Значи краят на годината ще 
дочакат с около 200 милиона ст. 
динара увеличена

Из организаците на ССРН
роса в настоящия момент в на 
шия
живот. Ето защо:

— Младежта трябва да бъде 
главния нооител на нашите са 
моуправителни процеси. Тя не 
може да изиграе такава роля 
ако не се включи в тези проце

Изборна конференция в Ракита общественочполитичееки М. Б.

На 21 декември 1968 година в 
Ракита се състоя изборна кон
ференция на ССРН. На дневен 
ред бе доклад за работата на 
организацията през 1967/68 го
дина. След доклада и след ра
зискванията по актуални мест
ни въпроси бе избрано ново ръ 
ководство.

Между главните въпроси бя
ха засегнати строежа на пътя 
Ракита — Звонци, строенето на

чешма в селото, сътрудниче
ството с кооперацията, сътрудни 
чеството с младежката организа 
ция, поправка на селския са
лон, поправка на селските ули 
ци, изпълняване на плана по 
есенната и пролетна сеитба, о- 

, безпечасване на помещения за 
културна дейност през зимата

Бюрокрация
си, ако младите не застанат по 
работните места,
«а техните квалификации. Мла 
дите специалисти все още 
могат да си намерят работа вси 
чки. Нашето общество прави го 
леми уоилия да разреши въп-

отгаворящи

не
и други организациано-техниче 
ски въпроси, събиране на член

Б. Басовоки внос и пр-
роса за заемането на младите 

■ специалисти. Това същевреме
нно е и един от виталните ин-Общинската скупщина в Босилеград 

честити на всички граждани отБоси- 

леградско и съседните комуни 

НОВАТА 1969 ГОДИНА като им поже
лава още по-големи трудови успехи

тереси на обществото. От друга 
1 страна, за да могат младите в 

най-пълен смисъл на думата да 
станат и най-прогресивните си 
ли в обществото, младежта тр 
ябва да познава най-високите 
научно-технически и културни 
постижения: Иокам да кажа, 
че без широко образование мла 
дите няма да бъдат в състоя-

Страница 6
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Нашенци и желанията им Изтъкваме най-добрите
Борис Борисов: Двамата бъдещи атомисти»Да работя в своя край«

и Белград. Клаоирали са се ви 
соко, с което са оправдали до
верието да гимназията в Боси
леград.

Разговорът с тези отличници 
приключихме с въпроса какви 
забележки имат за своите съу
ченици и какво им предлагат. 
Отговорът беше, че са това из
цяло добри и щастливи младе
жи, обаче недостатъчно изпол
зват възможностите да учат и 
да научат. Някои дребни второ 

Владимиров степени неща отвличат внима
нието им. Подякога това става 

Извор. Първият квартирува в особено прекалено. 
града не при много добри ус
ловия, а втория всеки ден си 
отива у дома като изминава по 
12 километра пеша.

Интереоно е, че между тях 
съществуват големи подобности 
в желанията и успехите им.

И единият и другият, още от 
първи клас, са отличници. И 
най-добри в училището. За под 
готвяне на уроците си, средно 
учат от 3 до 4 часа на ден. Но 
за сметка на това, те са много 
внимателни на час. Това им 
■дава възможност още на час

Това са две скромни момче
та от Ш 'клас на гимназията в 
Босилеград, които не знаят за 
по-малка оценка от петица.

Но те не- са само обгпсновени 
отличници, както някои техни

Питахме директора на „Град 
ня“, има ли нов „Г.радня” работех при поправя 

'нето -на сградите в Скопие през 
1963 и 1964 година. И в Дебър 
бях два месеца, пак ние от „Гра 
дня” огради поправяхме 
ямо доверие ои 
дисциплината, усърдието и ка
чеството на нашия 

Желания?
:— Да -работя в овоя град и да .по 
магам за издигането му. Аз съм 
специалист за стоманени кон
струкции. Тук това го няма, но 
знанията ми и по другото етро 
ителство са добри. Искам да ра
ботя с хората ат „Градня”, ма- Борис Борисов
кар че имах ред предложения
Да ида в други предприятия, като критика, но трябват солид 
където специалността може ни пътища и електричество на 
да се усъвършенствува, а до всякъде. А в града 
ходът ми да бъде по-висок. Ис съвременен хотел, защото мно 
кам да издигнем предприятие- го хора минават тук и каналм- 
то. Хората тук са добри и като зация, за да е чист градът, 
работници и като хора. Още ня Още римляните са имали кана 
кой техник, малко машини и ' лизация, а ние тук я нямаме, 
ние ще можем да поемаме стро Все пак тия строежи иокат мно 
ежи извън комуната. Това и го-много пари, а събирането им 
трябва да е целта ни, защото е трудно. За младите е нужно 
само на местни строежи не мо- и друго — един младежки дом 
жем да разчитаме. или помещения за забава и ку

Какво е нужно на Димитров лтурна работа и повече грижи 
градско? за ' нейното развлечение. Иначе

— Роден край ми е. Постиг- ще .ни поглъщат кръчмите, а 
нато е много, но и много още това не е за млади хора. 
трябва. Нека не го разберете МИКИ НЕЙКОВ

специалист.
Той кимна потвърдително 
че: „Да го извикам ли, той 
другата канцелария?” Ние по
мислихме, че старата болест

и ре 
е в

и гол- 
спечелихме сспе

циалистите да се държат за пи
съученици.

— Таланти каквито отдавна
казасари е налице и тук, но се из 

лъгахме. Инженерчето си
нямахме в гимназията 
за тях Любен Арсов, директо
ра на гимназията, когато пои
сках да говоря с някой от тях.

труд.е про
изводственик като всички стро 
ители от това предприятие. 

Влезе засмян младеж, готов 
да аи поприказва минутка-две 
и да върви да ои гледа работа
та. Затова и бяхме съвсем крат 
ки в приказките и въпросите.

Житейският път?

Но да ви ги представим. 
Това са Сотир 

от Плоча и Васил Василев от

ВЕЛИН ВЕЛИНОВ
— Не много богат и интере

сен. Първи стъпки към 1942 г. 
в Пъртопопинци, азбуката в 
Мъзгош, гимназията в ‘Димит
ровград, а строителството на 
факултета в Скопие. И войни- 

. клъка съм изкарал, запасен о- 
фицер съм. Иначе, неженен. За 
това никога «е е късно.

един

АСЕН ДЖОРИЧ 

УБИА ДИВА СВИНЯ
Трудов опит? По време .на празниците па-

сиокираяият и ловец — горски 
ят пазач Асен Джорич от село 

да научат повече от половина- Желюша тръгнал както и оби 
та от уроците си. С другите уче 
ници обаче не е така.

—Колкото го имам, в „Град
ня” е. Тук съм от септември, 
но като инженер. Иначе 
работил с хората и по-рано. Ка 
то абсолвент и стипендиант на

зайци, икновено на лов 
в главата му не хрумвало 
вместо заек ще се завърне с 
100 килограма тежка дива сви 
ня. Над Димитровград, по то
чно зад „паметника” той се на

насъм че
Свободното си време двамата 

прекарват в четене на научна 
литература и белетристика. До 
сега почти изцяло са прочели 
произведенията на руските кла 
сици, .на най-добрите западни 
писатели и на нашите съвреме 
нници.

— Четем много, за да обога
тим речника си и разширим об 
щите знания — казват те.

Любими предмети им са: ма
тематика' и физика. Но те не 
се задоволяват да научат са
мо от учебниците.

Ползват и литература за вие 
ши учебни заведения.

Ето защо тяхните знания са 
много по-широки.

Портрети
мерил лице в лице с четири ди 
ви свине.

