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В поминалия четвъртък в 

Димитровград се .състоя малко 
тържество. На 28 младежи-лро 
изводственици от градските пре 
дприятия и околните села тър 

' жествено бяха връчени партий 
ни билети. Тези младежи неот

Изтъквайки принципа 
ролюбивата политикаБосилеградска на миактуална ' тема и на рав 
ноправни отношения в сътруд 
ничеството друпите,ВСИЧКИ НАДЕЖДИ 

В РЕПУБЛИКАТА
той каза, 

че партията и народите а Юго
славия ще продължат този 
курс, защото всяка намеса от
вън, всяка теория за ограничен 
суверенитет заплашват светов-

давна бяха предложени за чле 
нове на Съюза на комунистите 
от по-възрастните си другари 
или от младежките активи, в 
които членуват и работят.

На тържеството присъствува 
ха: секретарят иа общинския 
комитет на СКС Георги Алек- 
сов, • председателят на ОК на 
ССРН Илия Петров, председа 
телят на ОС Димитър Манов 
някои секретари на партийни
те -организации от града и пре 
дприятията.

Георги Алексов по този слу
чай приветствува младите ко
мунисти, като подчерта, че вли 
зат в партийните редеше, кога 
то СЮК чесгвува своята петде 
сета годишнина на славно съще 
егвуване, протекло в героични 
борби за създаване ма ново об 
щество.

„Социалистическа Югосла
вия — каза той — днес е раз 
вита страна, с големи материал 
ни възможности. С тези успехи 
се гордее и нашата комуна. 
От 480 милиона стари динара 
обща продукция през 1946/7 го 
дина сега надвишаваме десет 
милиарда, което значи, че сме 
20 пъти увеличили нашите въз 
можности на икономическото

ния мир и унизяват страни и 
народи, които също имат право

Икономическият институт и 
републиканският Завод за об
ществено плануване в. Белград 
неотдавна изготвиха

на суверенитет и независимо ус 
тройване на живота си. „Ваша 
задача е

код в месец февруари Републи 
канската скупщина да обсъди 
изискванията на Анализа и да 
се изработи програма, съгласно 
която ще се уточнят общество 
ните материални 
за неразвитите общини.
Републиканският фонд за раз
витие ще има решаваща

Според анализа, като най-не- 
развити краища, незасметвай- 
ки Косово, представляват об

щините: Босилеград, Църна
Трава, Търговище, Прешево, 
Владичин Хан и др. Предлага 
се обществените интервенции 
за развитието на тези краища 
да бъдат най-комплектни. В

каза той да се
борите за тези цргяципи на на 
шия Съюз на комунистите и 
на нашата страна".

Партийните билети бяха връ 
чени на младежите от секрета
ря на общинския комитет на 
СКС др. Алексскв и от предое- 

■ дателя на младежката органи
зация Иван Денчев, който след 
това ги -приветствува с кратко 
слово.

Младите комунисти обаче н« 
се явиха да отговорят на при
ветствието, нито пък когато бя 
ха поканени да побеседват за- 
градските проблеми, поставиха 
поне един въпрос.

В Димитров градско са приети 
над 160 нови членове на СК. 
Партийните билети ще бъдат

един об
стоен анализ, в който са кон
кретизирани воички мерки, не 
обходими за интервенцииразвитие на ико
номически изостаналите 
ща. Всъщност това 
дълбогчена програма 
тие,

анализа се казва, че това щекраи- 
е една за- се постигне главно с помощта 

на Републиканския фонд за ра 
звитие на недостатъчно разви
тите

роляза разви- 
в която нап—подробно е 

предадено настоящето положел 
ние на най-«еразвитите 
ща -на1 Сърбия, между които и 
на ■ Бооилеградския- 

Такъв анализ се

краища. Добро решение 
може да се намери само в рам 

(Следва на 3 стр.)краи-

Босилеграднаправи
след посещенията на председа 
теля на републиканската Голям интерес за изборитескуп- 

във воичкищина на Сърбия 
неразвити комуни в република
та.

Тези дни анализът бе обсъ
ден във Враня на няколко по 
следователни събрания на кои Изборите, до които остава ма 

лко време, предизвикват голям 
интерес след населението в Бо 
силаградско, които още повече 
засилиха първите предизборни 
разговори в организациите на 
ССРН. ,
/ Интересът на избирателите е 
разбираем, защото те имат лош 
опит от миналите избори и се
га желаят точно да знаят ко
го ще избират и защо. Това зна

чи, че ще се гласува за онези 
хора, които в представителни
те органи ще се застъпват за 
непосредствения интерес на из 
бирателите. С една дума, хора 
та не искат да се повторят ня
кои очебиещи грешки от ми
налите избори.

Например, сегашният състав 
на отбормиците. в Общинската 
скупщина не задоволява. Паве 
чето отборници не са имали 
възможност, нито са искали да 
сътрудничат със своите избира 
тели. Това обаче при изборите 
не им е пречило да агитират и 
да се борят да бъдат избрани.

Ето. защо. между избиратели 
те се развива желанието да се ка 
же яано, ком не може да бъде 
тяхен представител. Сигурно е, 
че тоя път те например няма 
да позволят един служещ, ко
йто постоянно работи и- живее

връчени също тържествено — 
в гимназията«а учениците — 

а на младите от 
района на града — по местните

то присъствуваха председатели 
на общинските скулщини, се
кретари на общинските коми
тети

селата извън

на СК, представители на 
републиканската окулщина, на 
родни представители и 
заинтересовани лица. Имало се 
е за цел след най-детайлно ра
зглеждане на Анализа, да се 
направят някои корекции. След 
това на междуобщинската кон
ференция във Враня е взет из

партийни организации.
м л н.поле-други

Нов хотел в Димитровград

асега е избрано мяотото
другата страна еча улицата, во
деща към парка, има достатъч
но място за зданието и за дру
ги нужни постройки.

В скоро време ще се започ
не с изготвянето >на ироектна- 
документация, за да се потър
сят кредити. „Валкан" ще бъ
де носител на строежа.

Първата стъпка към строене 
то «а хотел в Димитровград, от 
който отдавна има нужда, е на 
правена. Миналата седмица се 
проведе съвещание <на специа
листи и заинтересовани лица 
за избор «а мястото на бъде
щия. хотел-

От заседанието на ОК на СК в Сурдулица

ДОБРА ПОДГОТОВКА
Тези дни се проведе разшире 

но заседание на ОК на СКС 
в Сурдулица във връзка с рол 
ята и задачите на комунистите 
в предстоящите избори. След 
залозване със заключенията 
на секретариата на ЦК «а СКС 
във връзка със задачите на ко 
мунистите в предстоящите из
бори за представителтги тела 
от общината до Федерацията, ста 
наха разисквания. Оказа се, че 
трябва да се проведат съвеща
ния с комунистите в местните 
организации на СК, където съ 
щите да се запознаят с ролята 
и задачите си в предстоящите 
•избори, а в началото на февру 
ари т.г- да се проведе общинска 
конференция на СК и да се ра 
з иска а върху програмата и пра 
вилата на ССРН за предстоя
щите избори. Изтъкна се, че тр 
ябва да се води сметка за се
гашния момент на нашето вът 
реално и външно политическо 
положение и да се борим за 
основния залог на нашите побе 
ди във НОВ и социалистичес
кото изграждане.

Социалистическият съюз в 
предишните избори повече се 
занимаваше с техническата Ра 
бота около изборите, а сега е 
основен политическия момент.

Комунистите чрез демо
кратическата трибуна на ССРН, 
синдиката, младежката органи 
зация и събранията на избира
телите и трудовите хора трябва 
да се борят за «ай-прогресивни 
решения и против всичко кое-

то е в противовес с нашето со 
циа ли етическо самоуправление.
Ако позволим на всекиго, чрез ® Босилеград да застъпва, ня- 
демократическите форми на на кое село с което няма нищо об

Реши се строенето му да ста 
пивница»не при досегашната 

на „Балкон" в центъра на гра-шето самоуправление да каже 
(Следва на 3 стр.)

що- А такива отборници'; досе- 
(Следва на 3 стр:) м. и, шда, където и- от едната, и от.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 7

1ЧкдМЕНТАР
ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ

Онези няколко взаимни посещения на културно-художес 
твените дружества от Димитровград и Босилеград, куртоазни- 
те посещения на ръководни хора между двете седалища на ко
муните повече са резултат на моментални настроения, отколкото 
на една обмислена дълготрайна политика. Добрият отзвук сРОД 
населението е само доказателство, че е време върху сътрудни
чеството да се обърне повече внимание и то да влезе в програ
мите на всички фактори в четирите комуни. И не само с4 по
сещения на драматични и фолклорни секции. Широко поле за 
сътрудничество съществува в учебното дело, просветата, в об
мяна на самоуправителен опит от скупщините до трудовите ор 
ганизации, обмян на опит в изготвянето на общи програми 
малаграничния оборот и крайграничното сътрудничество, по
сещения на отборници на общинските сесии, сътрудничество 
между службите -и органите на управление, сътрудничество на

помагаме на специалисти

> Ако равноправието на народите и народностите съблюда-
► ваме през призмата на предизборната и предконгресната дей- 
1 ност, стопанската и обществената реформа, в духа на Насоките, 
1 допускаме възможност за един такъв въпрос:

Докъде е стигнало сътрудничеството между общините, в 
| които живее българската народност в нашата страна? Какви 
| възможности в тази насока дава обществено-политическото раз 

витие е рамките на самоуправителните течения? Какви афи- 
нитети в сегашния момент между самоупрашителните органи и 
организации и обществено-политическите организации същес
твуват за по-дълбоки сътруднически отношения във всички 
отрасли в живота и дейноста на народността. в четирите кому
ни?

с

|?

в

, Никой .не отрича необходимостта от по-тясно сътруд ни-
I чество между четирите комуни, в които се осъществяват ин- 
I тереоите на народността като цяло и нейната цялостна афир- 
I мация. Обаче такова сътрудничество още не съществува, нито 
| пък общинските окупщини, трудовите и обществено-политаче- 
1 ски организации културно-просветни, институции и - опортни 
1 дружества имат планове в тази насока. Действително- географи 
1 чеоките причини, липсата на материални средства, с които: Да 

се финансира осъществяването на; общи програми за сътруд
ничество и подобно, не отиват в приложение на тоя.императив 
на настоящия момент на нашата социалистическа действител
ност. Но това никак не смее да бъде-фасада за укриване и на 
субективите моменти, които са повлияли за забавяне на тези 
процеси.

стопанските организации и взаимно
и тя. и тя.

В такъв обем сътрудничество не съществува. А дали тр
ябва да се задържи такава състояние?

Разбира се, че . за такова сътрудничество в оещннекк 
бюджети трябва да се отделят средства. Няма да бъде вмфсш 
но да: се проследи възможността за създаване на общ Ф°нд. 
който да се финансират подобни начинания. , ля

Понеже, според цае, общинските граници, неврата за една планова дъл 
всичко, което ще - е 

в Югославия.
бъдат бариери на широко отворени 
госрочиа политика на сътрудничество 
от интерес за българската народност .

;
във

М. Б
цдЯ^УХУ . ■ - " " " »***



ЖЕНАТА В ОТБРАНАТА 

НА СТРАНАТА
По случай 45-годишнината от смъртта на Ленин

ПРОЛЕТАРСКА СОЛИДАРНОСТ Между най-интереоиите ста- Тези части, спорс-д новия за- 
новища на проекта и а повия кон, щс имат еднаква трактоа- 

воеииата пошпхюет ' ка с Югославската народна ар
мия.

разрешила такава публично из 
клгсчитсл1.ю работническа маол 
фестация. И 
предул р еж д ени я, 
ма Загреб и,останалите градове 
не отстъпили пред мерки па 
полицията. През ония дни бел
градският „Радник” поместил 
следната информация за съби 
тпята в Любляна: „В Любляна 
нашите другари издадоха специ 
ално издание на „Глас на сво
бодата’’. Ма работническия дом 
било изтъкнато знаме”.

.При най-трудни условия на 
работа и косато комунистичес
ката партия на Югославия ми
нала и нелегалност, а нейните 
най-,изтъкнати членове тлеели 
в затворите, денят на Лепило 
вата смърт бил ознаменуван па 
специален начин. На тоя ден 
зад тежките тъмнични решет
ки винаги би се чувала буитов 
ната интернационална песен: 
„Ставайте роби на земята • ..” 
Най-лалред посента би произ 
ву.чала от една килия, след туй 
от друга, от трета... Ставала 
все по-силна, по-гръм.ка и за- 
глушвала виковете на в вбесе 
иите жандарми.

И покрай безбройните прес
ледвания-, цензури и затвори 
на предвоенна Югославия Ка- 
му:пистическйта партия на Юго 
слалзия упорито работила уче
нието на великия Ленин по- 
дълбоко да проникне в съзна
нието на работническата класа, 
която от неговия живот черпя- 
ла сили за бъдещите победи.

Лениновият ден е бил и ще 
остане в душата -на югославски 
те народи ден на пролетарска 
солидарност и интернационали 

Богол.юб ИЛИЕВ

закон за 
сигурно си и ония, отнасящи се 
до жената. Трябва веднага да 
•кажем — жените няма „да оти 

армията” в обикновения

трал мият отбор на Независима 
та работническа партия на Юго
славия, в знак на скръб на сво 

помещения в Косовска ули

Кому*и (етическата партия на 
Югославия •' от създаването си 
е развивала чувството на про
летарска 
солидарност, която здрапо е 
свързвала югославската работ
ническа класа с трудовите хо 
ра от всички страни.

Масовото участие на югослав 
яни в Октомврийската социа
листическа революция, акция
та на широките народни слое
ве за противопоставяне на бу- 
роазния режим срещу интервеи 
ция в потушаването на унгар
ската съветска република, ак
ция за помощ на германските 
работници, помощ на гладните 
в Русия и помощ на българския 
пролетариат след потушаване 
на Септемврийското въстание 
1923 година, само са една часг 
от широко организираната ин- 
тернационалистическа акция.

