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. Посрещането на Празника благоустройствените задачи в 
на жената отдавна е започна комуната и- отделните сели- 
ло в Димитровградско, и в то ща,изборите и за грижите 
?а посрещане няма само шу- по защита на децата и май- 
мна тържественост, но й ак- Ките.
Цйя,. насочена към разреша- ' ' 
ване на въпросите, които пре ' 
чат за по:разгърната работа ‘Едно такова събрание се 

_ на Секцията за обществена 
активност, на жената.

социализма у нас, а след то
ва се водиха разговори за ра 
ботата на жените. Лукавчан* 
ки- са били енергични в иск* 
нето да им се осигури обще 
ствено- помещение за събра- 
не и обществено-политическа 
работа.

На първи и втори март по 
следователно се състояха та 
кива събрания в селата Жел- 
юша. Градини и Бачево, къде 
то също бяха изнесени като 
основен проблем помещения

Сесия на ОС в Сурдулица
ххх-

ИМА ИЗГЛЕДИ ЗА ОПРАВЯНЕ. 
НА ПЪТИЩАТА

състоя още на 27 февруари 
в село Лукавица. 'Общинската 

Общинското ръководство секция там устрои събрание 
даде инициативата тазгодиш- със съответна културна про- 
ният празник да бъде повече грама, в която участвуваха 
делови. Затова във всички по учениците от осмогодишното 
големи селища ще се органи училище, с рецитатив на тема 
зират събрания на жените, на „майка". На събранието ба 
които ще се приказва за про изнесен доклад за „Жената ц. 
блемите по работата им, за борбата и в изграждането на

Стремежите тази година щс ват да се разбере, че стопан- 
са да се стабилизира стопан- ството и другите сфери на 
ството, въпреки многото тру- живота са значително под ран 
дности от материален харак-1 нището на републиката и 
тер. Това е основната мисъл, другите краища, 
която бе повторена много пъ 
ти на сесията на общинскатц дулишка община е към 8,3%, 
скупщина в Сурдулица, със- а в република Сърбия — 16,)

%. Националният доход тук 
Досегашното развитие, въп е 1833 н. динара, а- републи

канският на глава от населе
нието възлиза на 4.383 н.' ди 

(Следва на 5 стр.)

та.
ххх

В Пирот на 5 март се сре
щнаха над сто жени от Дй- 
митровград, Ниш и Пирот, 
Основната цел на срещата бе 

- да се обмени опит от работа-

Например заетостта в Сур-
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Пред IX конгрес на СЮК тояла се на 4 т.м.

■ = та по уреждане на въпрреи- 
= те .за организационна работц 
Е -и участието на жената в об- 
= ществено-политическия живот, 
= както и по защитата на май 
= ките, работещи в предприя-

ние на вече утвърдени I ™я и Учреждения и по защи
3 а = тата на децата,

те становища,, кош = Затова те посетиха предпри
предлагат връщане към | ятиет0 > Първи май- ^ де^
що?Гб™иТпо-ефикасни", 1 '<ата гРадина в гРада Същ0 
^ ^ Е бяха приети от председателя

= на пиротската община.

реки успехите, не може да се 
нарече напълно резултатно, 
защото много показатели да-СЮК В САМОУПРАВИТЕЛНОТО 

ОБЩЕСТВО
СЪЮЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ В 

ДИМИТРОВГРАД
Идейно-политическа- 

= та основа на по-нататъ 
Е ■ -шното развитие на Съю 
| за на комунистите при 
= -влича . вниманието на 

СЮК и на обществено 
щ .1 стта от началото на ре 
=., организацията на Съю- 

- - -за на комунистите: _' С
• неотдавнашния . докуг. плина
.=■ .: мент на .ЦК на СЮК но не по отношение на =

идейно-политическите =
становища и действува Ц
не в самоуправителните 

,а , Съюзът на комунисти- -органи, -но в идването 
те. ще се изгражда по- - на събрания, плащане- 

^■ нататък, изхождайки от •- то на членски . внос и 
I* Дфакта, че сега действу тн. Наред с тези схва- 
,= ва ' в самоуправително щания- у една, част от 

общество и че работа- комунистите се появя-: 
та си трябва да съгла:

= сува и съчетае със са- .стигнатите резултати и 
т: моуправйтелните, обще- , тенденция, на оказвай-

ствени и политически ки съпротива на несо- 
= структури. . цйалистическите
— 1 Досегашните разиск щания, да наблюдават 

вания за позицията на процесите в обществото 
СЮК в самоуправител- ; и да препускат стихии

‘ но да действуват раз
ни сили, без оглед на 
политическата и- идейна

На 27 февруари в Димитро кия отбор при републиканска 
вград пребиваваха функцио- та скупщина Радивое Додич, 
нери от Съюзната и републи секретарят на същия отбор 
канската скупщина, занима- и един функционер от Секрц 
ващи се със стопански вън- тариата за стопанство при 
роси. • • Съюзния изпълнителен съвет

Председателят ца стопанс- посетиха завода „Димитров-
град", „Циле" и „Фабрад", ий 
тересувайки се за 1 производ-

към стария начин на 
работа, „защото-■ тота- = . 

• ва се вижда кой рабо- ..д = 
ти, а кой не", за дисци 

и > отговорност,

ххх
В сътрудничество с младд 

= жката организация и общин 
•= ския профсъюзен съвет, ко- 

(Следва на 3 стр.)

=

= -..този въпрос получи 
_ окончателна форма. 
Л -• Върху тези становища

. ш

5
‘§ ■ ва самодоволство от по= -

схва

5
1_ ното общество издигна-
= ха и принципни въпро

си ,но паралелно с раз 
глеждането на принци- 
пиални въпроси се про
меняше и съществува- ’ менени с остатъци от

старите съзнания, като 
заговорници на крити
ческо отношение към

ориентировка.
В някои среди, обре-

щата практика на Съю 
за на комунистите. Без
съмнено, Съюзът на ко
мунистите все повече де обществената практика, 
йствува със силата на убе се явяват всъщност ка 

= ; ждаването й с идейно- то критикари, които
- политически средства под лозунга на свобод- 

1= във всички съществува но' изразяване на мле- 
,= ." щи самоуправителни и ния, често изнасят про 
ЕЕ политически структури, видни измислици и пре 

изоставяйки отживелите ' разказват кулоарии по- 
| методи на работа от по луистипи. С „политиката 
§Е зицията. на властта.

Но в Съюза на кому политическа вреда и за ..
трудяват - активността 

.на Съюза на комунисти 
= : ва от страна на консер те върху съществените
= вативните сили и съ.ще.ст задачи по , развитието 

вуване на. твърде разли на самоуправителното 
и тенденции, опортюнй общество.

= '
Ш
I

си" те нанасят голяма

2 1 цистите се забелязват 
и явления на съпроти-==

чни идейни платформи * Затова мнозина кому
зъм и демагогия. Цеса .,.нисти очакват от Деве = новоизбраният
редки явленията на съ тия конгрес да вземе в С1 “°”°е1идент Ричард

I
политическата роля нд веждане на утвърдените 
Съюза на комунистите, становища, за копкрет-
да се чуват дивергеит- на дейност в обществе
ни мнения по отнонГе- но политическия живот.

| = каза, какво значение < придай 
ва Америка на тези западно^ 
европейски съюзници в Атла 
нтическия съюз.