Тъй като друг избор нямал, 
започнал да стреля върху ед
на, докато другите се разбяга
ли и успял да я убие. Другари 
те му при се разбягали, 
но на гозбата по-късно всички

40 години зад кормилото
През 1941 година Тотко ус- 

още един друг шофьор 
автобус, с който се 

връзка 
Кюстен-

Методи ‘Такев, познат къв сняг, че беше невъзможно 
да се излезе навън. Останахме 
в заточени цели седем дни. Пре 
спи, няколко метра високи, бя 
ха покрили и кафенето.

В Босилеград, чакали да се 
върнем, а после повярвали, че 

в сме настрадали. Дори и по ра
диото било съобщено, за наша
та трагична смърт. Обаче, кога 
то времето се поразхубави с по

като
Тотко, е най-стария шофьор е 
Бооилеградско. Бил на 18 годи

.пял с
да намери
подържали постоянна 
между Босилеград — 
дил. Всъщност те са и основа
тели на днешното транспортно

Тех

ни когато започнал да работи 
като професионален шофьор. 
Работил е в различни места - 
Македония и Сърбия.

След това се завърнал 
Босилеград и като таксист за
почнал да превозва пътници за 
Враня и други места. По това

се прибрали и му честитили. 
Това е втори случай в Дими
тровградско да бъде убита ди
ва свиня, понеже миналата го
дина в Болев дол една бе 

И двамата са участвували на ■ убил ловецът Асен Скъка. 
ученическите състезания по ма 
тематика и физика във Враня

предприятие в комуната, 
пият автобус носил 
„Беана кобила“.

името

От преди , две години е пен
сионер. Обаче никога «е отка
зва да кара кола, ако се окаже

В. В. Кирил Трайковнужда.

Трудовите хора и техните проблеми№. ж

т Бих играла ръчна топна, но няма къде
дежши дом, където да се орга
низира културно-забавния жи
вот ...

го четех. Сега имам други гри
жи. Димитровград би трябвало 
да има уреден парк. Също ни 
трябват спортен център и мла

Беше на работното си място 
— „мярна столица“ — в първа 
фаза гумени нишки. Пред нея 

формуляри, моливи, циф 
размерите

М. Б.
стоят

означаващири . • .
на нишките. Ако нещо не е в

2 Копкурсната комисия на СУП при Общинската скупщина в ^ 
| БОСИЛЕГРАД ^веднага сигнализира.ред

Може нишките да се съединят. I 2Методи Такев пред първия автобус 2обявяваНадглежда работата и на голе
мия калем.

Казаха ни, че е добра работ
ничка.

На контрольора, Рада Косто
ва, поставихме следния въпрос:

— Как прекарвате свободно
то си време?

— Най-много — в къщи. По 
някога излезна на разходка 
или отида на кино. На танцови 
не отивам, а рядко ги и има .. 
Някога играех ръчна топка, 
но сега няма къде. По-рано мно

22Конкурсследни усилия, разбира се пе
ша, успяхме да се освободим от 
заточение. Б Босилеград това 
предизвика и радост и изнена-

време пътят през Бесна кобила 
бил единствената връзка с Бо- 
силеградско. Разбира се, пъту
ването тогава било рисковано, 
а несгодите чести.

— Веднаж — спомня си Тот
ко, се връщах от Враня 
седем пътника. Почти на самия 
връх на Беона кобила имаше 
едно кафене. Когато за момент 
влязохме в нето за да си от-

2 За 8 стажанти и милиционери в участъка в Босилеград
^ и отделението в Долно Тлъмино. ^
^ Освен общите уоловия от Основния закон за трудовите 2
й отношения, член 31 на Основния закон за вътрешните работи к
| и член 25 на Закона за вътрешните работи, кандидатите тря- V 
'/ бва да изпълняват и следните опециални условия:

^ 1. МИЛИЦИОНЕРИТЕ:
^ — да са завършили училище за милиционери,
^ — .да имат основно оомогодишно училище, й
^ I — да имат най-малко пет .прослужени години в милици-1
^ ята и да са заети,
2 — с молбите да приложат и късо описание на досегаш-
й ната си работа и служба,

| 2. СТАЖАНТИТЕ:
2 — да са югославски прданици,

— да имат средно образование,
— да са отбили военна повинност и да не надминават ^ 

25-годишна възраст,
— да са 'психически и физически здрави,
— да не са под следствие за углавни деяния.

^ Под 1 и 2 — лични доходи според правилника за разпре- ^
^ деление на личните доходи в СУП.
2 Жилища не са обезпечени.
2 С молбите, обгербвани с 0,50 динара кандидатите трябва
^ да приложат и документи, с които доказват, че изпълняват 
^ предвидените условия. Непълни документи няма да се взимат 
^ под внимание. Конкурсът трае 15 дни след публикуването му.

2
да-

Но не са били само тези труд
билопости. Например тогава

невъзможно да се ку-
със

2просто 
пят нов/и гуми. Ето защо кога- 

би му спукала, Тот
ко слагал в лея трева, и ДР* и 
успявал да продължи да пъ
тува.

Iто някоя

починем, започна да вали та-

»Бесна ко-Транспортното предприятие 

била« от Босилеград честити на всички I I
Iграждани и на своите делови приятели 

новата 1969 година като обещава, че и 

в бъдеще неговите услуги ще бъдат 

точни и качествени

ТСтр|
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Нашенци СТОПЛИЛ СЕ
НАГРАДЕНО ТРУДОЛЮБИЕ

постигал съм добри (а ние ще сто като от първенеца ги дели 
добавим и завидни; защото др. ли незначителни 0,38 процента.
Панев окромничеше) резулта- А в града има пет основни учи 
ти, па навярно затуй са ме и лища. 
наградили 
накратко.

Сетне от по-нататъшния раз
говор узнахме, че е роден през 
1927 година, че първоначално 
завършил гимназия в Трън, у- 
чителствувал известно време в 
Клисура, записал задочно ма
тематика във Висшето педаго
гическо училище в Скопие, пъ
рва година завършил задочно, 
а сетне отишъл и като редовен 
студент дипломирал през 1957/
58. В Леековашко работи вече 
15 години, а пет години в са
мия Леоковац в основното учи 
литце „Петър Тасич".

Към работата винаги се отна 
сял и се отнася добросъвестно.
Не помни, че на час е отишъл 
неподготвен. Винаги с написа
на подготовка и план. Заедно 
с останалите колеги от актива
на математиците, физиците и "РГатгт тлаттогутчзмт
ОТО (общотехиическо образова ПаШ РСАШрхаЖ
ние) обзавели кабинета, снаб
дили го с нагледни средства и 
нужните пособия.

В различните ученически съ 
равнования неговите ученици 
показват солидни знания. В 
края на миналата година него
вите ученици заели второ мя-

отвъриа ни той Трябва да кажем, че др. То
дор Панев е и активен обще-

Зае-ствено-политичеоки деец. 
мал е и заема различни посто
ве, работил е и работи в раз

на СЮКлични комиаии, член е 
и пр. Но и тук, както иа ра
ботното място винаги проявява 
добросъвестност, усърдие, дис
циплинираност.

Накрая на шега потърсихме 
да ни „препише рецепт" как се 
заслужава награда.

— С дисциплинираност и до
бросъвестност в работата, с 
усърдие и постоянност! — със 
същия тон ни отвърна той.

Тодор Панев

Когато потърсихме 
«ия преподавател по математи 
ка ТОДОР ПАНЕВ казаха ни, 
че е на час. Сетне си насрочих 
ме среща и в уречения час бя
хме при него. Прие ни като все 
ки нашенец — 
простосърдечно.

— Между имената на награ
дените просветни работници, пу 

бликувани

награде-

— Виж как греят сега... Днес няма нефт утре няма то* .., Ис 

кам ведиаж да се стопля!Ст. Н.непринудено и

във вестник
„Наша реч” намерихме и Ва
шето име. Интересува ни откъ- Горча Иванов от село Радеинаде сте и защо именно на Вас е 
присъдена тази награда? — по
питахме.