По време на безогледните по

В МИЛИЦИЯТА
Предвижда се определени дИ 

ца от резервния състав да бъ
дат повиквани само на военни 
учения или дообучение в 
лицията. Частите на милиция
та влизат в състава на терито
риалната отбрана и имат спе
циални задачи и, по нашие на 
предлагащите нозия закон, тех 
пият резервен състав в мирно 
време трябва да се подготви за 
военни действия. На воедии у- 
чения може да повиква стар-з- 
йшината в републиканския ор 
ган за вътрешни работа.

Съвсем по друг начин се ре 
шава въпроса за обезщетение
то следствие военни учения и- 
ли изпълнение «а други задъл 
жения към народната отбрана. 
Подробни разпоредби за обез
щетяване на тези категории гра 
ждаки ще изготви Съюзния из 
лълнителен съвет.

СРОКОВЕТЕ
Ще се ограничат 

за отбиване на военна повин
ност от една година. На една 
година ще отиват само мъже, 
издържащи семейства и подле 
жащи иа военна повинност с 
високо и виеше 
Известно е, че едногодишна во 
енна повинност беше валидна 
само за младежи, ксито продъ 
лжаваха да учат за резервни 
офицери. Това законопредлмеа 
сше беше един от редките из
точници на привилегии за ня
кои военнослужещи, 
но за известни футболисти. За 
виеше училище 
на военната повиност ще 
считат и две завършени годи
ни на факултета.

Покрай съществуващите 
се въведат и нови 
поради които може да се слу
жи по-малко време. Няма о- 
баче да се взима предвид приз 
нато дисциплинарно наказание 
по-дълго от 30 дни затвор. Та
зи мярка ще засегне ония воЛ 
КИЦИ, които в значителна сте-

покрай всички 
гражданитеи интернационална ите

ца ‘13 изтъкнал червено знаме 
с черна лента. Изтъкнатото 

се развява

•ват в
симсъл на думата както мъже 
те, по отбраната на страната 
сериозно разчита и на 
Според настоящия закон, 
военна повининост 
само жени-специалисти, и то 
в резервния състав иа 
Сега се предлага,

ми-знаме останало да 
все до 24 януари до обед, кога- 
то по нареждане на Управата 
■иа град Белград било свалено 
и занесено в полицията. „Сега

тях.
на

подлежат

ЮНА.шната белградска полиция тр
ябва да разбере, бе казано през 
ония дни в „Радник”, че шито 
един реакционен режим в све
та е-ге е успял с било какви 
средства да изкорени из сър
цето иа пролетариата спомена 
на великия пролетарски учи
тел .. •”

Изпълнявайки

и вероятно
от 19 доще се приеме, жени 

40-годишна възраст Да подле- 
повиност. Те бижат на военна 

ха се причислили към резер-. 
гения състав на въоръжените 
сили. Това ще рече — и в ми 
рно _ време да могат да бъдат 
повиквани на учения и разпре 
деляни в части на

препоръките 
на Централния отбор «а Неза
висимата работническа партия 
на Югославия, в'ьа фабрики и 
работилници, дружества на кул 
туряйте и други дейци, устро 
ени са комеморативгал събра
ния в спомен иа Ленин.

територи
алната отбрана.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
В проекта на новия закон не 

се ограничават 
които жените да вършат в те
риториалната отбрана, 
значи, да поемат всички задъ
лжения. Жените по този 
чин ще се подготвят за военно 
време. В мирно време жените 
няма да отбиват военната 
повинност в ЮНА, но само в 
случай па военно 
или непосредствена военна опа

длъжностите,литичеогал преследвания, кога- 
то в Югославия беснеел бели
ят терор на буржоазния ре
жим, когато свободата на мисли 
те се намирала на подсъдимата 
скамейка пред съдовете за за
щита на държавата и под уда
рите на закона, проникнат от 
антинароден дух, масовото оз- 
наменуване деня на Лениновата 
смърт — 21 януари 1924 годи
на, представявал удобен момент 
за изява на бунт и протест. Се 
демдесетата година с името на 
Ленин било светилник за кора
бокрушението в международ
ното положените ...” 
ше Мирослав Кърлежа в пър
вата уводна статия на „Бор
ба”- В спомен на Владимир Ле 
нин „Радник” 
орган на Независимата работ
ническа партия на Югославия 
в знак на жалост излезъл в 
черно и с Ленинова снимка на 
първата страница. Ето как за
почва първият коментар: „Ве
ликият човек, който за първите 
три години на Руската револю 

48 пъти загина в телегра-

Могат,
условиятаНа комеморативното събра- 

ската партийната организация, 
говорил председателят на орга 
низацията Илия 
„Пет минути всички присъству 
ващм с наведени глави, мрач
ни лица и стиснати сърца, чув 
ствувайки дълбока болка за из 
губения вожд стояха неподвиж 
ни и нямо, със затаен дъх . .. 
— пишеше „Радник" .

Подобни комеморации се със 
тояли навред из станата На 
•вестта за Лениновата смърт 
другарите Чолич, Цвиич и Кър 
лежа поискали от полицията 
на Загреб разрешение да устро 
ят комеморация на „великия по 
койник”. Обаче полицията не

па-

Лазаревич.
си

образованиеположение

сност-
Между новините в новия за

кон за Еоекиата повинност 
забелязва и нов начин на регу
лиране на службата в резерв
ния състав и за мъже след от- 
бивгие на военната 
На военни учения досега оти
ваха само в ЮНА, а занапред 
ще могат да отиват и в части
те на териториалната отбрана.

се

пише-
специал-повиност.

за намалениецентралния се
зъм.

КАЛЕНДАР ще
основатшя

* Към края на 1924 година Мо- 
ша Пиядс бс получил директива 
от страна на Централния комитет 
да организира излизането на един 
вестник на Централния 
Моша Пияде успя да издаде пър
вия брой на ..Комунист*’, орган на 
ЮКП 
Към
беше се добрала до един брой и 
след това започна да търси неле 
галната печатница по Белград. С 
помощта на един провокатор пе
чатницата бе разкрита и редакго 
ра Моща Пияде бе арестуван и 
осъден на 20 годлни затвор.

На конференцията прнсъствуваха 
делегати от Сърбия (12), Бълга
рия (10) предвождани от Георги 
Димитров, Турция (5), Хърватско 
(3), по един от Словения, Румъ
ния и Босна и Херцеговина.

Целта на конференцията 
засилване на дружбата между ба 
лсканските народи.

ж На 14 януари 1953 година дру 
I арят Тию бе избран за пръв пг 
дседател на Републиката. Давай 
кн предложението другаря Яован 
Веселинов бе казал: „Трябва вед
нага да кажа. че за тази висока 
и отговорна
човек, който бн предложил 
наш патриот, 
се, всеки който мисли 
който обича нашето 
ско отечество, който обича 
народ”.

социалистически- журналист и ос
новател на синдикалното учили
ще у нас.

ж На 0 януари 1929 година бе 
провъзгласена диктатурата на 
крал Александър с възванието: 
„Реших да премахна Конституция 
та на Кралство сърби, хървати и 
словенци”. В страната започнаха 
арести. Бяха арестувани секретаря 
на. ЦК на ЮКП Джуро Джакр- 
вич, членове на Централния коми 
тст Срацан Брацанович, Марко 
Мащанович, Ристо Самарджич. 
Йожо Видас и секретарите на ЦК1 
на СКОК) Пая Марганович. Мийо 
Оречки, Янко Мнщич, Перо Попо- 
нич-Ага, Йосип Колумбо и Йоснп 
Дебеля к.

* На 9 януари 1910 година за
върши работата си Първата бал
канска конференция на социалде
мократите от балканските страни.

комитет.ЦИЯ
мите на буржоазните кореслон 
дентни, Владимир Илич Уля- 
нов, познат в на'й-затънтените 
кътища на земното кълбо под 
псевдоним Николай Ленин, ум 
ря в санаториум край Москва, 
в момента когато всички нао-

бешена I януари 1925 година, 
края на януари полицията

пен са угрозявали дисциплина
та, Във военна повинност няма 
да се заеметва ни време, прозе 
дено «а лекуване поради повре 
ди или заболяване, предиззик 1 
но с цел да се избегне во
енно учение.

ре
м -

коло очакваха ,че твърде нас- дължност предлагам 
всеки

всеки наш трудещ 
и чуетвува. 

соцналнстнче 
своя

^ На 5 януари 1906 година по
чина Радован Драгович, първият 

Социалдемократнче-
коро ще може да се върне към 
работа ..
Щом се разнела -вестта в стра 

ната за смъртта на Ленин, Цен

секретар ка 
ската партия и главен редактор 
на „Радничке новнне”, орган на

Ш. Вукович
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50 години от основаването на ЮКП Б. Илиев тар на местния комитет на ЮКП за За
греб Йосип Броз повдипнал 
фракционерството 
партийна конференция, състояла се през 
фавруари 1928 година. Отчет за работа- 

• та на местния комитет изнел нейния по

та да съживява фракционните бор
би- Основните политически линии на 
•партията и нейните непосредствени за
дачи конгресът разработил въз основа 
на Програмата на Коминтерна. В доку
ментите, които приел IV конгрес на 
ЮКП било изтъкнато, че Югославия не 
посредствено се набира пред революци 
оина вълна, че гооподствуващата систе 
ма е във фаза на разложение и че ня-

въпроса за 
на Осмата местнаСЪЗДАВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ литичеекм секретар. Болшинство от де 
легатите приели отчета, с който остро 
се осъждала фракционната борба. При
ето оило заключение „местната органи
зация и занапред още по-енергично да 
поведе борба срещу опортгснизма, фрак
цианерството и съществуващото котери 
ерство”. За политически

ма сили, които могат да спрат револю
ционното движение на широките наро
дни маси. Конгресът се изяснил за съз 
даване на единен фронт на работничес
ката класа, при 
допир на комунистите със социалдемо
кратите и синдикалистите, реформисти. 
Такива

4)
Към края и в течението на 1925 го

дина ЮКП преживяваше остра вътреш 
на криза. Основните причини за криза
та бяха фракционните борби във вър
ховете на партията, които почти напъл 
но парализираха дейността на партий
ната и синдикална централи. Това не
благоприятно се отрази върху акцио- 
нната способност на целокупното работ
ническо движение, пречеше на партия
та по-бързо да се свързва с работничес 
ката класа и по-силно да влияе върху 
политическите събития в страната. За
рад това положение в ЮКП в началото 
на 1925 година се намеси Изпълнител
ния комитет на Коминтерна. Специална 
комисия на Коминтерна получи 
да обсъди положението 
предложи мерки, които трябва да се 
предприемат с цел да се укрепят пар
тийните редове. Най-голямо внимание 
комисията ■ посвети на националния въп 
рос, сочейки върху някои немарскистки 
схващания на Симо Маркович.

Третият конгрес иа ЮКП се състоял 
през май 1926 година във Виена. И ма
кар че на него била осъдена фракцио
нната борба и критикувани грешките,

секретар на ме 
стния комитет бил избран Йосип Броз. 
На разпита пред съда в Загреб, той 
тро заклеймил

което забранил всеки
ос-

бруталните методи на 
полицията и насилието на буржоазията 
режим, като заявил, че е работил като 
комунист сред работническите

които допуснало ръководството, Третият 
конгрес, по отношение политиката на 
ЮКП не отишъл по-напред от станови
щата, приети на Третата национална
конференция. Още повече, за секретар не се_чувствува 
иа ЦК иа ЮКП бе избран водача на вред буржоазния съд. Броз бил 
дясната фракция Симо Маркович. Сре- • П _ лоДинм строг затвор, което 
щу фракциите, който възникнали въз Р ят в тези Решителни часове в бор- 
върховете на партията, решително се ®Га сре1Цу Фракционерството 
дигнали множество ръководства и ор- очаването на- политическата 
гслизацик, търсейки в 
Ции и писма колкото

сектантски становища на IV кон 
грес, които били взети към социалдемо 
кратите и работавичеството под влияние 
на буржоазното

маси, но 
за виновен за това позиционно движение,

водели партията 
изолираност и отдалечаване от югослав 
ската действителност. !

Четвъртият

осъден 
за па

към още по-годяма

и задъл- 
криза би-

конгрес не оправдал на- 
се полагали в него. И 

занапред си останали неговите решения 
по най-важ1ните

деждите, които
ло голям удар.

е възможно по- Четвъртият конгрес на ЮКП 
скоро да прекъснат фракционните бор- гоял в Дрезден (Германия)

членове съчинявал и предимно работни- ческите и 
ци в промишлеността, калени борци за 
човешки правди ни- 

Облягайки се

своите резолю-
политически въпроси, 

пропити със сектанство. Затова сред пар 
тийното ръководство вместо трезв ана
лиз и истински революционни действия 
преобладавали шаблони

задача 
в ЮКП и да

се със- 
през ноем. 
на конгре 

към полмти и революционнивътрешнопартийни въпроси. 
На конгреса остро били фрази и авантюризъм, което в по-сет

нешните събития нанеслоосъдени двете 
Фракции, а на новия Централен коми

на ЮКП дадено пълномощие да 
ключи всеки фралеционер, който се

големи щети 
на работническото движение в Югославърху това настроение 

■на комунистите, организационния секрс
тет из-

опи
вия.

— Следва —Страница 2
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БОСИЛЕГРАД Разговори за пенсионната система

ВСИЧКИ НАДЕЖДИ В РЕПУБЛИКАТА ИСКАНЕТО НЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЦИТЕ 

ИЕ МОЖЕ и СЕ ОТМИНЕ(Продължение от 1 стр.) община влагат големи усилия 
постановленията на анализа да 
се приемат и проведат.