то показва какво голямо зна 
Ник- чение придава на този военен 

съюз. След това посети Бон с

американ-

Я
= Последното посещение Ник 

сън направи в Париж, къде* 
то' искаше да увери своя до
макин, френския 
Де Гол, чс е решен да прс> 

„студената война" меж 
ду двете страни.

=
щищават интересите на Запа 
дпа Германия, особено

= ните европейски 
Е имаше ясна и определена 
= цел. На първо място той по

сети седалището на Атланти- коло Берлин. С посещението 
чсския пакт Брюксел, с кое- в Рим и Лондон Никсън по-

метрополи
въц президент;

връзка с последната криза о*
= късне1 V

% ч/



Югославско - българските отношенияпрез ( 'МИНЙЛ^Шседмица Димитровската политика
— перспектива за добросъседски отношения между Юго

славия и БългарияЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
НСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН НА СЪРБИЯ ,

Координационният отбор на на Скупщината на СР Сърбия 
Републиканската конференция да бъде избран Дража Мар
на ССРН, предложи на зайче кович, а за председател нц 
решаното заседание на Пред Републиканския изпълнителен

съвет Милснко Бояиич.

българи, а македо чески напеви от София и поЗавчСра Републиканското съб 
ранис в Скопие обстойно! ра 
зисква по югославско-българ-1 
ските отношения и спсциално| 
за антимаксдонската политика 
в НР България и констати
ра, че вече две години в Бъл 
гария се води все по-иитсизи 
впа и по-груба антиюгосласка 
и специално антимакедоиска 
кампания.

— За съжаление, този фе
номен не е нещо ново в ма- 
ксдоно-българскитс, по пра
во в югославско-българските 
отношения. За българската 
държавна политика и практи 
ка национализмът и шовини 
змът ие са ново явление. От 
създаването па българската 
модерна държава, а това зна 

100 години, българска 
та държавна политика вся
кога, с малки изключения, бе 
те обременена с 
от създаване на велика Бъл
гария на Балканите — 
на в скспозето си д-р Иван 
Кантарджисв.

Покрай това д-р Иван Кан- 
тарджиев ,члси на Изпълни- 

съвет па Собранието 
на СРМ на заседанието на Ре
публиканския събор 
още много аргументирани да 
нни за проява на великобъл-1 
гарски шовинизъм от страна 
на сегашното българско ръ
ководство. Той каза, че само 
14 години след Девети септе!Ц 
ври и 9 години от смъртта на 
Георги Димитров в България 
били формулирани станови
ща за несъществуването на 
македонска нация, че маке

донците са
иския език — български! Дру сочи прогресивните тежнения 

Кантарджиев посочи, че на българската социалдемо-гарят
от 1963 година въпреки срс- крация в миналото и прогре 
щитс между югославски ц сивните тежнения на българ 
български ръководители, ц ския към македонския народ, 
българския печат са поместс — Те трябва открито да ка 
ни 25 статии с антимакедон- жат какво говореше Благоев, 
ско съдържание, а вече след през 1917 година и защо. Ге 
ващата година числото им се трябва откровено да кажат 
увеличи на 200! какъв беше курсът на Георги

В скспозето се изтъква за Димитров и неговите станови 
гриженост поради такова раз Щ* по външната политика и 
ви™ на антиюгославската неговата балканска политика, 
политика от страна на пра- От трибуната на този парла- 
вителство на И Р България, мент с цялото достойнство 
а особено защото окупа- което имам и оез да наруша 
пията на Македония от цар вам вашето достойнство аз 
ска България през 1941 годи твърдя, че термина на „лево- 
на се преТгавя за освободи сектански курс" който се упо, 

д.» м требява по отношение на ди-
’1елна • митровския период е фалши

фикат, — заяви .Митрев. Той 
политиката на запозна присъствуващите, че 

Георги Димитров, когато меж левосектанскИя курс на бъл- 
ду тези съседни страни се съз 
давали перспективи за мир и 
прогрес и когато били призна 
вани и националните права 
на македонците в Пиринска 
Македония.

сетаделството за председател

ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ 
СССР И КИТАЙ

Отношенията между азиат- на СССР, дойде и китайско <1 
ските съседи — гиганти, СССР което сс твърди обратното) 
и Китай — които иначе отда че съветски войски са проми 
вна вече са напрегнати — ми нали на територията на 
налата седмица навлязоха 1 ц тай. Бие в очи още един ха- 
нова, загрижващо тежка фа7 рактереп елемент: в китайска 
за. За самия граничен кон7 та нота се набляга „върху грд 
фликт все още няма яснц ницитс от времето на руския 
сведения. След съветското съ те царе", а за цялата област 
общение, че китайски войски се казва, че „безспорно" при 
са преминали на територията надлежи на Китай.

Кн-

Кантарджиев ссДругарят 
застъпва за

чи от
раб „Аполо — 9", който тряб 
ва да им осигури първо спуй 
кане на човек на Луната, ве
роятно през юли т.г. Космо
навти

ПОЧИНА ЛЕВИ ЕШКОЛ

опсесиятаМиналата седмица внезапно 
почина от сърдечен удар из- 
реалският министър — предсс 
дател Леви Ешкол. На поста 
министър председател Левц 
Ешкол се намира от 1963 го
дина.
Нов министър — председател 

на Израел още не е избран. 
Споменават се имената на из 
вестния израелски политик 
Голда Меир и на генерал Мо 
ше Даян, който заяви, че ще 
се кандидатира за този пост.

гарската партия продължава 
след Септемврийското въста- 
тие от 1923 година до 1935 го 
дина. Този период се харак
теризира като опозиция на 
Георги Димитров. Димитров-* 
ският курс в БКП започнал 

До последен куршум ще бра от 1835 година след процеса
со7 в Лайпциг и когато Димиторв 

бил избран за секретар на 
Коминтерна.

изтък
Джемс Мек. 

дивит и Дейвит Скот и РъсОД 
Швсйкарт.

са

телния
ним нашата пролетарска 
циалистическа чест

ВОЕНЕН УДАР В СИРИЯ посочи
Миналата седмица в Сирия 

бе извършен военен преврат 
под ръководството на мини
стъра на отбраната генерал 
Асад. Политическатата криза 
в Сирия има ясни признаци 
на остра борба между военни 
те и екстремни граждански 
ръководители на господству- 
ващата БААС партия.

Говорейки за по-новата ис-С тези думи завърши своя 
та реч другаря Димитър Мит тория, другарят Митрев по- 
рев, който с прочувствено сло сочи неприемливата логика, 
во обърна вниманието на на и ирония на съдбата, че днес 
родните представители, гости в България в тази пропаган- 
те .домашните и чуждестра- да са включени бившия гене 
нни журналисти. Другарят рал Маринов, палач на парти 
Дим. Митрев разобличи док- заните и бивш партизан — 
рай сегашните шовинисти; генерал Чакъров!
^Разискванията върху експо

зето за българо-югославските 
новик да се пази пълна тай7 отношения продължиха й в 
защото неприятелски войски следобедните 
се намират на кота 1 187 И 
1 138, както и на БР Глава.