— Роден съм в Стрезимлров- 
двадесет 

години службувам в тоя край,

Влезе в канцеларията на ко 
операцията енергично и сигур 
но, след като бе почукал на вра 
тата. Веднага овали кожения 
калпак и без да се мае раздру 
са ръката на директора и рече: 
„Идвам да се оплача. В Радей 
на не ми дават сол за овцете. 
Рекох да дойда до теб, па ако 
не можеш помогна, да ида в Чи 
ниглавци, там давали сол 
всеки”.

Директорът го покани да сед 
не и завъртя телефона — тър 
сеше Смиловци, да разбере от 
ръководителя каква е работа-

съл. Загубва се земеделието и 
волята за него се губи. Гледам 
ги някои току доказват 
това нямало сметка, от онова 
нямало сметка. Все сметка тър 
сят. То ако превиеш табака, 
сметката не излиза, ама заме- 
тът като приспаднеш излезе ня 
коя и друга пара. Хванеш от 
млякото, хванеш от агнето, от 
вълната и ето я сметката. А я 
да не работиш, повече ли смет 
ка ще имаш? Овцете няма да 
ои затрия, та все на загуба да 
е — рече и поглади овчия кал 
пак.

— То и вие от кооперарията 
нещо ни понасмитате — продъл 
жи като се усмихваше. Мляк° 
то например по-малко го пла
щате, отколкото ония в Чини- 
главци, агнетата кажи-речи ... 
а за вълната не казвам.

Такова време дошло. Евтина 
какво да се прави. Нали имаше 
години, когато и по три хиля
ди я давахме. Само вие в коопе 
рацията трябва да си намери-

вода и все на място се тъпче. 
Варници горихме, пари се съби 
раха и не се оправяме. - Даже 
никакъв отчет не се дава, за 
да се знае поне къде са пари
те. Може някой да ои гледа ра 
бота с тях, а ние се трепем из 
тъмнината.

— Ти май добре се ориенти
раш в селската политика — ре 
кох на шега на разговорливия

ци, Клисуроко. Вече ог

Тази година образователната общност в Лескован 
за първи път награди училища и отделни просветни ра
ботници, които в течение на няколко години постигат из
вънредни успехи в учебното дело. Наградата е парична и 
за просветните работници изнася 850 нови динара.

Между наградените прогимназиални учители 
мират и двама нашенци: Руско НИКОЛОВ, прогимназиа
лен учител по биология и химия във Вучйе, от Димитров 
градско, и Тодор ПАНЕВ, прогимназиален 
тематика в Лесковац, родом от Клисурско. 

лл/чл/\лл/\/\/

на
старик.

Знаеш, отговори ми той,се па-
политика за мене е всеки 
гледа работата, за която е за- 
дължен. Аз съм овчар, да 
гледам овцете, той е директор 
— да гледа какво правят него 
вите хора и така редом. Тогава 
няма да има оплаквания.

Да

сиучител по ма та. * * *

Човекът хвана креслото, по- 
измести го назад и седна.

— То такъв стол за овчар ли 
е, ама гледам няма друг... — 
рече и не можа да довърши, 
защото директорът го заприка 
зва за селските работи.

Беше висок, седемдесетгоди
шен старец, все още крепък и 
здрав ,със скулесто лице и дъл 
ги мустаци. Очите му отдаваха 
хитрост и искреност, а по ръце 
те можеше да се познае, че е 
добър стопанин — големи ма
золи имаше на дланите му.

Разбрах че името му е Горча 
Иванов и че е от Радеина. Бил 
добър стопанин — свои 44 ов
це и толкова на сина му отгле 
ждал, покрай другите земедел
ски работи.

— Е, Мите, рече на директо
ра .земеделието не е лесно. Ама 
като съм го почнал от дете, 
друг път «яма. Градушка, глад, 
студове, суша — всичко те на

— А има и друго нещо. В Ле тиска. Тая година пък съвсем
техни- се извитопери — яито жито, ни

то сено .Как ще излезем на 
край с овцете ,не знам. Само 
чувал ли си, как казва някой: 
„Мълчи и по-зло има”. Та за 
тосва искам да ти кажа — 1908

— Допълнителни изпити по беше по-страшно, нищо няма-
химия. Учениците от. VII не мо ше, ии хляб за хората, ни сено 
гат да преминат в VIII клас за овцете. Вол четирилетник ба 
ако не издържат специални до ща ми продаде тогава за 4 ле 
пълнителни изпити по химия. ва, а редовната цена беше 40 
Аз ги наричам „колоквии”. лева. Какво и можеше’ да пра-

И по този начин, завършили ви друго .свидеше му се да го 
те тук ученици, после с успех заколи сам. Та сега до това де 
продължават образованието си. редже не сме стигнали искам

да кажа. Поизпродадохме изли 
шния добитък, понакрастихме 
туй-ануй и ще се справим. Ама 
като си отидем ние овчарете, 
какво тогава ще стане — рече 
и замълча.

— Ще се намерят други — 
рече директорът и се усмихна, 
а старецът се поизправи в кре 
слото.

Награда за любов към 

професията
* * *

Изведнаж телефонът иззвъня. 
Обаждаше се Смиловци. Каза
ха на
Горча Изанов от село Радеина 
не бил се явил да запише там 
колко овце има. Усъмнили се 
даже, че искал да ги скрие, за 
рад пашарина. И затова не му 
дали сол. Директорът му преда 
де това съмнение, а той пак ус 
михнато каза: „Това не е ябъл 
ка да се сложи в. джоб. Стадо 
от осемдесет овце е. Как ще го 
скриеш — нали трябва 
окъпеш, да платиш данък, бе- 
глик и какво ли друго. Я гле
дай ти как се 
ковците”.

И ои отиде с надежда, че ще 
му дадат сол за овцете.

директора, че старикът

те хора, които да умеят да ра
ботят. Ето ,виж, сол не ти да
ват. А когато дойде откуп — 
дай Горчо по-евтино. Така не 
се завързва ни доверие, ни сът 
рудничество. От такива съм до 
шъл чак тука и съм си оставил 
работа. Аз иначе по цяла годи 
на не идвам в града.

— Да, да

— Девет години работя в това 
малко куротно градче в поли
те на Кукавица. И интересно е 
тук, във Вучйе. Хората са до
бри, в колектива има съгласие. 
И върви ни — казва Р. Нико
лов.

— Девет години той отива на 
работа по-рано от мене. Отива 
един час преди да започнат за 
нятията — и се връща един час 
по-късно 
пруга Бранка.

— Химия е това другарко. Не 
е руски език.

И наистина е така.
Руско Николов отива по-ра

но в кабинета по химия, под
режда всичко, за да бъде го
тов за час. След часовете чле
новете на химическия кръжок 
остават да упражняват в каби
нета.

Затова Николов закъснява у 
дома си.

А ако човек отиде в хими
ческия кабинет на основното 
училище във Вучйе — има ка
кво и да види. Кабинетът е об 
заведен напълно. Само през по 
следните две години за посо
бия и помагала по химия у- 
чилището дало над 500 000 ста
ри динара. Руско Николов и 
сам проявил находчивост. Свъ
рзал се със завеждащия апте
ката и той му дава на ползва 
не някои препарати и лекар
ства.

— Кръжокът по химия е 
най-численият. Учениците нап 
раво не искат да работят в дру 
гите кръжоци и за това някои

да ги
пак подхвана 

той. Една ръка ни в Дунава се 
«е може оми сама и затова тря 
бва да се разбираме. Аз обичам

казва неговата съ-
оправдават син

правичката и затова бъркам в 
очите на всички. Ето и на село 
се разхайтихме. Електричество,

1-уско Николов

м. Н. Нейков
сковац има химически 
кум и завършилите основно у- 
чилище във Вучйе продължа
ват там.