Излишно е да говорим от ка 
кво е значение това за босиле 
градската община. На първо 
място се касае за изграждане
то на пътя от Босилеград до 
Влаоина. Няма оправдание той 
да не започне да се строи през 
пролетта на тази година- В про 
тивно още повече ще се услож 
ни икономическото положение 
в комуната, а при населението 
ще -се създаде още по-голямо 
недоволство. Да добавим само, 
че за последните 10 години бо- 
силеградския край от общество 
то не е получил нито един ди
нар. Обаче населението не е 
правилно осведомено за тези 
кеща и затова редовно сваля 
вина на общинската (власт, че

нищо не превзима. Но да ка
жем, че особено в миналата го 
дина няма място в Република
та където не са изнасяни труд 
ните проблеми ,на общината.

Не по-малко внимание в ид
ните -години трябва да се заде

минното

ките на съвкупното стопанско 
развитие на Републиката. 

Според анализа 1предимство 
ще даде за развитие на път
ните мрежи, а след това и на 
някои
Материалните обществени 
рвеяции сега трябва да стават 
непосредствено 
на общините. Но за целта е не 
боходимо да се изработи 
мическо-финаясов анализ, кой 

«то Да определи големината на 
тези интервенции.

С оглед на финансовите

В началото на месеца в Ниш са се състояли разговори 
на ръководители от общинските профсъюзи с представи
тели от бивша Нишка околия за тезисите по новата пен
сионна система и становището на профсъюзите по този 
въпрос. В разговорите са участвували към 130 души, а 
са се изказали 22, от които петима представители.

Основната нишка в разискванията е категоричният иск 
да се намали трудовият стаж за пенсия съгласно стано
вищата в Резолюцията на Шестия конгрес на профсъю
зите.

I1дейности.нестопански ли за развитието на 
дело, което открива 
възможности за икономическо
то развитие на босилеградския 
край. -Сериозни ме.рки изисква 
и земеделието, което от годи
ни бележи все по-слаби резул 
тати. Това може да се измени 
само с кредитиране на произ
водителите и укрепване роля
та на земеделските кооперации. 
Също така и просветното дело 
и здравството в комуната 
нуждаят от материални интер
венции.

1инте отделни IIна равнището

Iиконо

*
въз

можности на тоя фонд в ана
лиза се предлага да се изготви

Решенията от тоиа заседание 
преди няколко дни се получи
ха в общинския профсъвет в 
Димитровград, чиито ръководи 
тели също са участвували в 
тези разговори. С тези реше
ния се подкрепя Резолюцията 
на конгреса на профсъюзите и 
се дават предложения за изме
нение на пенсионната система у 
нас.

— Допитване за това да се 
съкращава ли или не трудови 
ят стаж, не е нужен. Производ 
ствениците вече са се изказали 
по време на предконгресните 
разговори, както и на самия 
конгрес на югославките проф
съюзи.

и п етогодишон план, в кОйто 
най-детайлно се

да се обхванат 
неразвитите краища в Републи 
ката, но и тоя ,път да се даде 
предимство на пътните мрежи, 
които имат едно 
инфраструктурално значение.

Но без оглед на това с интер 
венциите трябва да се отпо-чне 
още тази година и то в онези 
общини, които 
безисходно положение.

В. В

дълготрайно
ОК на СКС - Сурдулица — Републиканската скупщи

на на Сърбия би трябвало да 
забрани по принцип заемане на 
работа на пенсионирани леща, 
обаче при условие да им е обе 
зпечен необходим размер на 
пенсия. Само пенсионери с не 
пълна пенсия ■ биха могли да 
работят, но без да 
пенсия, докато 
им. Иначе съкращаването 
пенсионния стаж не ще разре
ши въпроса за заемането на но 
ва работа ръка, но е съставка 
за разрешаването на този въп-

ДОБРА ПОДГОТОВКА Ето част от тях:
— Разпоредбите от Основния 

закон за пенсионното осигуря
ване, които посочиха Резолюци 
ите на конгреса на югославски 
те профсъюзи и на профсъюзи 
те з Сърбия, следва да бъдат 
изменени. Мъжете трябва да се 
пенсионират с 35 години трудов 
стаж и 55-годишна възраст. Же

са наистина в
(Продължение от 1 стр.) дав-на увеличиха личните си до 

ходи за 7% и той увеличил до 
ходите на заетите в него също 
така със 7%. Съдът изпращай
ки дълговете си на „Универсал” 
от Враня „погрешно’’ внел су 
мата за 27.000 н. дин. Присъс- 
твуващите на заседанието на 
ОК на СКС останаха с впечат
ление, че това е нарочно сто
рено за да останат неизразход 
вани средства. „Универсал” от 
Враня след това взел въпросна 
та сума като „погрешно”, вне 
сена на Общинския съд в Сур 
дулица и по този начин съда 
имал възможност да увиличи 
личните доходи на езаите слу 
жици.

Това бе осъдено от ОК на 
СКС и бе дадена препоръка да 
се накажат отговорните, а осо

Ще се уточнят източниците за 
средства на фонда

своите мисли, все -по-малко ще 
имаме кръчмарски, улични 
комбинации — изтъкна Душко 
Стойкович, секретар на ОК на 
СКС.

Секретарят Стойкович посо
чи текущите задачи във връз
ка с изборите като изпълнение 
на Насоките на Председателст 
вото на ИК на ЦК на СЮК. Той 
подчерта, че -насоките не са на 
пълно реализирани. Присъству 
вашите се изказаха и за явно 
срещу неотговорни и неофици 
ални комбинации в изборите и 
за строго зачитане на станови
щата, изградени чрез демокра
тическите форми на работа . ..

Да заседанието се констати
ра, че общинския съд ръково 
дейки се от органите на общин 
ското управление,- които неот-

получават 
трае работата

В момента отделно значение 
има въпроса от кои източници 
Републиканския фонд за нераз 
витите краища ще обезпечава 
средства, понеже е известно, 
че са -предишните източници 
пресъхнали. Защото от големи 
ната на средствата зависи ус
пешната роля на тоя фонд.

За сега главен източник на 
приходи представляват сред
ствата с които Републиката не 
посредствено разполага. Допъл 
•нителнм средства фондът ще 
прибавя от ануитети, които се 
вършат от реализираните инве 
стициснни кредити в предиш
ния период. Не по-малки въз
можности предлагат и онези 
приходи на Републиката, кои
то са предназначени за модер
низираше и изграждане на но
ви пътища. Един дял от тях 
ще се отделят въов фонда за не 
развитите краища.

на

рос.
ните — с 35 г. трудов стаж и 

Пенсион-
— Тези решения да се пред

ставят на Съюзната скупщина 
съвет, ЦК

50-годишна възраст.
и Изпълнителния

СЮК, Съвета на профсъю
зите в СФРЮ и съответните ор 
гани на република Сърбия, ка- 

общинските профсъю 
ръководства от бивша Ниш

ната основа, като временно ре
75%. нашекие, да се установи на 

—- За уеднаквяване на разме 
рите на пенсиите, трябва да се 
установи единен минимален ра

кто и на 
зни 
ка околия-змер, валиден за всички труде 

щи се -в нашата страна, а не 
тези размери да се утвържда
ват по републиките.

♦

Решенията произлязоха от 
разискванията, водени на тази 
среща с представителите. А з 

бе подчертано, че са мъч- 
обясними протакането и от 

лагаяето яа пълното разреша
ване на въпроса за пенсионното 
осигуряване както се предлага 
от споменатия конгрес на про 
фсъюзите. Също и това, че из 
казванията на отговорни функ 
циокери от Съюзния изпълни- 

съвет не са убедителни и

бено комунистите, които там ра 
М. Величковботят.

тях
От събранието на избирателите в Клисура ЕО

Критикувано здравното осигуряванеЗа разлика от по-рано, роля 
та на тоя фонд ще е много по- ' 
широка- Преди всичко негови
те материални интервенции ня 
ма да бъдат единно в промиш
леността. Напротив ще се под- 

развитието на всички

семейството по 20 динара за 
всеки трV,ДОден както е опреде 
лено и с решението за самооб 
лат а не

Плащането на дажбите за 
здравно осигуряване яа земе
делските производители, ут
върждаването и събирането на 
данъка от земеделието и само- 
облаганията на гражданите 
през 1969 година бяха въпроси, 
които избирателите в село Кли 
сура разглеждаха на 22 януари 
т.г. В разискванията за здрав
ното осигуряване на земедел
ците избирателите подчертаха, 
че не .получават съответни зд
равни услуги, че 90 на сто от 
населението в Клисурския край 
е здравно осигурено въз осно 
ва на работническото осигуря
ване и че осигуряването на зе 
меделците занапред трябва да 
бъде върху доброволна 
ва- С такова заключение събра 
нието се обърна с иск към об

и същия 
до по-висшите

щияската скупщина 
да се отправи 
представителни органи за раз-

телен
внасят нервност и негодуване 
у трудещите се хора. Това во
ди до създаване 
у трудещите се към профсъюз 

организация, щом нейни-

решаване.
По отношение на дажбите, от 

носно данъка от земеделието 
събранието изтъкна, че трябва 
да се внесе ред в събранието 
му; че още няма никакво реше 
ние по въпроса за намаление
то на данъка за 1968 година по 
ради слабата реколта и че за 
1969 година би трябвало това 
да се -има предвид. Отборник- 
ъта на събранието обясни, че 
за 1969 година дажбите от зе
меделието ще останат на мина
логодишното равнище. В разис 
кванията се подчерта, че към 
7—8 милиона динара данък не 
е събран върху земеделските 
имоти на преселниците. До то 
ва положение се е стигнало за 
щото имуществено-правната с- 
лужба в общината не е устро
ила евиденция на тези имоти. 
Затова се налага това по-бързо 
да се устрои, дори още сега, 
през зимните дни, докато -са тук 
мъжете от тоя край, които са 
на почивка до пролетта.

На събранието отново се пов 
дивна въпроса за класиране на 
земята, защото по мнение на зе 
меделците кадастърската кла
сация е висока, така, че и да
нъкът е нереален. По въпроса 
за самооблагането гражданите 
се изказаха че онези, които в 
миналата година не са попъл
нили задължението от четири 
трудодни това да сторят през 
тази година или да платят за 
всеки трудоспособен член от

помага 
отрасли на стопанство.

на недовериеПрез 1969 година населението 
от Клисурския рейсн ще има 

самооблаВ анализа е подчертано, че 
съобщенията в отделни общи
ни имат решаващо 
Тук преди всичко е изтъкнато 
значението на пътя от Босиле 
град към Сурдулица. По мне
ние на авторите 
той може да тласне съвкупния 
стопански живот в изостанала
та босилеградска община.

сериозни задачи чрез 
гането по-нататък да разширя
ва електрификацията на села-

ната
те иокания не се уважават до-значеяие.
статъчно.

За димитровградските работ
ници, които наскоро ще се съ
берат на отчетно-изборни кон
ференции в профсъюзните ор 
ганиза-ции, въпросът за намал- 

за пенсия е

та, да 'изгражда чешми и уреж 
да междумаха локите пътища. 
За тази цел събранието едияо 
душно предложи на местната об 
щност да въведе самооблагане 
ад през 1969 година по 5 на сто 
от кадастарския доход на земе 
дейците и 1°/о от личните дохо 
ди в занаятчийството и заети-

на анализа

яване на стажа
твърде актуален. Сигурно е че 
на тези конференции тоЙ заема 
важно място в работата им. А 

съвещанието, с

Босилеградската община преди 
всичко търси път те.

Отборникът от този район Ве 
личков даде обстойни обясне
ния във връзка с по-нататъш 
ната работа около електрифи
кацията и другите задачи, кои
то ще се изпълняват чрез са
мооблагане.

осно-Представителите на обществе 
организации

решенията от 
които ще се запознаят, ще им 
бъдат значима насока.

но-политичвеките 
и на властта в босилеградската

м. н нГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА 

ИЗБОРИТЕ
М. В.

РАКИТА

ПЪТЯТ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕДния, които се ползват с дове
рие. ‘А това ще бъдат предим
но най-добрите земеделски про 
изводители и работници, които 
са в с ам оупр ави те л ни те отноше 
ния в обществено-политически 
те и трудови организации по
казали своята принципиалност.

Агитирането и останалите от 
рицателни явления избиратели 
те ще осъдят. Защото няма да 
забравят опита от миналите из 
бори.

(Продължение от 1 стр.)
е построен, защото повече се 

обещания, отколкото с
Неотдавна в с. Ракита мест

ната организация на ССРН про 
ваде годишно събрание. Събра 
нието обсъди досегашната ра
бота на организацията и избра 
ново ръководство.

В разискванията централно 
място зае въпроса за построя
ването на пътя Звонци — Ра
кита. Изтъкна се, че веднага 
след издигането на теснолиней 
ката започна изграждането на 
тоя път, но и до днес пътят не

имало много, макар че сага е
били далече от същинските про 
блеми на своите 
Подобно нещо е и с онези на
родни представители, които са 
избирани заедно с други общи 
ни. Малко са тези, 
след изборите са посетили сво 
ите избиратели.

Поради всичко това, избира
телите в Босилеградско се за
стъпват да бъдат избрани о-

строи с
работа.

Събранието отново подчерта 
готовността на хората от 
край да участвуват в построя- 

пътя и то чрез само 
и общин

избиратели.
тоя

нането на
облагане при условие 
ската скупщина да участвува 
поне с онези 60.000 динара, кои 
то, опоред думите на отборни- 
ка Богдан Васов, били обеща-

К Гюров

които

В. В. ни.
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НА СТОПАНСКИ ТЕМИ
ИЗ »СТОЧАР«

Предприятията и кредитирането

МАГАЗИН В БЕЛГРАДДОСЕГА БЕЗ ГОЛЕМИ БАРИЕРИ
В Белград, па Бачово бърдо, 

кооперация „Сто-
де разширена и модернизира
на. Счита се, че от 1 февруари 
ще бъдат пуснати в работа вси 
чките й мощности, а това е тъ 
кмо по времето, когато вече щу 
започне изкупуването на агне 
тата.

Узнаваме, че мощността 
кланицата ще е значително по- 
голяма от досега и ще може да 
върши услуги и на други за
интересовани предприятия.