Калиновишката засада със7 зи въпроси. Между другото 
тавят към 300 устати и хър 
ватски войници. Тито.

Тук е и заповедта на Ратко 
Софиянич и М. Кушич, с кя 
ято се дава разпореждане зд 
нападение на неприятеля, кд 
йто се бил насочил към Го-

„АПОЛО — 9" НА ДЕСЕТ
ДНЕВЕН ПОЛЕТ ОКОЛО 

ЗЕМЯТА

Завчера в Америка бе из
стрелян нов космически ко-

Юбилей на славната бригада часове. Орато
рите загрижено говориха и 
заемаха ясни становища по теЧЕРВЕНИТЕ КАРАМФИЛИ тук можаха да се чуят и след 
ните мисли-.

Наум Пейов: „в съседна
Гърция, създадената атмосфе 
ра с антимакедонската кам
пания в България 
военната хунта в служба на 
великогръцката идеология за 
„Велика Елада“ да иска „сто 
тици хиляди гърци“ в социа 
листическа Република Маке
дония“.

Пъви март 1969 година.
Преди 27 години в Чайниче кръв, червени карамфили на 

бе формирана Втора проле- реверите.
тарска бригада. Преживелите Преглед върши генерал ма 
бойци от славната бригада вся йор Милан Кнежевич. 
ка година организират тър
жества. Тази година към 200 шан Брашкович стегнато поз 
бойци се събраха в Ниш. На дравлява юбилея. Втора про- 
реверите им — червени кара летарска е дала 48 народни ге 
мфили. По това ги разпозна рои. Из нейните редове пони 
ваме; и ония с шайкачите, с кнал първият герой Петър 
шубките, с цилиндите. Сред, Лекович. В нея се закалил и 
тях имаше и десетина жени. израснал до невиждана висо-, 

Спомен-костницата. та Божко Буха, Сава Йовано
— Слава на падналите ге- вич и много други.

Вярна на революцията, Вто 
ра пролетарска ковала брат- 

Наведени ството и единството 
глави край положения венец нашите народи и дала 
от червени карамфили. А пре принос към победата на Ре7 
ди 27 години. Години на ужас волюцията. 
и трепет. И после — години 
те си течаха с потоците про над 62 000 неприятелски вой 
лята кръв на мрътвите проле ници и офицери, 
тари.

на. Неприятелските наблюда7 
имали на предвид, в съзнани 
ята и сърцата, мира и социд 
лизма .Нека младите продъл 
жат тяхното дело, мисъл, и-) 
деи. Мир, любов между хо
рата .равноправие, щастие зд 
хората, свобода и самоупра^ 
ление. Ония, които се опит
ват да възпрат нашия ход, на 
шите идеи и нашите страдащ 
ния да злоупотребят. Тук сме 
ние, млади и стари, пролетд, 
рии и всички наши трудещи 
се, да им кажем: Не! Нитд 
крачка на наша територия!

карамфили се 
разшаваха сред бригадата.

под знамето, червено като

охрабри
ражде. Поради тези обстояте 
летва „ние решихме следно
то".

От трибуната полковник Ду
!

1. Пет батальона на I бри- 
в съставагада да включим 

на II бригада, за да могат два 
баталлюна да затворят пътд 
Чайниче — Слатина, а третц 
батальон, който ще се движи 
по вододелната линия на Дрц 
на и Слатинска река, да дей 
ствува срещу неприятелския 
бок..."

Никола Минчев: „За СР Ма 
кедония и за македонския на 
род всестранното и плодови; 
то сътрудничество със съсе
дните страни й народи пред- 
ставява траен интерес и трай 
на организация ...“

рои!
— Слава! 
Гробна тишина. Червенитемежду

своя Густав Влахов: „Не звучат
— Преди 27 години, по време убедително изявленията, че 

на най-големите ужаси на Вто 
рата световна война ,се раз
несе победния вик на проле
тарската революция, койтр потенцират териториални пре 
зовеше на борба за мир меж тенции. Не могат да убедят 
ду народите. И понататък:

— Като гранитна стена ус
тояха нашите бойци, защища 
вайки своята страна.

„За мир между народите' — 
така е записано 
сърце под червените карам
фили.

На таблата четем:
Документи и фотографии 

на героите. Тук и е светлия 
лик на Ратко Софиянич, пъ7 
рия комендант, комисаря Ми 
ленко Кушич. Край тях са и 
фотографиите на 
Пенезич

нямат териториални претен
ции, когато същевременно сеСама изхвърлила от строя

Слободан 
Кърцун, Петъд 

Лекович, Люба Вучкович,4 Нц 
—1 Обучавайки младите вч ко Стругар, на учителката Ра 

много по-малко. А в техниу йници, бригадата е дала гол Да Милкович, Божко Буха! 
строй минаха хиляди бойци* ям принос на страната... Тц йма снимки и на Пеко Дап 
Изминаха път от 22 800 км ще бъдат верни на традиции чевич и Митар Бакич, па ц 
под знамето на пролетариите! те на воините-пролетарии и геР°я „Луне".

двора на казармите. достойно ще носят знамето Прочетох пъовата
Вдясно — младежи в уни- в отбрана на завоеванията на титова наредба на'бригадата 

форми- .Готови на всичко — НОБ и самоуправлението. от 12 юли 1942 в „„„ м д 
в мира - мир, в отбранитед Това е приносът-на млади- другот“ се казва НвЯМежду 
на война — смърт на похитц те към Деветия конгрес ц _
теля. Такива са пролетарите. прославата на 50-годишнина- придвижването на наши
„Десет на един" Нима може та на СЮК, партията, която ще зап0чне на 23 юнИ
и това? Да, ний сме пролета-, начело с др. Тито завоюва- а ■затова
рии1" Вляво са построени „ст и печели нови и нови побе- на тръгване за Кали-
арите пролетарии".

Мирно Г
Пролетарското знаме

Сама изхъврлила от строя 
— Слава на падналите про над 62 000 неприятелски вой- 

летари! Слава и хвала на пад ници и офицери, 
налите и живите. Живите сц

никого ни изявленията на То 
дор Живков на пресконферец 
цията в Ню-Делхи, че е съгла
сен с другаря Тито, че няма 

.във всяк0 стабилност на Балканите без
приятелски и добри отноше
ния между Югославия и Бъл 
гария, ако тия изявления не

В
В мир славим своя юбилей.

И тогава, когато вече няма 
да има живи пролетари, в мир се споменават в българския 
да празнуват славния юбилей печат, ако с тия изявления 

всяко' не смее да се излезе пред 
българския народ ...“

младежи и девойки, 
ново поколение.

М. Бакич Б. Ник.ДИ.
На трибуната се изкачва 

плю- един от военните комисари 
на бригадата, Боро Йовано- 

Под звуците нй марша —* вич. Разказва спомени от слав 
„Партизан съм" ...