— Някоя новина в работата Италиански ловци в 

Димитровград
ви?

Тези дни група от шест ита
лиански ловци от Торино 
стуваха на ловното дружество 
„Видлич” в Димитровград 
маха възможност да се запоз
наят с организацията и работа
та на това ловно 
дружество.

Управата

лов да убият 35 заежа и 20 яре 
бици. За самият одстрел те за
платиха всеки

го-
заеж със стой

ност от по два долара и поло
вина, което в наши пари въз
лиза на около 3.200 стари дина 
(Ра и за яребица по 0,80 долара

и и-

стопанско

или около 1.000 стари динара.
Това е пръв случай чуж

ди ловджии 
Димитровградско.

Димитровградско изобилству 
ва с дивеч, каишите са зайците, 
лисиците, сърните, дивите ави- 
не и пр.

С него често стават и вицове 
зарад името му. Казва се Рус
ко. И щом във Вучйе пристиг 
не писмо от СССР — веднага 
то изпращат при него да им го 
преведе. Казват: вие знаете ру 
ски. За щастие — съпругата му 
Бранка е специалист по руски 
и — проблемът е разрешен...

МАТЕЯ АНДОНОВ

на ловното друже
ство даде възможност на гос-

да пребивават атите да посетят и ловните те
рени, по-точно резервата на 
дружеството, който се прости
ра на няколко десетки квад
ратни километра, източно од 

Не знам, но малко вярвам Димитравгард. Гостите 
— подхвана предишната си ми

мои колеги не могат да си съ
ставят. Химия успяха 

излизания на
па химия.

при две къси Кирил Трайко* 
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Хора на изкуството

Четвърт столетие музикална дейност
взеха дейно участие 
те строежи в страната: ж. п. ли 
йия Шамац — Сараево, Бръчко 

Бановичи, Пашино Бърдо. И 
не само това: тяхната бодра ма 
ршова стъпка гхроеча на разли
чни празненства и митинзи в 
страната — Ниш, Пирот, Боси 
леград и пр. А да не говорим 
и затова, че нито едно търже
ство в Димитровград не е 
нало без участието

на първи- пониране на музика. Засега по- 
известна са маршовете му — 
„Димитровград“ и „29 ноем
ври”, но хубави успехи пости
гна и вобработката на шопска
та народна музика за духов съ 
став.

Трябва обаче да кажем, че 
Георги Шукарев не е само поз 
■нат като незаменим ръководи
тел на гимназиалната духовна 
музика. Не по-малък период ра 
боти и като диригент на гим
назиалния хор, който освен в 
Димитровград се е съревновавал 
и в много други градове в стра • 
ната. Само фактът, че това е 
четиригласов хор със солисти 
—изпълнители е убедително до

ми
на гимнази 

всеки 
това мно

алната музика. Загцото 
димйтроградчани знае 
го добре. Знае го понеже 
всяко

на
тържествено събрание 

културно-хуйожествена програ
ма, музикално представление и 
пр. музикантите на гимназиал
ната музика са на челно място.

Читателят ще ни прости то
ва „увлечение” по дейностите

Георги Шукарев
Човек работи година, две, де

сет ... и му омръзва.
Едни казват

казателство за реномето на тоя 
хор. Още повече, че преди ня
колко години с песента „Гроз- 
данина жалба” тоя хор се пред 
стави на гражданите от Дими- 

тоя действително .неуморим лю трозг.рад като действително хор 
бител на музиката трябва 
се говори за уопехите на музи-

от времето, 
други — зарад трудностите, ко 
ито ежедневно отнасят първо
началното вдъхновение и 
бов. Но не винаги това прави
ло може да е вярно. Особено ако 
става дума за хора на изкус
твото, които сякаш в трудно
стите черпят ново - вдъхнове

на гимназиалната музика, но 
за да се разбере дейността налю-

да с високи художествени възмо
жности. Трябва да признаем, 
че през последните няколко го 
дини по-широки художествени 
изяви не са направени, но то
ва никак не е вина на^ ръково
дителя на хора — др. Шукарев, 
а на отношението към музика 
та изобщо. В хоровите му ус
пехи трябва и да' отчетем ръ
ководенето на синдикалния хор 
в града, който в повоенните ня 
колко години действително за
бележи хубави успехи.

И на накрая — на др. Шука
рев дължат мнозина музикан- 

станали прочути изпъл
нители, на него дължат и десе 
тките любители на музиката;

по-добре запознати с

ката като цяло.
Онези, които живеят в Ди

митровград от по-рано сигурно 
си спомнят, че тази музика не 
е известна само с маршовете. 
На нейния репертоар са се на
диграли и произведения на кла 
сиката, изпълнявани са увертю 
ри, прочути валсове, обработе
на народна музика за 
състави и' пр. А всичко това

ние.
Струва ни се, че именно та

къв човек е бай ГЕОРГИ ШУ
КАРЕВ, ръководител на гимна 
зиалния духов оркестър в Ди
митровград. Защото вече 
четвърт век неуморно „създа
ва” и „изгражда“ 
между, които има и такива с

цял М. Петров пазара
музиканти, духови

От младежките активи
Най-бройни и най-активни

ти
Активите на Съюза на младе 

жта в Горни Криводол и Сено 
кос засега са най-дейни. Може 
би зарад това, че са и най-чис- 
лени. В Горни Криводол има 
над 25 младежи и девойки, а 
също толкова и в Сенокос.

Почти нито един държавен 
празник не е минал без да бъ
де отпразнуван тържествено. С 
подбрани програми младежите 
се представят пред съселяните 
си. Тези дни, по случай праз
ника на ЮНА, съвместно с ар
мейците от граничните заста
ви, също предадоха програма. 
Оовен това, те готвят програми 
и за Новата година.

И младежта в Сенокос ак
тивна.

Те имат свои помещения, къ 
дето организират програми. По-

дготовили са и програма за по
срещането на Новата 
Интересно е да се отбележи, че 
сами се грижат за подържане 
на младежките помещения, 
които четат книги, играят шах 
и обсъждат интересни 
си. От друга страна — поддър
жат живо сътрудничество с ос 
таналите 
ски организации. Редовно вна-

година.
които са 
музиката и могат да свирят на

ведин или друг инструмент, но 
на него най-длъжни са огром
ното болшинство граждани, ко 
ито чрез него се запознаха с 
хубавата музика — без оглед 
дали тя се нарича: „народна”, 
„естрадна” или „класическа”.

въпро-

обгцествено-гтолитиче

сят членския внос и пр. 
Трябва да напомним, че и

Изатовци има сравнително го
лям брой младежи и девойки, 
но техният актив бездействува.

Тоя наш, димитровградски, му 
зикалбн деец действително е 
„присилил“ хората от тоя край 
поне с уважение да се отнасят 

музикалните произведе
ния ,а ако някой се хвали с 
музикално образование, то без 
опорно е негова заслуга. Без 

човек е добър

Репетиция на открито
говори за широката музикална 
култура именно на нейния ръ 
■ководител — др. Георги Шука-

висока музикална култура. А 
някои от тях са станали прочу 
ти музиканти, та дори и евро
пейски първенци.

Георги Шукарев е роден през 
1907 година в Димитровград. 
Учил средно-техническо учили 
ще, но твърде рано заобичал 
музиката той предпочитал да 
влезе в ученическия • музика
лен състав. Неспокоен по дух 
заминава за Франция и нейни
те колонии, където като про
фесионален музикант свири в

Б. Марковрев. към
Никак не трябва да отминем 

и факта, че през 1963 година, 
тоя почти всеобразно самообра Вера Николич 

в Димитровград
зовал се музикант завършава 
и средното музикално учили
ще в Ниш, като по тоя начин 
става прогимназиален препода
вател по музика. Не зарад то
ва, че по тоя начин е получил 
квалификация, а зарад това, 
че е потвърдил качеството си 
на разнобразно образован му
зикален деец. И дори само
деец. Защото, за да се създа- 
дат добри музиканти, да се на те 
сади у младите любов към му 

и да се въведат в тай
ните на тоя отрасъл в изку
ството не са достатъчни само 
официалните седмични три ча
са по отделните инструменти, 
а много повече време и много 
повече любов, грижи и стара
ние.