Първата поръчка такъв вид 
■вече съществува. Именно скоп 
ското предприятие „Стокопро- 
мет” ще купи в НРБ към 20.000 
агнета за износ в чужбина, но 
те ще бъдат заклани в дими
тровградската кланица, откъде 
то после в хладилници ще бъ
дат доставени на страната ку
пувач.

угояване ма добитък, за произ 
■водство на слънчоглед, и пше
ница.
че тази година 
мока кредит и за производстве 

— главно за

5,4 милиарда, или ло-малкъм
ко около 1,4 милиарда. Но и су 
мите са над двойно ло-големи 

1967 г.

Понякога се чува, че на пред 
приятията мъчно се отпускали 
кредити, или изобщо кредити
рането било значително затруд 
■нено. Ако това беше така, лю
лееше да се създадат много тру 
дности в .работата на предпри
ятията, защото днес кредитът 
е едва ли «е най-важният изт- 
точе-шк на средства за вложе
ния и за нормална работа.

В клона на Стопанската бай 
ка в Димитровград бяха лгобез 
ни да ни дадат сведения относ
но кредитирането през послед
ните две години. А сведенията

именно,

земеделската 
чар” от Димитровград наскоро 
ще открие магазин за продаж
ба на земеделски продукти. В 
магазина ще се продават пре-

В банката ни съобщиха,
кооперациятаот тези в

Някои видове кредити 
един или друг начин са улесн 
явали самото население в ко
муната и извън пея. Например 
„Циле” и 
други кредити са взели средс
тва за даване на стоки на из
плащане. „Циле” за тази цел 
е получило кредит от около 180 
мил. ст- динара, а „Свобода” — 
около 290 милиона. В резултат

по
мо сътрудничество 
производство иа пшеница и на 
бавкп иа храна за добитъка, за 
да смекчи тежките последствия 
от миналогодишната суша. Ис-

агаета,димно старопл ан и мек и 
кашкавал и оирене, но също и на
други видове месо, които вина 

били търсени от белград-„Свобода” покрай
ги са 
ското население.

За откуп на магазина и обза
.каната сума възлиза иа около 
55 милиона стари динара като 
40 от тях са за последиците от веждането му кооперацията ще 

към 20 милиона старивложи 
динара.

С откриването 
растат възможностите за 
редовно изкупуване на добитъ 
ка от земеделските производи
тели.

сушата.
Какви са изгледите за тазго

14 а магазина 
по-

дишното кредитиране, още не 
може да се знае. Ако разпорел 
бмте ще се променят, сигурно 
няма да има 
това може да, се види от срав
ненията за последните две го
дини, където ясно личи расте
жът ма исковете, но и па от
пуснатите суми-

на това мнозина граждани са 
имали възможност да се снаб
дят със стоки на изплащане. 

Кооперация „Сточар” минала 
та година ме е имала кредит за 
производствено сътрудничество 
със земеделските производите
ли. Но доста -средства от банка 
та са ползвани за земеделско 

например за

говорят противното 
че малко искове за кредит са

трудности. Понебили върнати.
От сведенията личи, че най-

големите предприятия са полу 
чавали и най-много кредити, п 
най-големи суми- Например 
„Димитровград”, „Свобода” и 
„Сточар”. Другите са получили 
значително по-малко. Разбира 
се и тук лесно може да се обя 
сии защо е тъй. На големите 
предприятия тряб-ват повече па 
ри, за каквато и да било ини
циатива.

Ето малко сравнителни данни 
за двете последни години:

В 1967 г. е имало 31 искове 
за кредит, а са реализирани 28, 
що значи, че три иска са от
хвърлени. В 1968 г. е имало 60 
искове, а са реализирани 54. Ли 
чи, че само за една година ис
ковете са се увеличили почти 
двойно, а толкова е увеличена 
и тяхната реализация.

Какви суми са искани? В 
1967 г- са търсени кредити с 
обща стойност около 3,2 мили
арда стари динара, а са отпус
нати към 2,4 милиарда,

През 1968 г. банката е била 
по-щедра. Исканата кредитна 
сума възлиза на около 6,8 ми
лиарда ст. дин., а са отпуснати

РАЗШИРЯВАНЕ НА КЛАНИ
ЦАТА

Кланицата иа кооперация 
„Сточар” в скоро време ще бъ

ПЪРВИТЕ АГНЕТА ПРОДА
ДЕНИм. и. и.производство

Още за Нова година бяха про 
дадени първите агнета в Дими 
тровградоко. Именно мнозина 
земеделски стопани от Забър- 
дие са продали на частни лица 
към 20—30 агнета, освобожда
вайки по този начин млякото 
«а овцете. В резултат на това 
в Смиловци вече е започнало 
внасяне в мандрата и на овче 
мляко. В кооперацията съобщи 
ха, че дневно се внасят към 
двадесетина килограма. Наисти 
на количеството е малко, оба
че това е първи път в Дими
тровградско да се започне с 
внасяне на овче мляко в ман
дрите още през януари.

Нови трудности пред »Услуга«
това когато работниците сами 
конкурират на предприятието, 
тъй като у домовете си прите
жават същите машини, които 
има и то.

При такива- обстоятелства, 
„Услуга”’ не успява дори да за 
плати обществените си задъл
жения. Напоследък такъв е 
случая с общинския данък — 
оборот, който възлиза на 10 на 
сто от съвкупната реализация.

Управата на предприятието е 
ка мнение, че данъкът, който 
заплащат частните занаятчии 
е твърде низък по отношение 
на тяхния, което създава не
равноправни отношения.

Услужно-занаятчийското пре
д-приятие „Услуга” от Босиле
град продължава да живурка 
и то с незначителни изгледи, 
че нещо ще се поправи. Наис
тина предприятието и този път 
годината ще приключи с поло 
ж-ителен баланс Това обаче не 
значи, че в дейността е лостиг 
нато нещо по-значително. На
против деловите резултати са 
скромни и не много охрабря- 

• ващи.

ството, защото се касае за по
вишение цени на услугите.

Предприятието работи на дре 
бно и няма организирано зана
ятчийско производство. Всъщ
ност това не може да се назове 
производство, защото -повечето 
се касае за услуги, които ня
мат чисто производствен харак 
тер- Услугите стават стихийно, 
а производството е без опреде
лен план. Слабата техническа 
оборуденост не осигурява по- 
голяма производителност. Ква
лификационната структура на 
заетите задоволява, защото е 
предприятието няма неквали
фицирани. Но каква полза от

ПОСЕВИТЕ И ШОФЬОРИТЕ 
СА ДОБРЕ

Последните снеговалежи, ко
ито бяха силни и продължите 
дни докараха в Димитровград
ско доста сняг, който възлиза 
средно на около 30—40 см.

Такава снежна покрива е же 
лана, ни казаха в кооперация
та, защото посевите ще се чув 
ствуват по-добре и няма да из 
мръзнат от студовете. Земедел
ските стопани твърдят същото 
като от опит обясняват, че го
лям сняг значи плодородие и 
богата реколта.

Но не само посевите са доб
ре от навалялия оняг. Добре са 
и шофьорите и трактористите 
от кооперацията и другите пре 
дприятйя и учреждения, защо
то зарад снежната покривка е 
намалено движението на коли
те. Не случайно един от тях, 
когато го питахме какво е по
желанието му в Новата годи
на, каза — „Голям сняг, за да 
не се 'разкарваме по леда, при 
което можем да направим ня
коя катастрофа.”

Лошото е обаче, че никой в 
тези снеговити дни не се съгла 
сява да започне поне годиш
ната си почивка, а всички ча
кат да я карат в летните месе
ци, когато работа има и презг 
глава.

В сравнение с миналата годи 
на реализацията на предприя
тието бележи ръст от 190.000 
нови динара. Обаче това не го
вори, че е увеличено производ

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖ
НОСТИКогато имуществените отношения са неразрешени

Абсурдно е да се каже, че 
„Услуга” няма работа.

Всъщност, .налице са бройни 
еъзможности, които по една 
или друга причина си останат 
неизползвани. Например в пред 
приятието започнаха да произ 
веждат веячки, които намериха 
добър пласмент в комуната О- 
баче това производство е огра
ничено. В противен случай то би 
осигурявало големи приходи. Из 
ненадва обаче, че другарите от 
предприятието не са се поста-, 
рали да намерят и друг пазар. 
Да речем в съседните комуни, 
които нямат такива предприя
тия.

Но това не са единствените 
възможности, които стоят пред 
дърводелния цех на предпрмя 
тието. Опитът да се произвеж
дат мебели е останал безуспе
шен поради слабата качестзеност 
и високата себестойност на про 
изводството. Ето защо за тези 
стоки трудно е било да се оси
гури пазар.

За отбелязване е, че вече дъл 
го време общината се отнася с 
пълно недоверие към това пред 
приятие. Сигурно е, че това не 
допринася търсените решения 
да се прилагат. Например пра
ви впечатление, че всички ко-

КООПЕРАЦИИТЕ НЕ ЗНАЙТ ИМОТИТЕ СИ
От 1955 година до днес иму

ществено-правните отношения в 
Босилеградоката община все 
още не са решени както трябва. 
Особени затруднения създават 
земеделските кооперации и гор
ската секция на които са задел 
яни имоти от които по една или 
друга причина са се отказвали 
собствениците-

Това нещо е създало редица 
проблеми, които имат не така 
дребни последици. Заделяни са 
имоти на нови собственици, а 
при това не е уточнявано за 
кои площи се касае и къде то 
чно се намират. Това е пропуск 
на общинската служба, чиято 
евиденция по тези въпроси е 
твърде лоша.

Тази пропуска не може да се 
протака, защото новият закон 
налага всички собственици на 
общенародни имоти да регист
рират заделяните им площи, 
за да се направи сравнение с 
евиденцията в кадастъра.

Макар, че срокът за това 
начинание е минал още на 1 
октомври миналата година зе
меделските кооперации и гор
ската секция не са успели да 
уредят този въпрос, защото ня 
мат точна евиденция кои са 
техни имоти и къде се нами
рат. По такъв начин се раждат 
спорове между тях и частници 
те, и най-често се решават -в 
съда.

Също така към 100.000 части 
площи не са веродостойно запи 
сани е кадастърокия уред, ко
ето има подобни последици.

При такива обстоятелства на 
кооперациите са известни само 
най-добри и изгодни за експло 
атация имоти- Разбира се, те ги 
ползват, но по един нестопан
ски начин. Това не е случай 
само с онези имоти от които се 
отказват някои собственици, 
главно поради това, че не ус
пяват да му заплащат данък. 
Така е и с национализираните 
имоти, които са предадени на 
ползване на земеделските ко
операции. А това са изключи
телно добри площи. Обаче ко
операциите не ги ползват как 
то трябва. Всъщност те ги да
ват на селяните за обработване. 
По такъв начин те си осигуря
ват печалби, без да влагат какъ 
вто и да е труд. Дори върху 
тейи 'имоти те не плащат и 
данък, за разлика от частните 
собственици Трябва >да се има 
предвид и това, че на коопера 
цимте са направени голями от
стъпки, за които няма никакво 
оправдание.

Кооперациите така обаче сто 
па ни сват само с изгодните пло 
щи- Останалите, които са раз
покъсани и отдалечени не се 
ползват. Възможности за това 
има, но при положение, ако се 
проведе арочдиране, което пред 
вижда и закона. Обаче в това 
направление нито една практи 
ческа възможност не е изпол
звана.

Все пак това не означава, че 
и тези имоти не донасят на со

бствениците полза. Вместо да 
се обработват те са превърна
ти в пасища, за които коопе
рациите вземат такси за доби
тъка. По такъв начин -получа
ват нови приходи, които оти
ват за заплати, а не и за подо
бряване на животновъдството.

'Няма нито едно село в кому 
ната където кооперациите да 
нямат свои имоти. Това ще ил 
юстрираме с няколко примери, 
които са случайно взети от ка- 
дастърстеия уред.

Например босилегридската ко 
операция в Босилеград и близ 
ката му околност разполага с 
73 ниви, 20 овощни градини, 6 
ливада, 258 пасища и 149 хек
тара гори- Тлъминоката коопе
рация само в Долно Тлъмино 
притежава 13 ниви, 7 ливади, 
159 паешца и 114 хектара гори. 
Горнолмсинската кооперация в 
своето село разполага с 11 ни
ви, 96 ливади, 542 пасища и 
418 хектара гори. Ясно 
се касае за едно голямо имуще 
ство, което и при наличие на 
добри възможности остава 
ползвано.

■Необходимо е да кажем, че с 
би трябвало 

най-обстойио да се занимава и 
Общинската 
■имоти тя е заделяла, но трябва 
да знае как те се ползват. Ще 
е нужно тя да вземе мерки, ко 
ито ще променят сегашното по 
ложение.

м. н. н.
КАМЕНИЦА

За моста само 

през зимата
е, че

неиз муналки въпроси 
на общината- Тя се занимава и 
•с канализацията, и с въвежда
нето на

са в ръцете В Каменица често се разиск
ва за строеж на моста, който 
реката отнесе 
години. И в кръчмата се гово-

още преди дветова положение вода, а дори неен слу- 
и отваря водата 

на главния резервоар. Естестве 
ио по такъв начин „Услуга” е моста; — чуват се гласове.

Но, това става само сега през

жещ затваря ри по тоя въпрос:
— Хайде, хора, да построимскупщина. Тези

лишена от работа.
Общината би трябвало 

друго око да гледа на това пред 
приятие.

с по- зимните дни, когато мързне, а 
щом окапнее и водата секне, 
«аменичани ще забравят моста 
и ще газят водата •..В. В. в. в. Б. Марков
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| НАШЕНСКООбзор ЗАЩОпредписания в тази област. „Все
ки сече каквото му падне’'.

Не трябва 
в каква степен кооперацията е взе 
ла отношение към горите. Драстич 
на с констатацията, че на своите 
площи кооперацията изсича гори
те без много да се допитва с тру
довите организации в горското сто 
панство.