Поздрав на знамето.

братствощи.

Вестник на българската народност в СФР Югославия Излиза 
жда редакционна колегия * Директор, главен и отговорен редактор 
★ Технически директор ДИМИТЪР ЙОТОВ * Издава Бмтство" 
нович 72 телефон 25-444 и 25-480* Годишен абонамент 
нара. Тек. сметка 625-3-78 Ндр. Банка Ниш

всеки петък * Уре- 
АСЕН ЛАЗАРОВ 
— Ниш Ст. Пау-. 

15 а полугодишен 7,5 нови ди-, 
Печатница „Вук Караджич" — Ниш

вите дни на бригадата. Ония 
Под военни, незабравими и теж- 

него се сливат поколенията, ки. Колкото тежки, толкоз и 
Традицията и настоящето от славни, в ужасите на сраже 
варят врата пред бъдещето: нията пролетарите винаги сц
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ДимитроБградска предизборна хроника
Малка репликаИМАТ ДУМАТА

КАНДИДАЦИОННИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ Пътища без стопанин
Пътищата в Димитровградско, без заобикалки казано, 

са в лоши ръце. Последните снегове, които не бяха нито 
толкова големи, аиго се задържаха много, доведоха до там 
да спрат или поне да станат нередовни автобусните връзки 
с някои от районите на общината.

С Висок връзката е прекъсната отдавна и хората - пак 
се принуждават да ходят с автобусите през Пирот. Към Дол 
на Невля също е имало нередовност в движението. Някак 
най-редовни са рейсовете към Т. Одоровци, където пътят 
е още в строеж.

Не всичката вина носят шофьорите и техните старей- 
шини в „Услуга", както често се чуват гласове. Повече вина 
носят ония, които са платени за поддържането и почиства
нето на пътищата, а рядко ще ги срещнете из пътя с колич 
ка или обикновена лопата. Става въпрос за пикьорите, как- 
вито ги има достатъчно за. малкото километри добри пъти
ща в комуната.

Миналата седмица, на отиване за Невля, един джип-за- 
малко да счупи осите, при преминаване на малка урвичка, 
която бе паправила водата от топещия се сняг. Пикьора го 
видяхме само десетина минути преди, подпрян на лопатата, 
макар че доста места бяха засипани от преспи, конто лесно 
могат да се разчистят.

Ден-два след това подобни мъчнотии изпитаха шофьц 
рите при минаване на Видлич, през заледените места отвъд 
върха. Защо е дошло до заледяване е ясно. Водата не е 
оправена да върви вън от пътя. Сега пък топенето на снегд 
заплашва да отнесе малкото твърда настилка, ако пикьор
ите не се размърдат и не поработят както трябва.

Примери не са нужни повече. Изглежда е нужно дру 
го —да се установи по някакъв начин край да безотговор
ността по поддържането на пътищата, защото те струват 
много скъпо на общината и населението. Само минал га 
година от общинската каса са похарчени към 40 милиона 
стари динара за да се поизправят тия шосета за минаване 
на автобуси и не бива зарад нехайство на неколцина пикьо 
ри и техни началници те да' бъдат упропастени, преди да е 
започнала истинската им експлоатация.

Значи пътищата да не бъдат безстопанствени, макар 
и по цената на уволнения на тия, които не си гледат рабо
тата.

За следващата седмица пре 
дизброният бюлетин би 
гъл Да се определи така: Да
ва ;се думата на кандидацио- 
ннйте конференции.

Тук имаме пред вид общиц 
ската кандидационна конфе-1 
ренция на ССРН и междуоб- 
щинските конференции, кои
то в случая ще са три. Ед
на съвместна с Пирот, Бабу- 
шница и Бела паланка за 
стата,на представители 
юзната- скупщина, една с Ба 1 
бушнИца за републикански 
представител в републиканска ’ 
та камара и една с Пирот за > 
представители в другите ка- I 
мари на скупщината на СР I 
Сърбия.
Крива, ще е задачата на тези 

кандидационни конференции 
вече е обяснено на събрани- | 
ята на ССРН.

Общинската

чат работа до средата , на ме- видно не биха нито могли да 
сец март, а след това ще за- < бъдат, нито биха приели да
почне провеждането на съ» бълат ппрлгтявитрлм т бранията на избирателите, кр Д3 представители. Тези
ито окончателно утвърждават) вления хвърлят сянка върху 
кандидатите листи за отбор кандидационните 
ници и представители.

мо-

я:

събрания,
защото могат да водят до ми 
сълта, че някои не съзнават•№ ' колко сериозна работа тряб-

Значи в организациите 
ССРН й в профсъюзите през

на 13з Да вършат отборникът и»
ЛИ- ли представителят.за съ

|

кандидационна 
конференция на ССРН 
ната седмица ще се 
да прегледа всички протоко- < 

от предкандидационнитр ' 
събрания в ССРН и в трудов 
вите организации и да уста- ( 
нови цялостна листа на пред» 
ложените досега възможни 1 
кандидати за отборници. Тя 
обаче няма да прави никак
ви подбори на кандидатите 
за отборници, защото това 
ще го направят членовете на 
кандидационната конферен
ция за определените избор
ни единици в селата.

от ид 
събере

ли

. .......... ..
Събранието в Ш градски район

Събранията на избиратели-седмицата ще йастъпи извее 
тно затишие в предизборна; те, които предстоят, вероятно 
та дейност. Разбира се, това ще поправят тези малки лс* 
не значи бездействие, защо? ши впечатления, 

предстоят събрания
м. н. н.

то по М. Н. Н.Също ще прегледа матерц 
алите за предлагането на кач 
дидати за предиставители в 
съюзната и републиканската 
скупщина и ще избере деле 
гати за горните три междуоб 
щински кандидационни кон
ференции.

Междуобщинските конфе
ренции ще решават за опреч 
деляне на кандидатната лис
та за представители, защото 
ще е необходим съвместен д(| 
говор, тъй като не всяка об
щина си избира свои пред
ставители. Тази представител 
ска кандидатна листа ще бъ
де всъщност кандидатната ли 
ста на Социалистическия съ-

комунални въпроси по села
та, производствени задачи в 
предприятията, а всичко то
ва е съставка от изборната 
програма на ССРН, която ка 
то дългосрочна политика бе 
приета от всички предканди- 
да-ционни събрания в комуна 
та.

Пред IX конгрес на СЮК НОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ
ЖИВОТА ранявайки отрицателните явла 

нИя.' Големите прилив на млади 
в СК (в нашата община са прц, 
ети приети над 200 млади в 
СК), поставя пред нас проб- 

,Някои лема за идейно-политическа
та изява на младите. Като де

Разговорът с делегата на 
Деветия конгрес на СЮК от 
общинската конференция в 
Бабушница Велимир Джор-

— Във всеки случай и то
зи въпрос навлиза в същно 
стта на проблемите, които по 
вдига документът:

Мъчно е да се даде преце- джевич, се отнасяше до нови въпроси въз връзка с разви-
нка за това, което е направе- те подготовки, размишления тието на обществено-полити- легат, а и като секретар на
но до сега. Нр някои неща са върху проблемите, които по ческата система". В него са общинския комитет на този
съвсем ясни и видими. Име- ставят конгресните докумен- данени отговори на въпроса въпрос объщам изключител-,
нно събранията бяха напъл- ти и неговото определение за — за какви отношения се зд н0 значение. Затова се и опре
но масови, интересът голям;" участието в конгреса. стъпва СЮК в рамките на об Делих за работа в комисията
пйга.жтнртп ня птнртнитр ма Делегатът Джорджевич, ме ществено-политическата систо за статут и идейно изграждаобсъждането на отчетните ма жду другото> каза. Ма. 0т отделио значение е не на Съюза на комунистите.