Днес музиката след толкова 
години отново се комплектува 

:— стопанските организации в 
града подпомогнаха и музиката 
се снабди с нови инструменти.
Ако кажем, че частично заслу
гата за това е и на ръководи- лението 
теля й, няма да сгрешим. За
щото макар като обществена 
акция, тя едва ли щеше да и- 
ма особен успех ако музиката 
не се ползваше с уважение, ви 
соко реноме, за което пак е за 

а служил нейният ръководител.
И един факт, почти парадок

сален на себе си: докато мнози 
на музиканти, дошли от разли 
чни ооновни училища без осно 
вни понятия по музиката, тря
бва да ш научи на тези оонов- 

неща, др. Георги Шукарев 
гимназиална, едва тези години прави първи- 

с бригадирите те крачки в самостоятелно ком

оглед дали тоя 
музикант - или хорист.

Ст. Николов Неотдавна в Димитровград го 
стуваха група студенти — физ 
културници от ВПУ в Ниш.

Те водиха разговори с уче
ниците от димитровградските 
училища и отговориха на зада 
дени въпроси във връзка със 
еледванете на ВПУ в Ниш. Съ
щевременно, направиха посеще 
ние на дома на трагично заги
налия преподавател по физиче 
ско възпитание от Димитров
град Ангел Маринов.

Особен интерес предизвика 
световната рекордьорка на 800 
метра В. Николич, която в Лон 
дон постигна резултат от 2,05 
м. Тя отговори на редица въ
проси.

УЧЕНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВОразлични военни музикални съ 
стави. Прекарва години в Ал
жир, пътува из други африкан 
еки страни — Судан, Мадагас
кар, Сенегалия, но винаги в сим 
фонични орекестри, където про 
никва в тайните на музикално зиката 
то изкуство.. Бива и в Тулон 
(Франция), където в симвонич-

Тези дни в Димитровград се 
състоя среща между ученици- 

членове на училищната 
и председател-

тровградоката гимназия пък го 
вариха за сътрудничество с 
младежите от село и ЮНА. 
Главната тема обаче остана ги 
мназиадата, която трябва да се 
състои през април 1969 годи
на. Точната дата и време тра
енето ще се уточни на среща 
между ученици, преподаватели 
и директорите на училищата, 
която среща трябва да стане 
през февруари.

Накрая при раздялата учени 
ците от училищата в тези- два 
града си обещаха, че ще сътру 
дничат по-често и повече.

Борка Николова

конференция 
ството й — от Бела паланка и 
димитроеградока гимназия. По 
неизвестни причини не дойдо-ния военен оркестър свири 

флейта (главен инструмент), 
но и овладява майсторството на 
саксафона.

Трябва ли’ да кажем, че ка
мерната изящност на флейта
та и бунтът на саксофона са 
■пълно отражение и на вътреш 
ните чувства на тоя емоцио-

ха представители от пиротски- 
те училища, макар че и те тря 
бваше да дойдат.

Разискванията станаха по 
въпросите на самоуправлението 
в училищата, сътрудничество
то и размяна на опит.

За да се подобри самоуправ- 
бе заключено, че тряб 

да се увеличи броя на уче- 
членове на съвета 

училището, класните общио 
да не се затварят в себе си, 

а по проблемите да се разисква
на училищна конференция, ка 
кто и по-голям брой ученици 
да се включат в работата на 
кръжоците и секциите.

Гостите от Бела паланка за
познаха димитовградските гим
назисти с работата на техните 
кръжоци. Учениците от дими-

Всрмца Христоваяален музикант.
В Димитровград -започва да 

работи е гимназиалния духов 
оркестър бдна година след съз 
даването му — 1944 година т.е. 
веднага след освобождението 
на града., от фашизма. Тогава 
тоя оркестър е наброявал ед-

Днес

1
в а
ниците

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В 

БОСИЛЕГРАД НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 

СЕ ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ НОВАТА 

1969 ГОДИНА

на
сти

ва над десетина души. 
има повечето от 30 души, 
след някой и друг месец 
40. Бива ли тогава да говорим 
за приноса, който е дал тоя чо 
век за развитието на музиката 
в Димитровград. Но дори и да 
не се налага, никак не може да 
отминем, че музикантите на ди

над

ни
митровградоката 
музика редом Оууууу^уууч/ЧА^Л/ЧА^УУЧАА/ЧААААА/УЧ/ЧАА^ААА^
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»Братство« и вносът на книги Млади поети
<1

Недостатъчно използвана ЩЕ ДОЙДЕ ДЕНВЪЗМОЖНОСТ
Щ дойде ден,
когато в света няма да има ненравдиии.
Ще дойде ден, '
когато децата от целия свят
ще бъдат птици в родни гнезда.
когато

свои библиотеки, да обичат и 
уважават книгата. С други ду
ми — действуваме и възпита
тели-го върху тях.

за 500 и за 1,3 милион ОС в 
Босилеград за градската библп 
отока и читалище „Христо Бо
тев’’ и читалищата в районите.

Всичко тава може да подми- 
ри частично нуждите, но не и 
цялостно. Ако правим 
сметка, струва ни се, че докато 
да се осигури вносът 
много повече 
постоянно изтъкваха тоя проб-

Все до тази (1968) година про 
блемът за български белетри
стични произведения бе 
належащ проблем, когато ста
ва дума за изучаване на бъл
гарски език и литература. Лип 
сата на произведенията на най- 
известните писатели почти връ 
зваше ръцете на преподавате
лите по литература и българ
ски език. Днес обаче не е така.

най-

Малко съвременна 

литература
и черни,

равно- и бели,
и жълти деца

ще бъдат братя в свободна земя! 
Напразно смъртта простира крила

имаше Досегашният внос показа, че 
училищата се определят глав
но за класиците на българска
та литература т.е. за ония пи
сатели, които са предвидени да 
се изучават. Съвсем малко на
пример има съвременна лите
ратура. Яшо е, че първо тряб
ва да се задоволяват основните 
изисквания. Но трябва да ка
жем и това, че овладяването 
богатството на езика (знаем, че 
езикът 'непрекъснато се разви
ва и обогатява) изисква набав- 
кпта на съвременна българска 
и чуждестранна (преведена и а 
български) литература. Защото 
учениците не бива да се учат 
само на езика на един Йовков 
или Пелин, да речем. Радич
ков, Хайтов, Дамянов и други 
съвременни писатели и поети, 
не само че са интересни по о- 
иова, което пишат, но в израз
ните сердства са твърде ори
гинали и неповторими. Защо и 
от тях учениците да не се учат, 
макар че не са влезли в учеб
ните програми.

заинтересовани,

над главите
на черни,

на бели.
на жълти деца.

Ние ще прогоним глада и студа 
и братя ще бъдем, ще бъдем това! 
Напразно огнени езици витаят 
над колиби и къщя.
Напразно отравя, коли, изгаря смъртта

'Iчерните,
белите,

1 'жълтите деца. •-<1
Пие ще й съдим 
когато с братски сключени ръце 
ще гледаме как над нас се вие 
червеният пламък на свободното знаме, 
развело широко и буйно 
над главите на героите 
иа черните, 

белите

*'1
.
I
«I

\
В библиотеката *

Издателство „Братство” чрез 
„Ангропромет” Пирот успя да 
осигури внос на български про 
изведения от НР България.