Когато

САМО
СЕКАТ

много да се доказва.
В Димитровградска община от 

48 091 хектара площ. с гори са по 
крити 15 728 хектара, или 33 на 
сто Високи гори има на 232, 
ски на 15 493 хектара. Още по-не
благоприятен е съставът на 
ските гори 
асми и

СЕ ЗАНИМАВАТ 

С ВСИЧКО
а ни

• • •II ис-
има към 7 401 запа-

към 8 092 хектара деградн 
частна собственост

кооперацията така се ог-горите, които са й дадени на пол
зване.

Ето какво констатира по
по селско и гор-

Врани гори. 
се намират' 11 728, а горското 
панство разполага с 3 200 
гори.

нася към горите
да се каже за частните собствени 
ци.-* Във всеки .случай, обществото 

да обезпечи своя инте
рес и в тази област. Въпрочем, за 
това

какво остава
сто- 

хектара този
въпрос съветът 
скоКооперация „Сточар” 

няма точна евиденция 
дали 600, или

е длъжнооще 
колко гори 

1 0000
стопанство.
Кооперацията счита 

то основно средство, защото 
не е установила пълната им стой
ност.

има
тара. Работи с различни

горите ка 
още

съществуват съответни орга- 
при Общинската скупщина, ко 

трябва да запоз- 
отборннците по състоянието 

в горското стопанство в комуната. 
Местните общности 
ност в своите статути и планове за 
работа да насочат своята дейност 
към рационално отнощение към го 
рите.

Две са причините, 
това:

хек- тИма значителен бро* хора в 
Босилеградско, които завинаги 
биха напуснали занимаването с 
всичко по малко, при положе
ние, че имат други благоприя
тни условия. По-точно, ако об
ществено им бъде признато, те 
биха били отлични специализи
рани производители в някой от 
отраслите на селското стопан
ство. Имаме предвид онези хч 
ра, които сега се занимават гла 
вно със земеделие, а имат най- 
хубави овощни градини, доби
тък, пчели и др. Това са хора, 
които въодушевляват със своето 
производство и знания, получе
ни от дългодишен опит.

Именно тези лица, ако съще
ствува обезпечен пазар за пра 
изводството им, веднага биха се 
ориентирали към специализира 
но стоково производство. С то
ва биха били по-полезни на се
бе си и на цялото общество.

Например Борис Зарев от До 
лна Лисина е един от най-доб
рите производители на овощия 
в комуната. Той има примерна о- 
вощна градина, която е създа
вал с години. През това време 
той е натрупал голям, полезен о- 
пит. Сега за него няма тайни в 
овощарството. Ценен е и като, 
отличен калемар и като опаз
ващ овощията от различни бо
лести. Почти всяка година тоя 
седемесеггодишен старец събе
ре толкова ябълки, че ако ги 
продаде, неговата егзистенция 
би била сигурна, без да се зани 
мава с друго.

Въпреки това, за дядо Борис 
овощарството е второстепенно, 
А това е така, защото не му поз 
аолява търговията. Нито вед- 
наж той не е успял да претво
ри в пари своя труд вложен в 
овощната градина. С други ду
ми, само една част от овощията 
успява да продаде. Останалото 
пропада, или се унищожава за 
ракия.
ства ролята на 
кооперации изостава.

Но това не е самотен случай. 
В Босилеградско има още мно
го други производители на ово
щия, които биха могли да се 
препитават само от тях.

Съществуват и добриН Исведения.
Вниманието привлича факта, че 

ниските, деградирани гори, 
димно в частна собственост, и 
бствениците на тези 
полагат за тяхното 
Иначе как да се обясни съществу 
ването на толкова много дегради
рани гори!? Горските инспекции 
не могат сами да се борят срещу 
безправната сеч. Трябва да им по 
могнат и обществено-политически
те сили, защото горите са народ
но богатство. По всички личи, че 

тази община не съществуват * 
госрочнн

произво
дители гса добитък. Между дру 
гите такъв е и Вене Стоянов от 
Врестннца. Той отглежда годи
ни наред гтородист добитък по- 
съвременен начик. Затова и ре
зултатите

нто подробно 
наятса пре — Следователно 

ва организация не плаща 
тнзация за възобновяване на 
Рите,

Кооперацията не ползва гори
те въз основа на горско-стопански 

Едногодишните плано
ве са много непълни, но и покрай 
това.

всяка трудо- 
амор-

со-
гори малко имат възмож-

го-поддържанс.

Прине изостават, 
него теле от две години дости
га тегло от 300 килограма! То
ва обаче той не постига случай 
но. По-добрите ниви и ливади 
е засадил с фураж. Значи. вме> 
сто жито произвежда качестве 
на храна за добитъка. Но все

01 ношения. които сочат 
залесяването на голините и 

възобновяванеексплоатацията става в без- на деградираните 
юрн. За това е необходима добраредне.

■— Целокупната активност па ко 
операцията се изчерпва само в бе 
зогледната сеч 
тат

воля и сдружаване на всички фак 
тори. заинтересовани за подобре
ние

в дъл
планове за подобряване 

на горите. Това най-добре илюстри 
ра отнощонието на „Сточар” към

на горското стопанство.като не се зачи- 
и най-елементарнитс законо- М. Бакнч пак и на него това не е глав

ното занимание. Сигурно, че той 
завинаги би останал производи 
тел на добитък, ако пазарът? 
предлагаше сигурност и цени, 
които да гарантират ггоне да не 
ое загуби.

Никога босилеградските земе 
делски кооперации досега не са 
направили опит да създадат нн 
кои кооперативни отношения, 
или да речем някои дружества 
и фондове на сигурност и по 
тоя начин да свържат интере
са на производителя със соб
ствения. Ако това съществува
ше и Вене и мнозина други 
биха увеличавали животновъд 
ното производство.

Малко е известно, че в Бо
силеградско има и няколко до
бри пчелари. За тоя полезен сг> 
расъл съществуват отлични ус
ловия, но не са достатъчно из
ползвани. Някои от онези, кои
то между другото се занимават

СЪБРАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В 

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА АИТИВНИ
През 1968 година

но вървеше плащането на до
принеса за здравното осигуря
ване на земеделските произво 
дители ,така че все по-голям 
брой земеделци

труд- тане на доброволни начала.
Оовен това събранията на из 

бирателите ще бъдат запозна
ти от председателите на мест
ните общности с реализирането 
на самооблагането през 1968 го 
дина и ще се изяснят за въвеж 
дане на ново самооблагане през 
1969 година.

Също така те ще се запозна 
ят с информацията за определ 
яне и плащане на доприноса от 
земеделието през 1969 
тъй като 
дание ОС 
допрмносите, данъците и такси 
те през 1969 година, а същите 
не са били пред събранията на 
избирателите. Трябвало е съб
ранията да се запознаят и с ра 
зрастването и заплащането на 
останалите доприноси, данъци и

такси, които са съставна част 
на едно единствено решение, а 
не само с доприноса от земе
делието, макар че за селата то 
зи допринос не е най-важен. 
Доприно.сът от земеделието о- 
тива и през 1969 година както 
и през 1968 година без увеличе 
ние. Облекчения за непълноле 
тни деца и неспособни остават

са отказвали 
да плащат този вид принос. И 
покрай обясненията и всекидне 
вните трудности, «ито до днес 
не е ясно на земеделците съби
рането на този вид давания. 
Някои земеделци връщат здра 
вните книжки в ОС или в Заво 
да за социални осигуровки в 
Сурдулица .защото считат, че 
приноса, който те плащат за 
здравно осигуряване в отноше 
ние на услугите, които получа 
ват от здравната служба са 
много по-големи.

За да не се случват и непри 
ятноюти и през 1969 година, от 
борниците на ОС взеха реше
ние на последното ои заседание 
на събранията на избирателите 
земеделските 
да се запознаят с плащането и 
ползването на този вид допри 
нос. Общинските управителки 
органи са подготвили такава ин 
формация. Тя говори, че този 
принос за здравно осигуряване 
на земеделските производители 
изнася 12°/о от приноса на лич

както и през 1968.
Досега от република Сърбия 

година не е взето решение да се при 
знае за Сурдулишка община зана последното си засе 

взе решение за
и с пчеларство успяват да 
произведат годишно по 1.000 ки 
лограма мед и значително ко
личество восък. Ако това се 
превърне в динари, тогава ста
ва ясно, че тези производители 
биха могли само от пчеларство
то да си осигуряват поминъка.

Един от най-добрите пчелари 
е Захари Василев от с. Груин- 
ци. За него също няма тайни в 
тази област. Но каква полза от 
това, когато той, за да си обез
печи поминъка, трябва да се 
занимава и с друго и по тоя на 
чин не е в състояние да посве 
ти нужното внимание на тоя 
отрасъл.

миналата година намаление за 
кадастърскмя приход от земе
делието следствие на сушата за 
1.990.500 н. динара или 487 670 
н. д. допринос се изтъква в ин 
формацията на събранията на 
избирателите.

Милан ВЕЛИЧКОВ

Звонци При такива обстоятел- 
земеделскитв

Предизборно съвещаниепроизв одители

На разширеното събрание, на което 
присъствуваха членовете на Изпълни
телни отбор на местната конферен
ция на Социалистическия съюз. ръ
ководството на Съюза на младежта, 
секретарите на организациите па СК 
и председателите на синдикалните по 
дружници, което се състоя на 23 яну
ари т.г. в Звонци бяха разгледани 
проектно-правнлата за избиране па от

борници и народни представители, кри 
торните за тези избори както и пла
на за политическата дейност в подго
товката за изборите. На събранието 
като гости присъствуваха и предста
вители па Общинската 
па ССРН, общинското синдикално ве 
че и ОК на Съюза на младежта.

Правилата за изборите бяха прие
ти с предложение в тях да се уточ
ни избора на отборници, къдсто уча
ствуват по две села. Именно в таки
ва случаи малките села не мотат да 
изберат отбормик, защото винаги по- 
гол я мото побеждава. Поради това е 
нужно преди изборите обществено-по 
литичсскнтс организации и ССРН да 
се договорят взаимно, 
нията особено се Изтъкна, че трябва 
да се обърне внимание при кандида
тирането иа пародиите представители. 
За сегашните избори по договора ме
жду общините Бабуишица и Дими
тровград за народен представител за 
Републиканското вече трябва да бъде 
избран човек от Димитровградско. Сь 
.шавайки нуждата от едно такова раз 
пределсиие, което всъщност е демо
кратично, участниците в разисквания
та изтъкнаха нуждата от сериозни мс 
ждуобщмнеки консултации за да 
гат прелкандидациоините събрания от 
крито
предложените кандидати са 
ходиш». Подчертано е, също така, че 
за Звомскн район ще бъдат добри всп 
чии ония кандидати, които са добри 
н за Димитровградско.

Събранието указа на нуждата в 
предстоящите избори да не се повто
рят грешките от миналите избори ка

бел/е например случая в село

В. Велинов
конференция

ЖУРНАЛИСТИТЕ БОГДАН 

НИКОЛОВ И ДИМИТЪР 

ЙОТОВ ОСВОБОДЕНИ
«ите доходи от земеделието и 
по 10 л. д. по член на земедел 
око семейство. Този процент 
определят комуналната общност 
на здравното осигуряване на зе 
меделаките производители. Тъй 
като не е готов баланса на вран 
ската комунална общност за 
1968 г. то информацията съдър 
жа, че приходите от приноса за 
здравно осигуряване «а земеде 
лците' от Сурдулишка община

изнасяли 
пах

в рлзпсква- викан от страна на завежда
щия одел при ОС да се откаже 
от тоя строеж, което направил 
без знанието на колектива на 
предприятието.

Оттук и убеждението на обви 
нените за на,правилна работа и 
постъпка с плаца. Още повече, 
че за тоя плац били заинтере-

При повторно разглеждане 
•на делото на 17 януари т-г. по 
частната тъжба

ОБЩЕСТВЕНА
ИЛИ

КООПЕРАТИВНА
на Алексан

дър Басов а във връзка със ста 
тията „Истината за един плац”, 

„Братство” отобнародвана в 
23 август 1968 година, журнали 

Богдан Николов и Дими- 
Йотов бяха

Обществоно-политическите орга- 
ш/злцни в Каменица нямат свои 
помещения за събралия. Такива 
няма и местната общност. Хора
та нямат къде да се събират 
през зимните месеци 
кръчмата. Това е единственото мя 
сто, къдсто прекарват с»о5одното 
си време. Докато останалите села 
имат свои помещенията къдсто иг 
райт на карти, шах-мат, четат ве
стници, в Каменица не е така. Ка 
.момица има селска сграда, но не 
с годна за ползвано. Това го зна
ят добре особено опия селяни, ко
нто са работили при построяване 
то й. И останалите селяни от ни- 
сочкитс села са работили при по
строяването на тази сграда. Но, ог 
дълги години сградата използва 
кооперация „Сточар” от Димитро 
вград за свои нужди. В .нея се 
намират кръчмата, пощата, кояп 
дори плаща наем на кооперация
та- От преди един месец едно по
мещение се ползва за училище.

На едно събрание на ССРН се 
каза, че сградата-е селска и тря
бва да се отстъпи на общсстиено- 
политичес/оите организации в Ка
меница. На същото събрание око
ло 55 души сложиха своите под
писи. че искат кооперацията да 
освободи сградата. За тази цел 
тс упълномощиха председателя и а . 
ССРН Асен Антов да направи по 
стъпка при .надлежните за осво
бождение на сградата и след то
ва да даде отчет за стореното.

Сградата трябва да се освобо
ди още повече, защото Каменица 
е често пъти като средищно село 
място къдсто се провеждат събра 
ния за целия Висок. Тази сграда 
ако се използвате от общсствено- 
гюл-нтичоските организации щеше 
да допринесе много за политиче
ската и културна работа в целия ,* 
Висок.

през 1967 година са 
464.524 н4Д.