В някои от съседните кому териали сериозно и критич- — Прочетох всички матери въпроса за отношенията и АкО участвувам в разисквани-
ни кандидационните събра- ло.._ Но в кандидатирането не али, а вниманието най-много метода на насочване и коор- ята в тази комисия, ще се за
кия в ССРН и трудовите ор- всичко е задоволяващо. Не ми се спря върху „Развитие-, диниране на работата между

„,  то на самоуправителните об- всички фактори в нашата си» ношение към приемането на
ганизации още не са приклю толкова при кандидатиране) ществено.икоиомически 0тно- схема дълг на комунистите* младите в Съюза на комуни
чени и затова ще има малка на отборнциите, крлкото при ШеНил. „В този комплекс от е да съгласуват действието на стите. Досега на идейно-полц
забавяне. Но от председате- кандидатиране на представи- сложни и завързани въпроси всички фактори, облягайки тическата работа сред млади
ля на ОК на ССРН в Димитрб телите. Имало е предлагане и проблеми особено ме интр се върху генералната линия те не се посвещаваше нужно

т. , _ •___„„ „ ‘ „мк-пп нр т' Рисуват ония .които се отнц на СЮК. то внимание. Сега положенц
вград, др. Илия Петро у 3 Р ' , сят Д° обществената сигур- — Понеже непосредствено ето се промени. Младите при
хме, че кандидационните кон проявили желание да се за- ност и жизнено равнище на, съм отговорен за организира ,емаме вредовете на СК, на 
ференции (общинската и ме* нимават с обществени проб-, трудещите си. От 35 000 жите не работата на Съюза на ко- затова пък повече трябва да
жпуобшинските) ще приклю- леми или на хора, които оч9 ли в нашата община — зае- мунистите в общината в уни им помагаме, за да могат сво

147 ^ ' ти са само 1100. Това е твър сой със самоуправителните от ята енергия, смелост.; спосо-,
де малко и националният до- ношения, моето внимание о бности, напредичавост и зна-
ход на глава от населението насочено към идейното изгра НИя да насочат към претвор
не обезпечава жизнено рцв7 жданс, еластичност и органц жипотп - пгЛштЙкп
иище, което желаем. Считам, зирано действуване на Съю? я °\Г< .?,Тгг®ка
че становищата, които що за на комунистите в самоуп та на Съюза на комунистите

—I приеме конгресът, ще бъдат равителните отношения, отст'- в Югославия. М. Б.
от огромно значение за разре 

| шаване на въпроса с настаи 
яването на работа, неразви
тите области и проблемите 
селото. Реално е да се очак
ва, тези становища да имат се

■№

юз.

стъпвам за по-интензивно от

АСОЦИАЦИЯ НА РАВНОПРАВИЕ

ТЪРЖЕСТВЕНОСТ, НО И АКТИВНОСТ
несаТ подаръци на войници-(Продължение от 1 стр.) 

лно влияние върху работатц ито са осигурили средства за те-граничари. От 10 часът про 
на всички самоуправителни награди, секцията на жените дседателят на ' общинската 
органи. и училището в града на 6 март скупщина Димитър Маноа ор

— Когато обмислям по те организираха награден кон- ганизира прием за жените- 
зи въпроси винаги ми изпък курс за най-хубаво написани активистки. Една група жени 
ва важната компонента в раз работи във връзка с Деня на ще посети в болницата свои 
витието, на самоуправлението, жената, 
което се изразява в солидар 
ността, за която в последно 
време много се говори. Е) предвижда по-широка програ здравени с празника някогаш 
тези размишления търся от- ма, в много селища на кому- ните активистки, които рабо 
говор на въпроса — по кой ната. На първо място ще са тят в други места, 
начин концепцията на соли- тържествените събрапря с о-, А вечерта в атала на култур 
дарността да се проведе в де безателната културно-забавна пия дом ще се организира 
ло. Считам, че правият отго- част,. тържествено събрание с ре
вор на този въпрос има сд- ; В Димитровград се предви цитал, след което започва дру 
накво значение и за развитц жда десет жени да посетят гарската вечер, 
те и неразвитите краища. някой граничен пост и да от-(

•I

<ЗД$.

болни другарки, а друга ще 
ххх посети предприятията в гра-

Утре, на самия празник, се да. С телеграма ще бъдат по*

. '

— Бре, трябваше да кандидатираме поне една жена за
отборник... I М. Н. Н.
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Поглед в годишния баланс на »Свобода« © ш йщ т<ачаш ш ш &\I

Път за нови набези на пазара МПМЯШАИШШСИлмзаме ма • чуждестранния па
зар, това пече со потвърди. 
До края ма второто тримесс 
чие „Свобода” трябва да из- 
мссс чрез търговски предпри 
ятия мад 7.000 > мардссюта,
срещу които ще може да ку 
пува стоки за мопо произвол 
ство.

„Свобода" произвежда дре
хи. А» дрехите сега са стока,

само па солидна иропаподителио- 
иа усещаното на потребител

ското изненнанне. което е н ■ осно 
КОЯТО МС СС задържа ДЪЛЮ .„атп Зц солидно пласиране на н))о 
на един шаблон. Растежът ма изведено го. 
жизненото равнище дава своц 
отражение като' прави модата 
много непостоянна. Затова 
конфекционните предприятия 
си имат не един проблем, свъ 
рзан с производството, прода 
жбата и моделирането, Улу 
чиш ли момента да излезещ 
е нов модел, си сполучил. За 
къснееш ли малко, да те из

явлението завършилите четвърто отделение деца да не 
продължават училището досега беше съвсем рядко в Димитров 
градско. Не сега- старата традиция, създадена още когато обу 
пението и не беше задължително, започва да се руши посте
пенно, но сигурно. Рушат и несъзнателни родители, които са 
възползват от разпоредбите на закона, без да държат сметка, 
че децата утре ще ги кълнат за тази неразумност.