Първите пратки пристигна
ха, но те съвсем не могат да 
задоволят нуждите. Досега за 
около 750 000 ст. дин. купиха 
книги димитровградската гим
назия и оановно училище, Зво 
нци за 150 000, гимназията в Бо 
силеград за 600, а за близо 1 
милион стари динара трябва 
Да внесе Заводът за педагоги
ческа дейност, Горна Лгобата

лем, а днес мълчат. Действител 
но, трябва да признаем, че у- 
чилищата не разполагат с поч 
ти никакви средства за купува 
не на книги. Но дали и те не 
могат да отделят някой и друг 
динар? Или как да разберем, 
че димитровградската библио
тека досега нито една книга не 
внесла, макар че постоянно се 
търсят книги. Нима в общин
ския бюджет не може да се на 
мери известна сума, с която да 
се обогати книжния фонд на 
библиотеката в града.

и жълтите хора!
Нада ДИМИТРОВА ■

Интимни впечатления и размисли
Младите - книгата - музиката

кват на групи. Всеки си чете 
сам за себе, сетне сам в мисли 
те си разисква върху прочете
ното. И -не смее никому да се 
довери. СТРАХ. Да, страх, че 
някой от „свръхмодерните’’ мла 
дежи да не го вземе на прис
мех. Да не му каже, че е кон
сервативен. ' Моля ви се „"кон
сервативен’’, затуй, че чете -кла 
сическа литература?!

Кой е виновен? Ние млади
те. Но и по-възрастните. И из
дателствата, защото ни засипа- 
ха с булевардна кгнижмина. Но 
те преследват печалби. -Нима 
печалби и за сметка на възпи
танието на младежта? -И за сме 
тка на неоформеяите им -възхле 
-ди? Младите са като восък, от 
който могат да се правят . раз
лични фигури, образи. И ето — 
„скулпторите" зарад печалби 
създават... Трябва ли да -ка
жа какво създават?

БОРКА АСЕНОВА

Събрани на куп рошави гла
ви нещо разискват. По жесто
вете на ръцете ще рече човек, 
че обсъждат важен въпрос. 
Оня, дето говореше запалено от 
време на време преместваше 
дъвката от едната в друга стра 
на на устата. От джоба му над
зърташе богато илюстрован 

стрип. Някой от силно въоду- 
шевение надаваше крясъци.

А какво четат тая група мла
дежи, които едва бяха навър
шили осемнадесет години? Най 
стина жалко. И срамно за въз 
растта им. Четат булевардни ро 
манчета, дето в будките се ку
пуват за един динар само. Пет
нят ли те своето поколение о- 
семнадесетгодишници? И защо 
са позволили някой да убива 
светлите младежки пориви, да 
се играе с младата им душа?

Има и такива, които четат 
произведения на класиците. Но 
те не се осмеляват да разис-

Повече книги— 
по-висока култура
Няма защо да доказваме, че 

без книгата няма култура, а без 
култура няма напредък, няма 
висока производителност. То
ва е известна истина и ние ня-. 
ма защо да я повтаряме.

Иска ни се обаче с тази ста
тия .не да обвниняваме някого, 
а да предизвикаме интереса на 
училищата, на първо място, а 
след това на библиотеките и об 
ществено-лолитическите и кул 
турни дейци, които могат да 
■намерят решение как да обо
гатят книжния фонд. Инак ще 
останем при заключението, че 
когато нямаше книги и възмож 
кости да бъдат внесени — тър 
сехме, а днес когато има това 
— мълчим.

Комплектуване на ученическите библиотеки
Когато казахме в заглавието 

недостатъчно използвана въз
можност, имахме предвид начи 
ните и възможностите за по- 
обемен внос «а книги. Преди 
-всичко, имахме предвид учени
ческите библиотеки. Защо на
пример да не се комплектува 
нужната литература по българ 
ски език, да речем, за първи, 
втори, трети или четвърти 
клас, и самите ученици да ку
пят тези комплети. А те няма 

-да струват скъпо, защото кни
гите, които се внасят са много 
евтини. Да илюстрираме с при 
мери: „Делби” от Добрица Чо- 
оич, превод на български, стру 
ва само 275 стари динара, „Мо 
сгьт на Дрина” от Иво Андрич

—- 120, „Лелейска гора’’ от М. 
Лалич — 165, „Майка’’ от Гор
ки само 80 стари динара и пр. 
и пр.

Тук обаче трябва да се на
прави описък на нужната лите 
ратура за определен клас да се 
уточни броя на заинтересовани 
те ученици и да се поръчат 
'Книгите.

От друга страна, не насажда 
ме ли по тоя начин навик сред 
учениците сами да създават СТЕФАН НИКОЛОВ

нов-ич — Подготовката на евиденция и анализ при прилагане 
на комплексното разпределение, М. Попонич — Основни харвх 
теристики па разпределението според комплексната -заработка,
А. Полайнер — Трудовите колективи в новата система на раз- , 
пределение на дохода, И. Трайкович —Разпределение на чи- - 
стия и личния доходи, Й. Маркович — А. Полайнер — Раз- ' 
пределение на дохода между трудовите колективи -и общно
стта, И. Станавник — Обществено-икономическите изменения 
в съвременния свят, Й. Сиротанович — Планиране в услови
ята на обществено самоуправление, В. Ракич — 'Стопанската * 
система в Югославия (2 книги). Ш. БЕЛЕКТРИСТИЧНИ -ПРО- ) 
ИЗВЕДЕНИЯ: /.Силата на страха” от 'А. Амстронг, „Завръща- ) 
не” от М. Ремарк, „Оплаканият дом” от Р. Чолакович, Събрани ? 
произведения от Б. Станкович — книга втора, „Педагогическа , 
поема’ от А. Макаренко, „Тайната на отровната срела” от А.
Е. Месои, „Бунтът на обесваните” от Б. Вравен, „Кон Тики” от 
Т. Хайердъл, „Синклер Луис” от д-р Мартин Авросмит и ,',3а 
комунистическото възпитание’’ от Калинин.

Същевременно БОГДАН НИКОЛОВ, журналист на в. 
„Братство” даде книгите: „Пирот” (1944 — 1954) — сборник,
,В,рански гласник” — сборник, „Новата руска проза’’, Проб
леми на днешната българска литература” от Г. Цанев, .^Идей
ните проблеми- в ■ областта на науката и културата’’, ./.Безмерни ; 
•хоризонти” литературни очерци от Мил е-Николюгв, „Нови хора” 
от Г. Белев, ,,Теория на литературата от Г. -Н. -Поспелов,.„Ска
зки для небя’’ от К. Констатинов, „10 години на конференцията 
„Първи май” в Пирот”, „Пинки видя Тито’’ от Й. ПопОвич, 
„Хронология на Димитровградско’’ от Б. Николов, „Статии и • 
критики” от Б. Зихерл, „Избрани творения” от Л. Каравелов, т 
„Сестри’’ от А. Толстой, „За комунистическото възпитание” оч 
Калинин, „Избрани речи и статии” от Моша Пияде, „За сво- Г
бода и социализъм” от Б. Николов, „Думи в камъка” __ възпо 3
менателяа книга от Пирот, „Избрани стихотворения” от Валца- ^ 
ров и оп. „Градина” бр. 2 и 12.

Към дарителите се приключи и МИЛА. ДЖОРДЖКВИЧ. 5 
от Ниш. Тя даде 'книгите: „Варвари” от Максим 'Горки. ,/В ' 
огъня” от Крих -Кош, „Момичето с геройското ■сърце” - от ~Тоне ■ 
Селишкар, „Господа Гавяьовй” от СаЛтикоз — Шчедрин, ,";Пре ’ 
красната Василйса и други' приказки”.