стите
освободени.разходите 

558.102 ял- от които само 212.579 
н.д. за лекуване на гръдоболни. 
Тъй като разходите през 1967 
година били по-големи от при 
ходите то комуналната общност 
във Враня е увеличила прино
са от 12 на 14% през 1968 го
дина. Събранията на избирате
лите, които ще започнат след 
някой ден въз основа на дого 
вора от 10 т.м. с председатели
те на местните общности и ше

тър
В присъдата «а Окръжния съд 
в Пирот се казва, че „онова, ко 
ето обвинените журналисти са 
написали в статията не съдър 

елементи за наказателно де

мо-
соваии и други, както и полз
ващите отчасти плаца лица. 
Техните искове били отхвър
лени. От това ясно произлиза, 
че обвинените журналисти би
ли убедени, че Александър Ва 
сов и Георги Алексов се полз
вали с привилегия- Значи от 
•статията не може да се закл
ючи, че е изнасяна неистина, 
която да накърни честта и до
стойнството на тържителя, 
нито пък че обвинените са има

освен в и ясно дл се изкажат, защо 
пай-под-

жа
ло — обида”.

В посочената статия се кри
тикува работата на Общинска- 

в Димитровград 
на плаца на Алек

къвото 
Ракита.

По-нататък в разисквания! а Се из
тъкнаха някои въпроси н лкцнн н пред 
стоящия период, Такива са електри
фикацията на Ясенов-дел и Вучи-дел, 
изграждането на пътища,
П11С.И предавател и др. Във а-ръзка с 
това се изтъкна необходимостта за 
помощ от страна иа общинската скуп

та скупщина 
при даване 
сапъдър Басов и Георги Алек 
сов. Съдът счита, че същност- 

статията не е опровергана,
телевнзпо-

фовете на местните канцеларии 
от Сурдулншката община, ко
ито са вършили анализ на из
пълнително 
през 1969 година и други въп
роси, ще дават предложения 
за изменението на

та в намерение да ги обиждат. 
Според убеждаиието на съда 

такива са

са писали с личе обвинените не
за това и не са нанесли 

тъжителя. Това
щ«1|иа.

Мирко Милонац и други повдигнаха 
па.рнтс, която

умисъл
клевета срещу

мнение съдът обосновава 
върху фактите: от съобщение- 

общинската скупщина в

журналистите като 
задължени да посочват отрица 

явления в работата на

ат.проса какво става с 
бяха строго предназначени за нужди
те па народността през 1908 година. 
Именно от тези сродства 5 500 динара 
бяха употребени за адаптиране на ме 
стната канцелария и библиотеката п 
Звонци. Къде са другите пари? Съ
брат!,ието е потърсило от Общинската 
скупщина да даде на отговорност о- 
нези лица, конто са позволили тези 
пари да се харчат вън от предназна
чението им. Това предложение о прие 
го с иока администрацията на Общи
нската скупщина да даде отчет пред

на самооблагането
свое

телии
Общинската скупщина при опре 
деляне на строителни 
Такива статии въпреки, че ня- 

по волята не могат 
като обида, кон-

закона за то на
Димитровград се утвърждава, 
че същия плац апоред градо- 

план на града

места.земе-здрадано осигуряване на 
дележите производители. Досе
га са издефереицирани две мие 
ния по въпроса за осигуряване 
то, ползването «а пълна здрав 
на зац^гга и то повече в ония 
селища близо до Сурдулица 
където населението изключите

кому не са 
да се таксуват

устройетвенмя
бил предопределен за построя
ване на жилищна ограда, стро 
ителното предприятие „Градил”

статира съдът.
Ето защо съдът 

че журналистите не са винов- 
са имали ооновние Д« 

че тъжителя 
се е ползвал

е намерил,
избирателите п района. землище за 

жилищна стра
е получило товаДра-Съб рали ето накрая .предложи 

гутнн Псйчнч, Божко То,коя и Йосиф
ни, и че 
направят извод, 
действително 
привилегия при получаване

построяване на 
да; бившият директор на предлно се занимава със земеделие, 

или да се отнеме съвсем задъл 
жението за здравно осигурява

сАлександров за кандидати за пред
седател па Общинската конференция 
па ССРН.

иа„Градня” потвърдиприятието 
пред съда, че няколко пъти билП. Марков плаца.не на земеделците и това да ос К. Гюроп
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Когато надделеят 
неразбиранията

Пестенето ли е причина?
НЕГОВАТА 

ОБИЧ Е ФУТБОААТежък побой 

в Долна Аисина
*

Димитровградска гара, знае сс, е гранична гар . Нап- 
скромнитс изисквания с оглед на това биха били да има поне 
добре затоплена и скромно обзаведена чакалня, където пъту 
ващият да се приюти временно.

Но това го няма на димитровградската гара. Има чакал- 
м но го ветровита, че рядко щс видите пътник

те футболисти през 1940 година 
донася и първия успех 4:4. Тогава а 

•Пирот има само един футболен отбор, 
и то доста силен.

Разказваме за историята иа димит
ровградския футбол, защото тази ис 
тория неразривно е свързана и ек
спортната дейност на Кирил Ранчеи. 
Отначало незабележимо, сетне все ио 
очебиещо са налага неговото приет,-.: 

неговото усърдие и любов. Вс.=- 
своя отбор той доживя- 

собствен успех, а всяко по- 
собствено

димитровградския фут 
име. За- 

„Асен Бал- 
той изцяло сс е от-

иуУспехите на 
бол са свързани с

основаването на
неговото

щото от 
капогеи” 
дал на 
всичките му
и половина десетилетия.

които много
говори. Затуй и увяже 

по-дт.лбоко и по-сил

В последно време побоите в 
Босилетрадско, изглежда, ста
ват модерно явление. За обик
новен имуществен опор, псувня 
и лоша дума стават тежки 
побои. Същинско е чудо, че те 
минават без убити. Но за това 
в Дома на народното здраве в 
Босилеград иа лекуване ежед
невно пристигат тежко повре
дени-

Един такъв побой стана тези 
дни в Долна Лисица. Повредени 
са пет лица, от които три по-

до дпес 
футбола. Футболът поглъща 

свободни часове вече две 
Пък той из
работят, неня, но студена и 

да е седнал на една от трите пейки. (Точно толкова са в ця
лата чакалня.).

Хората се врат в балкановия ресторант на гарата, или в 
Отсрещния, но предназначението на ресторантите не е да бъ
дат; чакални. (Значи маскарлък пред чужди и наши.

Впрочем да оставим маскарлъка пред чужденеца, които 
чакалнята. Той постои и си заминава, по

то всички,
ИСКч! много да 
иисто към него е твис,

ми успех на 
иа като
раженис приема като 
жен ис.

През петдеетте голини 
два

но.

пора-

Димитров- 
футболни отбора — 

„Асен Балкански’-. Г1ър 
замисъл, че между тях 

настъпи съревнователеи Дух. не 
и те след известно 

съединяват в нов футболен

рядко търси приют в 
несъл в себе си мнение ио за гара Димитровград, а за нашата 
страна. Хора, които не знаят много за ня.с си създават мнение 
и от по-малките нередности. Да си помислим за нашите пътници, 
които особено съботно и неделно време, 
вече изпълнен и чакащи влака, зъзнат от студ в чакалнята и

град получи 
..Работник" и 
воначалната
шс
се осъществя ваако ресторантът е време се 
отбор „Спортист”.

Когато говори за развитието на фут 
бола бай Кирил изживява радостните 
и тъжните минути на това развитие 
Той с гордост 
„Спортист"

пропсуват понякога компетентните от гарата.
Преди години тази чакалня беше много по-пространна, 
се намираха печка и въглища да я затоплят зимно вре-

тежко..
Непосредствен повод била ед 

пътека, която е оспорвана от 
семейството на Никола. Него- 

съсед Стамен искал на вс 
цена тя да се освободи, ма

изтъква, че именноа все е успял да спечели ку- 
Освобождението на Пирот, 

и тоя отбор отстлабвз, 
така че отново го преименуват в „А- 

Балкански”, който през 1956 го-

иаме. пата на 
Но по-късноПестенето ли е причината? Ако е то — наздраве. Сети

ли се хората къде да пестят. А колко загуба си носят с това 
— сред паши и чужди — помислили ли са някога? М. Н. Н.

вият
сан
дина се състезава а Околийската гру
па, където играят още отбори от Ниш, 
Проюупие, Соко баня и други по-голе 
ми места в югоизточна Сърбия, и са
мо зарад липса на средства набързо 
напуска тази група.

Исках да наложа разговора в който 
повече за себе си, а не за 

настоя:

яка
кар че не му е била толкова ну 
жна. Една вечер повикал члено 
вете на мировия съвет. Но вме 
сто да се стигне до споралуме 
ние — станал общ побой, в ко 
йто участвували над 10 души. 
За целта безмилостно де полз
вали тояги, камъни и секири. 
А балансът е наистина тъжен:

Йз общинския съд в Босилеград I

ще говори
футбола. Но той пак 

— Няма Какво да кажа за себе си 
Всичко, което казах за футбола, е и 
мое преживяване. Единствено, че не 
винаги към него е 
подход. Понякога 
пари да давам или да търся на заем. 
за да могат футболистите да отидат 
в едно или друго място Да се състе
зават. Действително тези пари по-къс 

ми връщани, но нали това го- 
футбола и към спорта 

отнощеиие.

ТЕ ПРЕКАРВАТ ВРЕМЕТО 

СИ В СЪДА
КИРИЛ РАНЧЕВ се среща с магич 

кълбо, което днес на стадионите 
, още през 
Белград иг- 

,, Лекарски

ното
привлича милиони зрители 
1933/34 година, когато в 
рас във футболния отбор 
радник”. Това е отбор от второстепе
нно значение, а футболистите се със
тезават не за първенство или някаква 

а за дини. Оня отбор, който за

имало правилен 
е трябвало своибили тежко повредени Никола 

Георгиев, аи«овете му Любен и 
Георги и снаха му Мара. На 
следващият ден една група, ко 
ято е участвувала в боя, -напада 
нала и Илия Костадинов, кой
то е близък роднина на Нико
ла- В момента когато той секъл 
бук бил ненадейно обкръжен. 
Опитал се да избегне от опас
ното положение. Обаче настиг

свидетели ирения, написали 
- си завели дела.

На съда дефилираха техни- 
■ те свиделети. Седемнадесет на 

брой! Никой от тях не казва
ше истината, оовен една млада 
жена, която успя да разсветли 
случая. Следствието продължи 
цели пет часа- 

Накрая, присъдата и за два 
мата гласеше: затвор. Едини
ят е получил 20, а другият 30 
дни и да заплатят съдебните

купа,
губи срещата купува дини и всички 
медно ги изяждат.

Но това начало съвсем не е
за Кирил Ранчев. У него се за- 

една неизмерима обич към 
по-късно изцяло ще го

но са
вори. че към 
изобщо се има по-инакво 
Иска ми се да продължим поредицата 
успехи, която бележим напоследък — 
пето място в междузоновата група и 
миналогодишно състезание с ..Желе.: 
ничар" от „Б” република/нската гру
па за купата на марщал Тито — да 
влезем в Нишката група, а сетне бих 
се оттеглил. Това е моята мечта!

Ето такъв е той. Тих и незабележим
правдив

шего*
Достатъчно е да проведете ня 

колко дни в общинския съд в 
Босилеград и ще ви бъде ясно, 
че някои хора повече от жи
вота си прекарват тук, съдей
ки се за каквото и да било.

Почти няма ден, а в съдебна 
та зала да не срещнете някого 
от тях-

вито 
ражда
футбола и тя 
погълне.

Днмитровградчани 
футболен отбор — '„Асен Балкански”, 
на 18 юни 1945 година. Начело застава 
Кирил Ранчев и като ръководител а 
и като играч. Кирил Ранчев играе все 
до 1949 година. Оттогава насам той е 
и треньор, и ръководител, и дежурен, 
когато има мач. А през ръцете му 
„ще минат" поколения футболисти и 
към всички от тях проявява присъща 
та му взискателност и дисциплина.

Между тези поколения футболисти 
безспорно най-силен е бил съставът 
през 1947/48 година, когато играят Сто 
ян Стоянов — „Таца", Ратко Драгиев. 
Любча Мнщев, Борис Рангелов, Ки
рил Брсзнншасн, Саша Леков и др.

Първата среща обаче срещу ..Църве 
на звезда” от Пирот димитровградски

създават свой

нал го Стамен и почти му пре
рязал едната ръка със секира.

в спортната си дейност, но 
и строг, когато 
ннровки, игра 
него футболът е нещо 
гогодншиа любов, на която се е пре
дал изцяло, мечта 
неговия град във футбола да заеме 
достойно място, да бъде уважаван и 
респектирай от противниците,

С друг ндуми — неговата обич се 
казва

става дума за тре- 
и футбол. Защото за 

повечеразноски, които не са малки.
Като чуха 

тръгнаха, виждаше 
доволни, защото сигурно вяр
ваха, че са 
си отмъстили един на друг. А 

отмъстили са само 
В. В.

Всички участвували в побоя 
се намират в междусобни близ 
ки родиноки връзки.

Засега всички повредени са 
на лекуване, а следствието про 
дължава.

дъл-* присъдата и си 
се, че са да допринесе

Трима възрастни гложани на 
истина се съдят за нищо. Еди
ният от тях торел нивата, 

я косел, а тре- 
неин собственик. И 

чия

минали леко и са •
ФУТБОЛ.другия 

тия е
сега тримата се съдят 
е? Накрая, когато се натру
пали значителни съдебни раз
носки те решили да се измирят 
пред съда. И то на такъв на
чин, че ще си заплатят един на 
друг по едно пиене!

Наистина е смешно когато хо 
рата Си измислят причини, за 
да има за какво да се съдят!

всъщност 
на себе си! Ст. Н.

В. в.