Неотдавна учителският съвет в Тръиско Одоровди е об- 
образованисто на децата в района не на-

■ По думите па директора на 
предприятието др. Михаил 
Любенов колективът вече се 
реди между по-силиитс юго
славски конфекционни пред- съждал въпроса за 

мерил следното:
— За последните две години над двадесет ученици от 

Куса врана. Искровци и Петачинци не са продължили образо- I 
след завършено четвърто отделение. )

— От завършилите миналата година 0 ученици в Куса I 
врана само един продължава образованието си в пети клас на , 
осмогодишното училище. А изоставащи след четвърто отделс- ( 

има и в Искровци и в Петачинци.
Защо е така'/*
Трите села, за които приказваме, са отдалечени от осцо- 

годишното училище повече километра от предвидените' в зако 
. Това значи, че. по-нататъшното образование на децата не 

е задължително, а се оставя на волята и съзнанието-на роди- , 
теля. Законно преследване значи е невъзможно. ; -7

Пред въпроса какво да се направи, за да се дрганнзирз 
по-нататъшното образование на децата е останал безсилен и

безсилни и дру-

панисто си

преварят другите, има опаст 
поет да произвеждаш залежа 
ла стока.

Тъкмо зарад това деликат
но положение на Конфек
цията,- миналогодишните успе 
хи на „Свобода" са още по- 
значителни. И затова именно 
миналата седмица работниче 
ският съвет е радост прие но 
вината, че над 120 милиона 
стари динара са осигурени за 
фондовете на предприятието. 
А толкова дийара са солидна 
база за нови набези на па
зара в нашата страна и в чу 
жбина. Още, повече че не се 
разчита само е тях.

ние

па

учителският съвет в Тръиско Одоровци, а са 
гитс компетентни по образованието в комуната. '

Но какоото и да се прави, трябва да се намери начин 
децата да продължават обучението си, защото без него Ще са 
осъдени да живеят в мизерия до края на живота си.

Може би иай-ефикасно ще е в обществено-политическите 
организации да се поприказва е родителите и да им_ се об
ясни какви ще са последиците от тяхното сегашно неблагора
зумие в определянето на съдбата на децата им. После пък 
да се решава другото.

А примери за тази лоша съдба има 
стогин хора, които искат работа в Димитровградско, 95 на сго 
са без образование и квалификация. Те са предимно

Кога и как ще намерят работа, някой

много. От няколко
„Свобода" — поръчката трябва да се извърши срочно

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОБРА РА 
БОТА

от тези
приятия. Обновата на шевни 
те машини, подмяната на поет да се реши още едии 
нископродуктивните е нови, въпрос, който досега не мо- . 
която е вече завършена, дава жеше да бъде решаван. Имс-

и съседните на тях села. 
не може да им каже, защото вее повече се търсят хора поне 
е осмогодишяо училище.

И бива ли сега, когато условия за учене има, да създава 
ме още такива нещастници, които утре ще чукат на вратата 
на фабриките, без те да им се отворят. За това трябва да си 
помислят първо бащите.

Окончателно има възмож-

Малко цифри: През 19(57 година 
стойността на продукцията па „Свп 
бода" е била около 1.3 милиар
да стари динара. Миналата година 
е била над 400 милиона в повече. 
Същото се наблюдава при общия 
доход, където увеличението възли 
за на 'половин милиард 
повече. От общия доход е остана 
ло за заплати и фондове към 400 
милиона ст. динара, от конто над 
122 влизат във фондовете па пред 
приятното. Всъщност 
завиден
посигурон вървеж през тази годи-

възможност не само за увелп нио в предприятието има до 
чение на производителността, ста висококвалифицирани ра- 
но й за но-ударно произвеж- ботници, които зарад поме- 

нлн 35% данс на по-голямо количее- щения
парадокс сега не можеха да за 
емат местата си,- но работеха

М. Н. Нейков

производственияи
тво търсен артикул.

Има възможност за ликви Димитровграддиранс и на лагера, защото 
това не са стоки, които не се 
търсят пече, но кои.го чакат 
сезона си. Даже има възмож 
ност и за по-значително из-

в производството, където за
работваното е по-ниско.

След подновяването на ма 
шините има възможност да се 
направи още един цех, къдр 

висококвалифицираният 
труд ще бъде необходим. С то

това с оня 
к-апнтал, който открива

Още една сесия на ОСна.
Естествено, това се отразява и 

заплатите на работниците.върху
В сравнителните показатели за ли 
чните доходи на ОС в Димитров
град средната работна заплата в 
„Свобода” е показана на близо 
70.000 стари динара, т.е. па трето 
място по размера. Само 
и „Балкан” са

лизане на външния пазар, до 
ри и със стоки, които са про 
извеждепи досега. Това зна- 10 
чи, че в касата на предприя- На 28 февруари се състоя 

сесия на общинската скуп-
кова положение.

Сесията избра комисия за 
избирателните списъци и ут 
върди териториалността на 
избирателите. Всяко село е 
за себе си, а само някои по- 
малки предприятия и учреж 
дания ще имат общи събра-

ва окончателно ще се реши 
въпросът за, правилното въз щина в Димитровград. Сесия

та имаше в дневния ред само

, „Услуга” тието могат да се очакват зна 
„Свобода1". чителни постъпления ст минапред

Всъщност „Свобода” 
предричанията за 
ления от плана, 
през второто 
действително беше 
застой в пласмента 
ята.

опроверга 
големи отстъп- 

конто се явяха 
тримесечие, когато 

налице един 
на продукци 

А опровержението беше плод

логодишната продукция, а те 
ще са чисто натрупване, за
щото разходите вече са по
крити.

Че има възможност за из-

награждение и на тези хора. 
А за по-сигурен пламент на 4 точки.

Реши се в общия резервен 
продукцията тази година има фонд на стопанските органи* 
изгледи дабъдат открити още зации да се внасят 3%> от до 
10 собствени магазина. Значи хода след приспадане на раз

ходите за лични доходи и да 
ждията по закона. Този фонд 

из ' ще служи изключително за 
плащане на минимални, лични 
доходи в случай, че някоя от 

М. Н. Н. организациите изпадне в та*

\

ния при утвърждаване на ка 
ндидатурите. Това защото ня 
кои са ликвидирани С,7 
юли"), а някои са открити 
след предишните избори („Ат 
текс") и др.

Сурдулица в скоро време „Свобода" ще 
има тридесет магазина 
страната.Зовърши кандидатирането м. н. н.

В Сурдулишка община при 
предкандидационнц

лан Величков, Станиша Стан- ’ 
кович, Йован Петровия, Доб- 
рица Николич, Радмило То- .. 
мич, Сотир Петрович, Станой 
ка Спасич, Златибор Пешич, 
Борисав Попович,
Ристич,
Владимир Джория, Кирил Ста 
ниянов, Александър1 Нико
лич. Останалите са предлага
ни най-много на пет събра
ния, а болшинството от тях, 
обикновено ' на едно ■ събра
ние. - ■’ ■■ ■

ключиха 
те събрания в ССРН и про
фсъюзите, на които се пред
лагаха кандидати за отборни 
ци и представители: Регистри 
рани са 86 предложения за от 
борници в общинската кама
ра на трудовите общности. От. 
тях 57 са служещи от различ 
ни, професии;' 22 са работни
ци, 5 земеделци 1 пенсионер 
и 1 ученик. Има само 6 жени 

• и 6 младежи.
За общинската камара 

предложени 138 
между които 45 
6 лекари и други. Има само 
2 жени и 12 младежи. В три 
села още не са завършени ка 
ндидацйонните събрания.