Отзовавайки се на писмото—възвание, което отборът за 
чествуване на седемдесетгодишиината на димитровградска бит 
блиотека отправи до грахеданите, културните институции, сто
пански и обществено-политически организации, АСЕН ЛАЗА
РОВ, директор на издателство „Братство” в Ниш даде следни^ 
те книги: I. Марксическа литература: Ленин — Избрани произ 
ведения (4 тома), К. Маркс — Критика на готската програма, 
Надница, цена, профит, Гражданската война във Франция; Ф. 
Внгшес Антидюринг и Произходът на семейството, частната 
сооствеиост и държава, Ролята на труда в превръщатено на 
маймуната в човек; История на новия век (2 тома); М. Корач 
Продукционпите отношения и За държавния капитализъм; Д. 
Стоилкович Основните принципи на социалистическия ха
рактер. на югославската външна политика; В Павмчевич_
Личността в социализма (2 книги); П. Парович — Съвременно
то международното работническо движение; Л. Маркович — 
Капитализмът и неговата криза (2 книги), М. Попович — Об
щественото значение на научно-изследователската дейност; Р 
Раткович — Социалистическата мисъл

Земеделска кооп
ерация , Напредък' 
в Босилеград че
стити на всички 

членове на коопе
рацията и на вси
чки селскостопан
ски производи
тели Новата 1969 

година.

г

(
:!

.
и формите на нейната, 

деформация, К. Хаджиеасиле© — Проблемът за националната 
независимост в съвременния _свят, П. Морача — Социалисти
ческата революция в Югославия, В. Бегсхвич — Социализмът 
— световен процес, Н. Вуянович — СЮК и социалистическата 
демокрация, К. Булайч — Извори и основните

5 г

:
характеристики

на програма на СЮК, В. Муйбегович — Интернационализмът 
на КПЮ. П. ИКОНОМИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА: В. Меденица 
— Формиране и основно разпределение на националния доход 
М. Таушанозич — Р. Вукавич — Влияние на общността

; >
върху,

разпределението в трудовите колективи и ролята на сравнител- 
ните анализи, В. Вученович — Описание на съдържанието при
разпределението на чистия и личния доход, И. Марянович __
Стопанските единици като фактор на организация и.разпреде
лението, М. Шгхиляк — Р. Щайиер — Ръководене и правата на 
работниците в стопанските единици; П. Деянович — М. Тауша-

з
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1КАУЧУКОВ ЗАВОД
„ДИМИТРОВГРАД“

1МЕБЕЛНА ФАБРИКА
„ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ“

ДИМИТРОВГРАД

§

I
1

I на всички трудещи се, на потребите
лите и деловите приятели честити

НОВАТА ГОДИНА
I„Циле произвежда качествени мебели, разни 

уреди за забавни игри и други столарски изделия.
„Циле" ви предлага своите качествени изделия 

по ниски цени. Нашето производство значи качество 
и трайност.

На потребителите предлагаме качествени и мо
дерни гумени обувки и ботуши всички видове, трайни 
гумени цървули, качествени нишки

Наши мебели можете да си купите в редица 
.собствени магазини из страната и в много известни 
търговски магазини в по-големите градове. аи други видове

атехнически стоки. 

Нашето
I
1

<< IПредприятие „Фабрад
Димитровград

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1969 ГОДИНА НА ВСИЧКИ 1 

ТРУЖЕНИЦИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРЯТЕЛИ (

производство значи качество и трай
ност и задоволява изискванията ви. а

Гостиличарско предприятие

„БАЛКАН“
I на всички труженици и наши гости
I чесшиши НоЬаша 1969 тдина

а
Предприятието произвежда дребна железария а 

за жилищни потреби и техническо оборудване, сек-, Ц 
ретнн брави и авто-части.

Нашите ремъчни шайби, брони и буфери за а 
„Застава 750" са висококачествени изделия и офи
циално регистрирани като собствен патент.

Търсете в магазините нашите изделия, ако же- Ц 
лаете качествени части за автомобила си.

1
ВСИЧКИ НАШИ ЗАВЕДЕНИЯ СА ОТ

ВОРЕНИ ЗА ВАС В НОВОГОДИШНАТА НОЩ. 
ПРИГОТВИЛИ СМЕ КАЧЕСТВЕНИ НАПИТ
КИ, СКАРА, ПЕЧЕНО И ДРУГИ ЯСТИЯ. МУ
ЗИКА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УВЕСЕЛЕНИЕ 
ПО-ДОБРИ ОТ ВСЯКОГА.

ЦЕНИТЕ И В НОВОГОДИШНАТА НОЩ 
ЩЕ БЪДАТ СОЛИДНИ.

|

IКОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕ а
=

„УСЛУГА“СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ГРАДНЯ“ - Димитровград Димитровград!

I честити Новата година на димитров- 

| градското население потребителите 

1 и деловите приятели
На населението и на всички делови приятели

честити Новата годинаПрез последните години „Градня постигна 
съвременни апарта- 

жилищни постройки, в обзавеждането 
им и поправките на руинирани здания и жилища.

Търсете услугите на „Градня , защото ви е 
гарантирано качеството, срока и солидната цена.

§големи успехи в строенето на 
ментн и частни 1

= я1 I

-

СОБСТВЕНИЦИ НА КОЛА =
§

Мислим и за вас. В нашия сервиз извършва
ме технически прегледи преди регистриране на кола- 
те. С това ви улесняваме да не отивате за технически 
преглед в Пирот и Ниш. Освен това вършим и други 
поправки.
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I1 Конфекция „СВОБОДА“ 1
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Ползвайте машите услуги. Гарантираме качес
тво и срочност.

ШI ДИМИТРОВГРАД
Честити Новата година 

I НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

I

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 1
5
Е
IНАПРЕДЪК и 1
=
I77
&В редицата наши магазини и във всички по-го- 

леми магазини из страната ще намерите богат асор- 
мъжки, дамски и детски дрехи, изра-' 

качествени вносни и наши тъка-

Долно Тлъмино
= Iтимент на наши 

ботени модерно и от Честити на всички селскостопански произво- = 

дители Новата 1969 година като им пожелава нови 

трудови успехи.
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= ни.
облескло,Ако искате модерно и 

търсете нашата марка.

качествено



ИЗВОДИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА 

МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
НИШШиуШ 30 12 1968

СТР. 12

Соаи &>жара ни иише а техните функции продължи
ли цели два месеца. Обаче след 
подписаването на Руско-турс
кият мир .на 3 март 1878 годи- • 

в Сан Стефано, редовните 
турски войски получили наре
ждане да прочистят Пияиец от 
присъствието на македонските 
доброволци и след продължите 
лгги борби на 12 април 1878 го
дина възвърнали своята адми 
нистрация в тях. За да не бъде 
подложено на терор, най-голя- 
мата част от компрометираното

този 
Македония

16. Участието на македонските доброволци 
|във войните и създаване на свободни тери
тории в МакедонияЯгне ма

3 ска побързали да реализират 
стремежи за оевобожде

3 Обявяването на Руоко-турс- 
= ката война е имало широк от- 
= зив и при македонските печал 
3 бари не само в Сърбия, но. и в
I Румъния и Гърция. Една част
II от македонските доброволци, 
§които взели участие по-рано в 
= Сръбсасо-туроката война се прс 
Шхвърлили в Румъния и заедно 
=с тамошните македонски - печал 
=бари се присъединили към рус

.ките войски и с тях преминали

гй своите
на Македония, за което 

Близос-
нието
и започнали борбите.

руските и сръбските воза тта на
йоки, от една страна, засилена 

турската войска,та паника в 
та таиика /в турската войска, и ад

Маке
ти македонско население от 

край преминало в 
и там останало.