На здравни теми НАГРАДЕНО УСЪРДИЕЦигарите и алкохолът Лозан Христов от с. Паска 
шия на 50-годишна възраст за 
вършил Више административ
но училище

Дългогодишен служещ в об
щинския кадастър в Димитров 
град Лозан Христов не е имал 
щастието редовно да завърши 
училището си в детските годи
ни. Тон е трябвало да работи .и 
да учи. Детските му години, пре 
карани в родното село са гор
чиви. Често пъти недояждал 
той е трябвало повече да пома 
га на семейството отколкото да 
учи уроците си. Но и това помо 
гнало. Когато малко по-отрас- 
«ал той слезнал в Димитров
град и станал слута. Чуждият 
хляб го карал да води сметка 
за своето бъдеще и кикогаш 
«е го напускала мисълта един 
ден и той да завърши някакво 
училище и да има свой хляб.

Когато 1944 -година Димитров 
градско се освободило от фи- 
шизма той стъпил доброволно 
в редовете на народната армия. 
Създали се първи условия Ло 
зан да има повече време да пре 
кара с книгата. В армията за
вършил военна академия и 5 
и 6 клас гимназия.

Това образование, получено в 
армията дало възможност на 
Лозан Христов след демобили
зацията от армията да постъпи 
на работа в Димитровград ка

то административен служещ в 
общинската геодетока служба.

Другарят Христов обаче не 
бил доволен с образованието 
си. При твърде трудни усло
вия той продължил образова
нието си: записал Виеше адми 
нистративно училище като за
дочен ученик. Много ученици 
с трудности завършвали и ре
довно това училище. Той имал 
домашни трудностти, две деца, 
строил къща в Димитровград 
и покрай това намирал време 
да учи. Колегите в службата 
гледали с недоверие на това не 
гаво следване. Често пъти с под 
см ех го питали за -дадените из 
пити. Но той след като завърш 
вал работата в службата до 
късно през нощта учил и редов 
но давал изпитите си.

Преди известно време Лозан 
Христов дипломира на Виеше 
то административно училище 
и сега работи като завеждащ 
по имуществено-правни отно
шения в Общинската скупщи
на.

Мнозина страстни пушачи са свикнали да пушат при ча
шка на „своето“ алкохолно питие и едва ли могат 
ставят как биха пили без цигара. Те лесно могат

с едната ръка държат чашата, а с другата цигарата.
У оня, които нещо разбира от медицина, специално 

у лжарите, веднага ще се яви страх за здравето на този човек. 
Защо? Защото много опасност

да -си пред-
да се познаят*

Кой знае за кой път се сре
щат в съда Драган и Добри, 
братя от Гложйе.

Когато започна съдебното де 
ло единият от тях каза, че ид 
ва по стоти път. (Наистина ху
бав юбилей!?) Съдията добави, 
че тези двама повече дни пре
карват в съда, отколкото у до 
ма си.

Интересно е, че те са ста
нали толкова „нежни”, че за 
всяка псувня и обикновена ду
ма - на съд. А то, тяхното, знае се: 
всичко се превръща в беско- 
ма търсят интервенцията 
дечен съдебен процес.

Тоя път те водеха със себе 
си 12 свидетели, които са изми 
нали пеша 20 километра, за да 
присъствуват на още една ко
медия-

Съдията, както и винаги, има 
търпение и настояваше да се 
измирят поне за това съдебно 
дело Единият се съгласи, но дру 
гият не. А съдебното им дело 
беше само заради това, че връ 
звали кобилите един на друг 
пред вратите .на плевниците!

пък

има при това за организма.
Ползването -на алкохолни напитки като навик и потреб

ност в медицината се счита за болест, която се нарича : _ 
лизъм. Но когато при това се пуши, опасността става двойна, 
защото тогава са сдружават алкохолът и никотинът а те са 
две силни отрови.

Най-угрозена в случая

алкохо-

е лигавицата на стомаха. През 
последните години между пушачите бяха открити много хора, 
които страдат от стомашни заболяващия, специално на дванаде 
сетопръстното черво. Тези заболявания са последица действи 
ето на никотина върху лигавицата, при което се увеличава 
кретирането на стомашния сок и на солната киселина.

Ако пушачът и цие, раздразнението 
силва, защото подобно е влиянието

се

на лигавицата се за- 
и на алкохола. Първата 

последица е разстройството в смилането на храната. Здравата 
лигавица надебелява, секретирането на стомашния сок първо 
се повиши, а после намали и това вече значи, че е стигнало 
до гастрит, който добре е известен на повечето’ .пушачи и по
клонници на пиенето. Апетитът намалява, защото цигарата 
та „наще“ много намалява апетита, 
потребата от алкохол.

Заключението е ясно — алкохолът и никотинът

на

взе
а увеличава жаждата и

са от
рови, които са опасни за организма, особено когато са едруже-. 
ни, зарад навика на хората. Иай-добре е да се откаже ползване 
то на -двете, защото суха уста, побелял език и дъхът от устата 
са сигурни признаци ца заболяването на стомаха.

Й. Войнович

Ракита Зачестиха побои
Усърдието и голямото жела-От преди две

пестиха побои. Подаваха се 
тия до органите на обществения ред 
и мир, но малките 
50 динара не оказваха 
-ние върху тези хора. Преди известно 
време стана общ побой между семей- 
който имаше 'много повредени, 
ствата н-а Цветкови и Златанови, в 

По това време станаха н по-малки 
сблъсквания, конто завършиха 
съдията за нарушения пак с 

. наказания. Местните хора реагираха

години в Ракита за- 
заявле-

пред милицията и искаха 
наказкя. Обаче,

по-строги 
от милицията послед 

ва отговор, че за такива наказания е 
виновен съдията

ние на Лозан да се учи найг 
сетне е наградено

*
Съседите Антаяас и Ване от 

Горна Любата се скарали за сви 
не. После грабнали вили и тоя 
ги и започнали бой, в който 
единият минал с по-леки по
вреди. А после, знае се — и два 
мата взели лекарски удостове-

и може да 
служи като пример -на мнозина 
хора, които без образование за

наказания от по за на.руш,е»ия.
Тези дни стана побой в който бяха 

нападнати младежите Иван Днмов и 
Ива« Борисов, а по-късно и Баса Мо 

Нападението бе извършено 
със секнрн н тояги. Хората не гй 
тересува кой е виновен 
но искат, строго наказание 
предизвикат ели на побои в Ракита.- 

Камен Гюров

никакво влия-

мчнлов.
емат различни отговорни фун
кции.

ИН
а кой прав, 

на тезипред
малки

Б. Николов
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I ИНТИМНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И РАЗМИСЛИI По случай предстоящия ПразникГрамофонните плочи и 

музикалното образование
на младостта 

25 май, редакцията на вестник „Братство” в Ниш

НИЕ И ОПЕРАТАI I ОБЯВЯВА
Според мен, културата и- 

ма безброй стъпала. Толко 
колкото има хора на 

света. В Югославия, напри
мер — 
на: Защото 
поне малко по-културен от 
другите.

Но и

I ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРСЕдин медий в музикалното образование наред си 
остава ,/непозната земя”. Става дума за грамофонни пло
чи като обективна възможност за повишаване на музи
калното ооразование на гражданина —- любител на му
зикалното изкуство, а в това число, особено на младеж
та. Но, за да се въздействува върху вкуса на един или 
друг преди всичко трябва да се разполага с основни све
дения. колко грамофонна има, какви и колко грамофо
нни плочи .се купуват.

А так&ва сведения едва ли бихме могли да събе
рем- Защото грамофонът не подлежи на такси, както 
радиото м. телевизора, да речем, а отту\к и невъзможно
стта да се проследи тоя медий. От друга страна, едно е да 
имаш грамофон, а .друго е кагсви грамофонни плочи ще 
купуваш.

ва2
към двадесет милио I. ЗА РАЗКАЗ2

! всеки се счита
Разказът не трябва да бъде по-дълъг от три стра

нични, написани на -пишеща машина с раздел Н°3 ме- ' 
жду редовете. Желателно е разказите да бъдат напи
сани върху бита и из живота на гражданите от българ
ската народност в СФРЮ.

Ще бъдат присъдени следните награди:

1. Една първа — 300 динара.
2. Една втора — 200 динара.
3. Една трета — 60 динара.
4- Две поощрения от по 80 динара.

2
)

I
това зависи от коя 

гледна точка се самонаблю- 
дава. Може би за средата,
в която живее и да 
Може би е точно, 

намира общи чер- 
1и тгри сравняването с 

. кой ня-
по-шиден. Да допуснем, 

че ние в града сме
стъпало по-високо
Н.1 \.*С Г К

I за едно 
от онези 

Но дал1 е така? Да 
ли п Оелгрлпа.чи

■ г 'ас? Или, мо в' 
'имат по-добри услозия, ка 
кто

Може би частично може да говорим коя музика' в 
^ Димитровград се предпочита въз основа на даините как- 
^ ви и колко са продадени през -изтеклата година в магази

ните на града. Тъй като няма специален магазин за гра
мофонни плочи, то в магазините дето те се продават ни' 
оаведомиха, че миналата година общо са продадени над 
1.000 грамофонни плочи. На повече
нети народни песни и хора, а останалата част със забав
ни мелодии. Цдно голямо число грамофонни плочи са ку
пени от гостуващите в града граждани на НР България, 
така че и тук не може да бъдем точни колко плочи са 
взети от Димитровградчагаи. От друга страна, 
брой -грамофонни плочи 
страната, а и от НР България.

За нас обаче е съществено да изтъкнем, че в -ма
газините, където се продават плочи в Димитровград -изо
бщо няма грамофонни плочи със заснета така наречена
та „сериозна’’ или класична музика. Магазинерите каз
ват. че те и не се търсят,

И сега се поставя въпроса: кой е длъжен да раз
вива любов към класичната музика, която по художестве
на стойност е «а най-високо равнище. Безспорно и народ
ната и естрадната музика,имат своя стойност. Но тези жан

с I .1 - ку I
.)НИ 5 т П. ЗА СТИХОТВОРЕНИЯ:1

!

! ние имаме по-добри от 
ония на село?

Смятахме, че 
нещо от опера. Но 
влязохме в оперната 
контрастът при нас и белгра 
дчани бе така

1. Една първа — 100 динара.
2. Една втора — 80 динара.
3. Една трета — 60 динара.
4. Две поощрения от по 50 динара.

от половината са зас- разб.ираме 
когато

зала,

Право на участие в конкурса имат всички творци 
от българската народност и СФРЮ, които пишат «а бъл 
гарски език-

Конкурсът е анонимен. Авторство се доказва с ко-

голям, че ниене малък 1 заприличахме 
попаднали хора з разкошна 
та зала, без 
Но . ..

на случайноса купени във вътрешността на
сяое желание.

Когато се завърнахме в 
Димитровград започнахме да

пия.
Творбите да се изпращат в три екземпляра на ад-

-праиим шеги един за друг. 
Смешно ни беше. Но 
мо смешно? Имаше в тоя см 
ях и нещо тъжно.

Някои казваха, че по-доб 
ре щяло да бъде ако сме о- 
тжнли да слушаме „Силуе- 
тите“, „Щастливите ръце“ 
или -някой друг електронен 
състав. Не изказваме ли по 
тоя начин 
И не посочваме ли 
ното си стъпало?

Защото електронните

2 рее:2 2 дали са Редакция „Братство” ул. Станко Паунович Н° 72 
— Ниш .(За „Литературния конкурс”).

Краен срок — 30 април 1969 година.

2I II 2рове са -повече за развлечение, а много по-малко ангажи
рат слушателя към размисъл.

Може би една по-оживена дейност и пропагиране 
на класичната музика ще увеличи и броя на почитате
лите й. Според нас с тази задача първо трябва да се ан
гажират училищата, а сетне и младежката организация, 
чрез своите дебатни, литературни и други клубове.

Ст. Н.
■ХХХХХ>ХХХХХЧХХХ>СЧХХХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ\ХХХХХХХХХЛХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЛЧХХХ».Х\ХХХЧХХХ\'

1
2 100 години учебно дело в Димитровградско

скритите мисли?

УЧИЛИЩАПЪРВИТЕкултур-

юи-
тари щяхме да слушаме без 
стеснение.'I Но по-умни' ня
маше да станем. Нямаше да 

\ -напрягаме мислите и правим 
физиономии. Ня

маше останалите, зрители да 
ки гледат с подемех.

А дали сме само ние ви
новни, че малко разбираме 
от опера?

Поглед към историята I тров-градското е имало по-доб
ра организация и непрекъснато 
е работило до днешен ден.

След освобождението от тур 
ците до края на 18 столетие би 
ли открити още училища в 
Славния (1878), Поганово (1879), 
Каменица (1880), Сенокос (1883), 
Долна Невля (1885), Смиловцм 
(1885), Това показва, че още с 
отиване на турците били съз
дадени условия и за създава
не на училищната мрежа в Д.ч 
митровградско, въпреки трудни 
те политически условия при ус 
словията на турския феудали- 
зъм.

Килийните училища са още 
по-стари и недостатъчно проу
чени. Положително се знае, че 
такива училища имало на По 
гановски манастир, през 14 в., 
Изатовс-кия манастир „Св. Ар
хангел Михаил” и в Димитров 
град -на мястото на бившата бо 
лница.

Училището в Димитровград 
било открито на много иеобик 
новен начин. Една вечер през 
зимните месеци на 1869 годи
на в хана на Цветко Иванов, за 
когото и днес някои стари хо
ра твърдят, че бил доверен на 
турците се отбил Дратан Цан
ков на път за Ниш. В разговор 
със насъбралите се хора той 
повел разговор за откриване 
на училище. Всички били съ
гласни и още същата вечер из 
викали най-грамотнля 
бродчанин Живко 
Запитан от Цанков дали иска 
да стане учител той дал съ
гласие, но косато Цанков нещо 
го попитал за да провери него 
вата грамотност, той не се съ
гласил да отговаря на въпро
сите.