Кайдидатираяето за- народа 
ни представители в скупщи- 
ните също е завършено на 
събранията. Между кандида
тите за републиканската скуп 
щийа — общо 88, и за Съюз 
ната скупщина — общо 6Г ка 
ндидат,' се намират предимно 
общински 'ръководни дейци, 
директори на предприятия, 
просветни и здравни работни 
ци, а' най-малко производстве 
ницй. Събранията бяха масо 

, во посетейй.
За Съюзната и републикан 

ската скупщина най-много съ 
брания предложиха следните 
лица: Милое Анжелкович, м?я 
лорад Тасич, Тихомир Ивано 
вич, Душан Стойкович,

Б. ИЛИЕВ ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
Миодраг 

Светозар Иванович,

Въпреки^ разпокъсването ла! Юго вещан пето формулирало политика 4 юли ЦК на. ЮКП рошил ведна- 
слаъня ЮКП продължила да* дей та на партията в условия на оку га да се пристъпи към организн- 
ствува като едшкпвена общоюгос-1 пацията .на страната, изтъквайки райе на въоръжено въстание, 
ланска • политика сияе,х произ- особено следните.. задачи:, да се разработил основните начала 
овдваики -всички наши народи иа организират и, предвождат юго ела схващането на тактиката на пар- 
оороа срещу общия неприятел. В вскито народи в борбата против., тнзанските отряди и определил де 
тежките и сложни условия, след- окупатора н неговите сътрудници, легати за отделни' покрайнини, ко 
тшггт окупацията иа страната, за пълно освобождение, да се по- иго да претворяват тези решения 
ЮКП започнала с подготовките за веде* решителна борба срещу раз- в живота. В духа на решенията 

КАГНПГППКНЛ КПГАТГТПП въстание. Във всички, краища на духвДпето на национална, омраза на това заседание, ЦК на ЮКП 
АIС1 ви страната нараствало борческото и предно викан е' на братоубийстве на 12 юли отправил възвание, в 

В ЕДИН АВТОМОБИЛ настроение .па народа. По случай на война, за- братство; и единство което подканва югославските на
Първи май .1941. годшГа Централ- между вси.чкн югославски народи, роди - на въоръжена освободителна

Известният на ВСИЧКИ МИГТ "аш!е натъквало У^Р”Т, ТОЛГртовмп-& н-а ю- борба. Югославска народи: сър-нанне, в което се изтъквало, че гославските народи за въоржона би, ХъЪвати, словенци, Черногор- 
ничар Бранимир Джукич И- „партията още по-упорТгГо ' ще; ор- борба и тн. В деня на немското цн, македонци н други! . . . Вие, 
през февруари се прояви С гашизнра н. води борбата иа -каро нацадение срещу Съветския съюз, конто бяхте победени' във война- 
откоиванетО на контоабанлни Аа срещу окуттаячра. .«■ неговнтд -на 22 юни 1941 година. Централният та, .по не сте покорени. Славни откриването на кои.траоандни слупи п странат а, среш,у раздухва комитет на ЮКП издал възвание те'традиции, на барета за прав- 
СТОКИ. В един „Фолксваген , пето на национална омраза и щс към. .югославските народи, пр-изо- да и свобода на вашите дени не 
транспортиран С влака ОТ Тур сс °°РИ 33 бра-ство и единство ме.к вавайкн ги на въоръжена освобо- смеят да се забравят. Сега е вре 
ция за Италия, той е наме- ДУп> наРодн • - дителната борба. За югославско- ме да покажете, че сте достойни
ома ен-питм дч килптямз мп . ® 1алото на май в Загреб се то революционно движение и не- потомци на славните си предцн: рил скрити 45 килограма МО състояло съвещание,, известно под го вата авангардна Ком-унистичес- Сега е време сега е* ударил ча- 
рфйй. Първо При бегъл пре Названието - Майско съвещание;- на,- ка партия борбата орещу фашист- сът да станете всички • като един
глед е ОТКРИЛ известно КОЛИ- чрисъфгвували) делегати на ките завоеватели се поставя, и ка в бой срещу окупатора, и неговите
чргтвп пнтр нт 7 гЬрвпрзпи «НН„ Ръководства, с то дълг към първата страна иа домашни слуги, кръвниците на на16СТВО още на 7 февруари, изключение на Македония. В док- социализма. След 22 юни партия- штгте народи . ш Да създадем- от 
21 на 27 февруари при щате- Лада на И. В. -Тнго, • изнесен * па та трцежаж) провеждала—последни нашата -.страна укрепление срещу 
лен преглед и останалото КО съвещанието, бяла. Дадйна : Оцеп- те подготовки за въоръжена бор- фашистките завоеватели”, 
личегткп Колата са конФИс' 'п„,3а пРичин,1пе за априлския по ба. С решение на Централния ко На 7 юли 1941 година пукна пър
личество. колата са КОНфИС гром и бил направен всестранен а- митет на ЮКП ог 27. юни. вместо вата въстаиическа пушка в- Сърг-
кувани ПО закона, а СТОИНОС- пализ на новосъздаденото• поло- Военен комитет бил образуван Гла бия в ръцете на бойци от РаджГ 
тта на контрабандния мор- жение- Констатирано било. Че. пар- вен Щаб на народиоосвободител- вачката чета иа ВалевоийГ Цар- 
Фий втзшпя кякто гам кача У"?’,1;3 запазила единство в югосла «ите партизански отряди на Ю- тизански отряд на народния сборфии възлиза, както сам казц вскп рамки н че е призвана да гославня, в който функцията ко- в Бела църква. Въстанието бър-
не на 2 милиарда както ПГЬ застане, начело на борбата н,а ' ю- мендаят поел генералният секр.- зо-обхванало почти цяла Сърбин,
шат някои вестници, а на око гославските народи За национал- тар ■ на партията Тнто До ^рая на септември1941^дя-
ЛО 200 милиона стари динара: но и социално освобождение:. Съ- На историческото заседание от т^р^рията"8^Сърбия На зов

М. Величковса
кандидати.
работници. ствне

Ми-
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Политическа хроника Предизборна дейност

Щърбовац-по своему
Бабушн^ил 4 пкп °ТЛаЛеЧеН от тическия съюз, а отхвърлили 
оа. Това е к~1ктг. 5 километ" «сичко във връзка с предла- 

* е? ' зкто се казва, гането на кандидати за отбоп
"!^ч”мГе ХТ " "«4Й.
ко Никой отттр г И по"мал' бабушнишко село има случай
нб „еТ пошеп ЛКГИ Т°Ч Да Не Са дадени предложения 
то В такиП™ разтояние за кандидати! Категорично иа
светлината ня ^^НИЯ’ При Кали тяхнот° събрание да об 
всички лт/гм азена лампа> съжда изключително всички други нещастия и ог
раниченото съзнание на теч на брой: 
зи хора за това наше самоуп пътища 
равително общество далеч 
от тях успехите

Най-много—за проблемите на
неразвитите области

® °®щинската организация Не момее да се каже, че във гат по трима кандидати за от 
т^°ЦИаЛИСТИЧеСКИя СЪ|ЮЗ В всички среди еднакво са при борници, то в Бабушница са- 