По-друго било 
в Кумановоко и Кривопаланаш 

Почти едновременно с Дядо 
Илъо, в Кумановските села ми 
нали
начело с Яким 
Никола Алгунски. В таен Дого 
вор със селските и градските 
първенци от тези краища те ре 
шили да вдипнат въстание и 
да си отмъсят на мюсюлманско 
то население за нанесените зли 
ни и грабежи на башибозуците 
и турските войски при изтегля 
нето им. Вече се насъбрали о- 
коло 500 недоволни селяни в 
околността на манастир Забел, 
който станал център за догово 
ри. Чувствувайки нуждата от 
оръжие, те се отнесли към сръ 
бските гранични воени власти 
и до княз Милан с молба да, им 
помогне с оръжие. Генерал Йо

мтгистративпия апарат в 
допия, от друга страна, давали 
сили да отхвърлят условията 
ма Одринското примирие и да 
преминат демаркационната ли
ния ,и навлезнат по-дълбоко в 
Македония. Така Дядо Илъо

хора

ш теренци/
& положението

О в България. Съществували опи 
_ти да сс активизират и печал-

Туя оказку йе изпратил баща ми, деда Джора, да гьу ту- = бари те в 1т°п^Гъп
рим у весник у «ьегово си име. §чеността на руския фронт в Гър с един отряд от 150 свои

Дошли у село теренци оди град. Ньину си работу оправ- щцил и специфичните обстоягел 
ляю, а се за селокйе работе думаю. Орате опи, кико на село щства в нея не дали възможност 
убаво се живейе, кико си имамо тазе яйца, дебеле кокошкье и =на македонските печалбари Да 
много арна ягнища. Усукую га, ама я разбра дека им се приру- 1 реализират своите желания за 
чало ягне. Продума дека може да се найде. Они позбраше =уЧаст,ието им в борбите като ма 
некою пару и .рекоше да буде готово за обед, а оки за мене па =(КОДО(НСКИте печалбари в Ру- 
све че напрайе юига затропам на општинака арата. Погледа па- д
рете — нема они за йедну кокошку! Брей, реко си, до мига ни- = _ _
йе селяците че закасуйемо оди кьелепирджийе? Ем държавуту 3 Организацията на м Д 
скубу (дневнице вачаю!), ем нас сакаю да деру!? Я че ви де- нюите доброволци в руската ар 
рем кожлякът дънъока! Збра комшийете — се Чисти земедел- |мия била доверена на някогаш 

и шушу-мушу, разбрамо се кико нийе ньи да изоноди- еяия руски консул в Битоля, А.
ЩХитров и на неговия агент Сто 

За обед се збраше п.ри мене комшийете и теренците. Пи- цян Везе1гжо от Крушево. От око 
йемо рекьийицу, мезимо сиренце и кьисело млекце, оратимо ц ло 400 макед0иоки доброволци 
си за политику, за войне и за порез, ама видим: теренците се = армия, били форми-
у вурнйуту коколе. Почека да им пойду клюнкье на уста. тъ- зв руската арм» , * *
гай се даго, отвори вурньуту и донесо ка софру тепоию с го- йРани и няколко отделни ДРУ 

ягне. Они веднъга налегоше, а нийе се опинямо: „Йе-. =жини ,които се наричали нар 
ште, на «ас ни йе омързло ягнешко месо”! Налегоше, кажем, =дни или доброволчески чети. а 
на ягнето, ама кока им преседе ... се однадворка ягнето дър- =Някои от тях комаядуването би 
паю, кожицуту мляскаю, а ни йедън плечку не загризуйе. щ ло доверено на по-известни и 
Йедън се опита, па се пишмани и кико културън човек рече ^Сще по-рано проявени в борби 
дека има слаби зуби. Накрай йедън рече: „Убаво беше, ама ^те мак€,донци, като Дядо Илъо 
малко недопечено!” Я се пожали на сирова дърва и на нову =Малешевски Георги Пулевски, 
расу ягнища, не су тая кико оная преди войнуту Разбраше |кагштан Гво’рГи Антонов и др. 
дека гьи онодимо, испише по чашу кьисело вино («а аризанога = руско-турски-

зу5и не се гледаю!), седоше у джип и си отоше. = унастаувапки ру ур
После нийе допекомо япнето, изокам0 децата и женете и =те действия в западната част

Зна фронта, македонските добро 
Щволци в състава «а руската ар 
Змия стигнали до Кюстендил, а 
зедна тяхна по-голяма дружи- 
зна под ръководството на Дядо

............................................................. . |Илъо, преминавайки Клостен-
|§дилската област, влезла в из- 
=точните краища на Македония 
|и се свързала с четата на Ди- 
Змитър Беровски, която действу

ко.

македонски доброволци 
Челопепгки ислед откъсване от състава на 

руската войска, 
югоизточните части на Македо 
ния в областта на Пияиец; Я- 
тсим Челопечюи пък, Никола Ал

навлезнал в

гунски и други водачи на маке 
донските доброволци от сръб
ската армия, взели посоката на 
Кумановско и Кривопаланаш- 
ко. Дядо Илъо със своя отряд

населе-обезоръжил турското 
ние в Пиянец, формирал пър-

административно-полицей

ци ---
МО.

вит е
ски органи на власт начело с 
местни ръководители (един от
бор от 10 чланове и полицейс- 

част от 12 членове), а заед-лемшко ка
но с Димитър Беровски посети 
ли повече села в горното тече
ние на река Брегалница и 
но от Осоговските планини. Съз 
даването на такива органи на 
власт станало без

ван Белимаркович дал разре
шение да им се дадат 2.000 пу 
шки и обещал, че Сърбия ще

юж

им помогне.
(СЛЕДВА)инциденти,

коня

наручамо кико човеци. Кита дигомо чаше да се кълцнемо, щ ПЕНСИЯсе
-я реко:

— Сърдня нема! Тия теренци колко паре оу дали, толко-
Бай Джорава и оди ягнето су ручали!

ЕПИТАФИ
зЗвала там.
3 От друга страна и сръбска- 
= та войска, в която също така 
Цимало доста македонски добро 
= волци след освобождението на 
3 Браня на 19 януари 1968 година 
3 заели и няколко македонски се 
Зла в Комуновско. Нейните гтре 
Едни части достигнали до Таба- 
= ковашката гора и Четирските 
Е пътеки и тук спрели, защото 
3Русия и Турция на 19 януари 
51878 година подписали прими- 
= рие в Одрин.
= Все още не била определена 
Цдемаркациоината линия на фро

ЛОВЕЦЪТ
Аз имах физиологически мъки 
и се скрих зад този баир, 
но уви! Колегата лошо измери ... 
и пълен с олово — почивам в мир. 
ПЕНСИОНЕРЪТ 
Аз починах с усмивка.
Парите ми стщ;аха само за „дивка”. 
Пенсионерът винаги щастлив умира, 
защото поне на оня свят — има квартира ...

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ
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ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КИН СТАН” В 
ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ГОСТИ НО-БОСИЛЕГРАД 

ВАТА 1969 ГОДИНА КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА И В БЪ
ДЕЩЕ ДА СЕ ЧУВСТВУВАТ ПРИЯТНО В НЕГОВИТЕ

Какво дрънкаш! Другите жени и по 30 го
дини работят без пенсия, а ти само с една

Знта, а македонските добровол-
=ци от руската и сръбската вой година трудов стаж, ставаш пенсионеркз.
I

ЗАВЕДЕНИЯ.
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шшния-шштнт срещиБРАТСТВО
в Смпрвпп 

народиост а СФР Юговшм. 
Излиза всеки петак * Уре
жда редакционна колета ♦ 
Директор, главен * етгево- 

Аееи Лазароврей редактор 
* Технически редактор Ди- 

* ИздаваЙотовмигар
„Братство* — Ниш От. Пау- 

72 телефон 25-444 ивовмч
25-480 * Годишен або!
10, а полугодишен 5 ноан 

Тек. ометка 625-3-78динара.
Нар. Банка Ниш — П 
ца „Вук Караджич* __ Ншп