До освобождението на Дими 
тровградско от турците 
имало само малък брой учили 
ща в този край. Според непъл 
ни данни до 1877 година било 
открито училище в Димитров
град (1869), във Височки Одо- 
ровци (1864), Желюша 
Власи (1873) и Долни Криво
дол (1877)- Значи, желкупкото 
и о-дорозекото училища са би
ли дори и по-стари, но Дими-

(1877)
учудени

Ботев няма преки потомци
то 88-годишен старец през 1944 
година. През живота си, на мла 
дини, известно време бил по
мощник на славния си брат, а 
после е и четник в неговата че 
та. При разгрома на четата при 
Околчица бил заловен от тур
ците и осъден на заточение в 
Азия. Оттам бил пуснат след 
освобождението на България и 
в новата държава започва ка
то военен. Направил добра ка
риера, като стигнал до чин ге
нерал. Живял е в София все 
до смъртта си през 1944 годи-

В началото на този месец 
бе чествувана годишнината 
рождението на Христо 
Може би мнозина, както един

(1864),От едно до друго култур 
но стъпало дели само една 
крачка.

Ето го и заключението.

от
Ботев.

неотдавнашен събеседник, неве 
днаж са се питали — има ли 
живи потомци на този велик 

поет. Веднага

Борка Асенова

Културни новиниреволюционер и 
да отговорим, че такива няма, 
защото дъщеря му Иванка е 

1906 година, ОКОНЧАТЕЛНО И МУЗЕЙ 

* В ДИМИТРОГВРАД
умряла още през
без да остави потомък.

Даскал Ботю и жена му Иван 
Христо Ботев ималика оавен 

още три живи деца — Стефан, 
Кирил и Боян.

Стефан, роден през
Миналата седмица в Димит

ровград се състоя заседание на 
инициативния комитет по от
криване на музей в Димитров
град. Кирил Трайков, директор 
на основното училище и един 
от инициаторите за това, ос
ведоми присъствуващите, 
вече са създадени основни ус
ловия за откриване на музея. 
Домът на Васил Иванов-Циле, 
намиращ се в двора на учили 
щето, окончателно е освободен, 
и за начало съществуващите ек 
спонати биха могли да се пре
несат там. Обаче домът трябва

За всичко това има възмож
ност. Събрани са доста наход
ки. — Те отдавна стоят по вит 
рините на училището или се 
пазят от частни лица, които са 
готови да ги предложат на му
зея. Също така някси са изя
вили желание да помогнат в 
уредбата и обзавеждането на от 
делите. Богдан Николов, жур
налист, се наема да уреди от- 
дела-революционно движение, 
Спас Сотиров училищен инже 
спектор — да организира отдел 
биология и пр. Очаква се и мно 
зина други хора да помогнат 

да се поправи и частично да се със знания и експонати- 
■приспособи за такова предназ
начение- Той напомни, че ини
циативата следва да бъде под
крепена от предприятията, кои 
то могат да помогнат или пари 
чно, или в работна ръка и ма- 
терили за поправка на здание
то. Присъствуващите представи 
тели на предприятията (не вси 
чки присъствуваха, въпреки по 
каките) обещаха да окажат по 
мощ.

на.
1854 го- 
малко в

Най-малкият брат на Ботев
дина, уч-ителенвувал 
Панагюрище, но поради свади 
с чорбаджиите емигрирал в Ру 
мъния. Върнал се чак след ос- 

България,

— Боян, роден през 1866 годи
на, живял съвсем кратко, ед
вам деветнадесет години- 

Иначе от семейството на Бо- 
няма преки потомци. Из- 

към средата на
вобождението 
през 1887 година, и се настанил 

Пловдив, където бил дирек- 
на Народната библиотека 
музея. Умира 36-годишеи, 
1890 година, от туберкуло

на тев че
вестно е, че 
1875 година Ботев се оженва за 
една търяовлийка, която след 
неуспешен брак напуска Тър- 

идва в Румъния при

в
тор 
и на
през
за, без да остави наследник.

Ботев
ново и
■свой роднина митрополит Пана 
рет. Това е Венета, с която Бо 

има дъщеря, кръстена с 
на Ботевата майка —

Вторият брат на 
Кирил, роден през 1856 година, 
живял най-дълго. Умрял е тевка ймето

Иванка. Дъщеря му е едвам 
едномесечно бебе, когато Ботев 
загива през 1876 година. 
Дъщерята се връща с майка си 

Търново слод 1878 година, по

Засега замислите са и по-го 
леми. Именно да се организи
рат издирвания на вече позна 
т.и находища, каквито са при' 
Долна Невля, в пещерите при 
Петърлаш, в Чербез над с. Гу- 
леновци и другаде,

Йо всичко ще зависи от това 
как ще се отзоват предприятия 
та и колко възможност има об 
щинската окупщина да осигури 
■и тя средства.

А тази инициатива, която е 
вече с дългогодишна история, 
■не бива да пропадне, защото 
димитровградският край има

цари- 
Ропотски

в
сле следва в Швейцария соци
ални науми и после пак живее 
в Търново, вероятно с майка
си. Била е омъжена само ня- 

месеца. Умира през 1906 
година в София. С нея угасва 
прякото потомство на Ботев. 

Майката Венета

Училището работило извест
но време в една малка стаичка 

хана. Турците не са пречили 
училището.

колко

в
за откриване на 
След това било преместено на 

„Св. Димитър”,
КАКВИ ОТДЕЛИ ЩЕ ИМА?надживява

Манастирчетодъщеря си с цеди тринадесет 
години. Тя умира през 1919 го 
дина в Търново, като дълги 
години се е била изолирала от 
обществеността. Иначе от пър
вия си брак е имала мъжко де 
те Димитър, когото също довеж 
да от Румъния в родния му

м. н. н.

Макар приспособяването на бил Гота Стаме- 
това

където учител
— „Шошемл”. След

къщата да не е започнало, ста 
на дума и за организацията и 
уредбата на бъдещия музей, В много находища, които свиде-

телствуеат за едно едва ли не

нов
било пренесено в една къщи- 

от днешното У чинка недалеч 
лище, все докато не 
строено старото училище

началото ще има няколко отде 
ла: историко-археологически, 
революционно движение, битов 
отдел и научен, предимно био
логически.

било по-бурно минало. А то заслужава 
да бъде издирено съси•запазено
за поколенията. салона. Б. Н.

М. II. Ньпругата и дъщерята на Ботев град.
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31 I. 1969 като слъице”; Лели» — 

перник”, ИлияДИСКРЕТНИТЕ * Разговорът на първобит 
ните хора «е е бил 
сегашния. Те но- са разгова 
ряли, а са 
се, тяхната носен не е би
ла като на оперните певци, 
но техните подвиквания са 
имали отчасти музикален ха

„съ-
(«врей-

ско) — „мои бог е Яхне”, Ц- 
вая -еар. „божа милост'’; Ка 
мен — от камък; Катерина 
— (гръцко)

СТР. 8 както

пеели. РазбираАко искате да узнете въз 
растта на този, който нико
га не би ви я казал игшра- 
во, накарайте го да умножи 
номера на. месеца, в 
се е родил, с две. Към по
лученото да прибави 5 и да 
умножи резултата с 50. Към 
полученото нека добави го
дините си и от сбора да из- 

365 (дните в годината). 
След като ви съобщи оконча 
тел-ния резултат, към него 
прибавите 115 и данните са

иииье значи „чи-
Кирил — „господар- 

; Константин — „поето 
Любинка — „обича-

ста”
скикойто янен
иа”; Маргарита (от 
„Маргарит” (бисер);

рактер.
Съвременните гласни бук

ви са потсшци иа. древните
Хората

гръд.; 
Мария

— „морски” или мъжка ф0р 
ма от Мария; Мария — „ек 
лна”, „постоянна”; Матей — 
„божи дар”; Методи — „из
следван”, Милка. Милица, 
Милеяза — ,;мил”, „обичан”; 
Найден — „намерен”; Нико 
ла, Николай

ИЗБОРИТЕ музикални в-икове- 
не са се учили да произна-, 
сят гласните букви по бук
вар, а е трябвало да минат 
хиляди години, докато от ви 
ка „ааааа-аа-ааа” произлезе 
членоразделният звук „а”, 
За това можем да си послу 

доказателства. От ця

вади
у,

налице. Двете цифри вдяс
но показват възрастта, 4 а „народопо. 

бедател” (гръцко), Олга — 
име от скандинавски произ
ход, проникнало от 
Павел — лат- „малък”. Пана 
йот — „всесвети”, Пантелей 
— „всемилостив”.

вляво е месецът на ражда
нето.

жим с
лото животинско царство са 
мо човекът и птиците могат 
да пеят, обаче само човекът 
и някои птици са способни 
да произнасят членораздел- 
ни звукове (папагалът, гар
гата и др,).

Когато човек след сътре
сение на главния мозък за
губва способността да гово
ри, той често е в състояние 
да изпее всяка дума, която 
не може да произнесе. За

при такива случаи се 
прилага лечение, което 
състои от дълги 
тренировки.

ДООДЕ Русия;
Наприме-р: Родени сте

през месец март (трети по
ред месец) и сте на 20 го
дини следователно: 3x2 =
6, 6 + = 11, 11 x 50 = 550, 
550 Н- 20 “ 570, 570 — 365 
= 205^ 205 + 115 = 320.

XXX

— Димитровградската об
щина има на дължина око
ло 60 километра в посока се 
-вер-юг, и на ширина око
ло 12 километра, в главни 
посока изток—заиад. Има 42 
селища, а цялата й повър
хнина възлиза на около 
480.740 декара. От тази по-: 
върхнина 125.370 декара са 
-ниви и градини, 4.970 дка са 
овощни градини, 870 дка — 
лозя, 56.130 дка са ливади, 
120.930 дка — пасища, и към 
172.000 декара гори и непло 
до-родни места- Към 188.000 
декара са обработваеми пло 
щи, а близо 300.000 декара 
са пасища, горча и голини. 
На тая територия живеят 
според данни от 1961 година 
— 18.418 жители, или 38 жи

Я не съм политичар или журналист па да се разбирам 
много,у политику и писуванье, ама па реко нещо да олулмм, 
защо видим весници се разписали за изборите, а и човеци се 
узмували — кой ли съга че буде и кикъв ли че буде, че га ви- 
джевамо ли почесто, ял че буде ко -пора-но — за избори много 
оратенье, а после само асфалт газенье.

Дзверим се съга куде че иайдем човека за посланика, опи 
до съга избираемо оди добрите най-добрите, па си мислим дока 
тая порода се свърши, не раджаю се таювил секьп дъи. На но
вите кандидате много по-лъсно че буде — не треба да се на- 
пннято и да обещаваю, защо барем туя работу свършите пре
дишните. Новите саде работа гьц чека! Питую се човеци млад 
или стар треба да буде, а я ои есалим дека е по-армо да буде 
млад, та да може барем десетина години да буде посланик. Го
ведар па и он не може да се олрайи на работу при-четири го- 
дине, а куде това че напрайи посланик с коджамити големе 
държавне ра-боте. И пай си мислим, арно е дека държавата умз-1- 
ра, ама не ’йе арно що незнамкви си се раджаю у същото вре
ме. Новият требе да помогне младинята на работу да запие, а 
на дъртите дораншко патзия да капне. Че требе и нашуту са-

това
се

вокални

В СЕЗОНА..
XXX

Ето още няколко значения
на отделните имена, с които 
се кръщават хората у нас, 
а за което писахме неотдав-

е
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на.
Гаврил означава „силата 

ми е в бога” (еврейско поте 
кло), Ганчо е съкращение от 
Драган; Георги значи „земе 
делец” (гръцки произход); 
Герма-н — „горещ” (по тра
кийско) и „роден”, същин
ски брат по латинско тъл
куване; Гроздан 
грозд, грозде; Евгени — 
„блгороден", Евтим —^_.,,бла 
годушен”; Елена — „светла

РАбНоаметкл:мооправию да опрани, та и мене, прост човек, да ме сиод.у за 
тея и онея работе, защо мене йоще не ми йе ясно що значи 
еамооправмя: .цийе ли сами .да се о-правямо или нексй сам да 
ни оправя?! Би сакал новият кандидат да ни донесе помалко 
„светлу перспективи“, а повече светлинна 
селата, да има помалко на миналото оканье, а повече на ньи- 
ве оранье. Защо су ни демагошкъе салате, дайте ни нове поя- 
те. Его дискутанти умпраю, а телчина да се раджаю, ега расте 
пченица, а малее пореска паница. Ако съм си работник (кой 
поприоруйе) новият требе да знайе, дека нийе смо селяци и 
да мисли за нас: по-скупо да е месото и млекото и йеднакво 
паре да вачаю и мастиляр и мотикар, па тегай че давамо кикво 
требе за доктурйе и даскалье, за путжца и кучища, за култур- 
не оттравийе и, другье дра-нгулийе.

И да си имамо уважението: немой0некой да се млати и 
да ме предлага за посланика, нечу!

тели на един квадратен ки- 
По националност-/ лометър.

95 на- сто от жителите са от 
българска, а 5 на сто от дру

П] #81 мдргви яо 
20 ЛЕКО РАНЕНИ

1,55^ГАЛЦ 
- ПАТРОНА

идва отелектрическа по
ги народности.

Приготвил: М. Н. Н.
'каМ 2
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. . На „пописи“

★ ★ ★Бай Джора

ХИГИЕНАМИСЛИ БЕЗ ОПАШКИ \

♦ Човекоядите изхвърлят^ езика на доносниците, 
за да не хванат разстройство.

★ Който е аполитичен, най-често е двуличен.
♦ Дърдоренето е патент на празноглавците.

. * Задните мисли извеждат някои хора напред.
♦ Охлювите минават за алпинисти сред пълзящите.
* Най-далече се чува споделеното на ухо.
* И през летните горещини „топлите местенца” са 

за предпочитане.
* Хора с „железни принципи”, не забравяйте лъ

жата.
* Предвидиливият, когато вземе да се издига, ви

наги си носи парашут-
* Хората подлагат доброволно гърбовете си само в — Съвършенно чиста! 

Хората спазват чис
тотата.

банята.
* Някои хора в стремежа си да се издигнат нави

соко — падат ниско в очите иа хората. МНОГО СЕ ТРЕСУ БАЕ, ДА НЕ СУ ПОГРЕШИЛИ ПА 
БЪЦНУЛИ СТРУЮТУ У НИ......
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