ужница завърши втория ети критериите за избирано мо за представители са пред 
кръг на предкандидационни- на отборници и представите- 
те събрания. Какви и кои нф ли. Докато в повечето
ви димензии е дала тази дей чай имаше разбирателство, во На територията на община 
ност на обществено-политиче- деше сметка за хората, кои- та са евидентирани за обще- 
ския живот в общината ще то ще се избират, а не от ствено - политическата ка7&- 
оцени общото съвместно кои села са, то в някои села ра 31, а за стопанска 47 за 
събрание на общинските ръ- се предлагат просветни рабо-) социално - здравна 16 за кул'- 
ководства на всички обще- тнйци за общинската камара, турно - просветна камара 
ствено-политически организа макар че според самоуправи-, Съюзната скупщина 22 канди 

ще се състоят) телната структура те трябва дати. Не по-малко са предло- 
през март. Без оглед на то- да бъдат предложени в ка- жени и в органите на репуб- 
ва, не е лошо ако се каже, марата на трудовите общнос-, ликанската скупщина: за ре
че досегашната предизборна ти. Това явление бие в очи оп публиканската 29, стопанската 
дейност беше оживена и твъ собено на територията на с* 42, социално - здравната 17, 
рде плодовита. Тя става под Звонци. Малко се предлагат) а в културно - просветната ,24 
общ знаменател на всички ст$ жени и млади хора. В Богда кандидати, а в организацион- 
брания, стремежа да се сът новац и Горни Стрижевац но-политическата 34 канди- 
гледат проблемите на неразвц старите отборници на всяка дати. Така е на всички пред- 
тите области, в очакване о цена искат отново да бъда-? кандидационни събрания. Не 
предстоящия период да се ра избрани. Макар че има мал- загрижва големия брой на 
зрешат много от тях, на пър ко такива явления и те вна- кандидатите. Загрижва това, 
во място комунални пробле- сят нездрави отношения прц кйето се случи на предканди 
ми. Това преди всичко се от- изтъкването на възможните дационните събрания в Бабу 
нася до съобщенията с отде кандидати. От всичко най-ло шница. 
лечените места

ложени към шестесетина ду- 
слу- ши.комуна

лни проблеми, а те са много
електрически ток, 

здравна станция ... 
са Осмогодишното училище

е далеч. Колко деца ще оста 
нат неграмотни затова? Зна! 
чи, всимки проблеми.

имв социалис 
тическото изграждане, далеч 
перспективите в по-добри и 
по-щаетливи дни.

И как да се съди 
са, който станал

в ;които
притискат този неразвит край. 

за ексцр Само за разлика от другите 
в това села; села, подобни на Шъобопап

но с1бпаниеПРнаКГоАИДаЦИ0Н' ЩъРбовчани на необикновен 
но събрание на Социалисти- начин се опитали ла объпнат
ческия съюз? Не бих се оп- вниманието върху своите не 
ределил за осъждане, а по- сгоди. И 
напред за обмисляне и бих 
направил сметка къде

ции, които

не само че не иска
ли да предлагат, но искали 

имат при тях да дойде някой от
ярав°' 3 КЪДе нямат и заЩ°‘ горе", от СИС, и нему да "из 
Утвърденият дневен ред на у А
събранието не приели. Тък
мо инсйстирали върху избор

несат своите проблеми.
Казват, тяхната община не 

е в състояние да им помогне 
ната програма на Социалис- Да доведат електрически ток,
^_____■ Да построят път, да открият

здравна станция....'
Тяхно право е да изтъкват 

проблемите си както намерят; 
за най-добре. Но дали е най 
добре това да направят в про 
дизборната дейност. Да напра 
вят така, както нито едно дру
го село? Нека искат при тях 
да дойдат видни ръководите 
ли за да ги запознаят с най-, 
наболелите въпроси. Имат; 
право и това никой не може 
да им отрече. Но апелът за

с Бабушни- шото е там, че някои кому- 
ца; проблеми на социалното нисти в общината действуват 
и здравно осигуряване на зе противно на становищата на ТТРУГГТГЯ 
меделски производители и и критериите. 
снабдяване на земеделците На село се забелязва еди- 
със семена, минерални торо- нодушие при издигането на 
ве, подобряване на училища кандидатите, макар повече да са 
ната мрежа, разрешаване на, заинтересовани кои ще бъдат 
някои въпроси във връзка ц избрани за отборници, .откол 
пашарината, отношенията с кото за представители. Мест- 
горското стопанство „Полет", ните организации на Социалц 
и тн., електрификацията на етическия съюз в селата

М. Б.Димитровград

УЛИЦА С ИМЕТО 

НА ГЕОРГИ 

ДИМИТРОВ

Не се касае само 

за борчески стаж ■ ■

Още през март дигналата го 
дина Завода за социални оси- 

не гуровки от Ниш бе изпратил
някои села и други въпроси, се впускаха в комбинации, ни молбата на Крум Хасев от с 
Значи, предизборната актив- то пък „имаха на предвид Вълновия, 
ност в организациите на Со- свои кандидати и свои хора", 
циалистическия съюз в Бабу Предлагаха с пълна сериоз- 
шнишка община е насочена ност и самоуправителна отго- 
към проблемите на обществе ворност. 
ния, а в едно с това и лич-

Няколко димитровградски солидарност на неразвитите 
улици тези дни получиха н<* не е в противопоставянето нц 
ви имена. Една от новопрока общоюгославската политичес- 
раните улици ще носи в бъ- ка аКция, която е местничес-1 
деще името на известния бъц ка по същност. Има и по-ши

роки и по-близки проблеми. 
Интересите на обществото на 
лагат нито един момент да не 
се губи от предвид, макар да 
се касае и за Щърбовац, ко 
йто в своите искания поста
вят въпроси, валидни за всич, 
ки неразвити области.

Щърбовчани в по-нататъш 
ната си работа ще водят смо 
тка за своите акции. Комуни 
стите щетрябва от този еко: 
цес да си направят изводи и 

3 да намерят сили предконгрес 
ната дейност да насочат към 
разрешаването на най-конкре

Димитровградско 
на комисията за борчески въ 
проси при Съюза на борците 
в Димитровград с молба да 
даде своето мнение за учаенн 

Докато по селата средно ци от НОБ. Между тях са из 
, на всяко събрание се предла явленията на Гаврило Вида-,

нович — Сазда и Миле Ватра 
и двамата организатори на Ца 
рибродския партизански от-

гарски и международен рево.ц 
юционен деец Героги Димите 
ров. Това е улицата, която со 
протяга от ул. „Марко Шука 
рев" до.„Свобода".

Още три улици са получи 
ли ново име. Улица „Безиме 
на" — паралелна на ул. „Ма 
ршал Тито" ще се нарича 
„Осми септември" по деня на 
освобождението на Димитро
вград, успоредната на ул. 
„Крум Златанов" ще носи и- 
мето „Иван Караиванов", 
ул. „Денко Котев" се преиме 
нува в ул. „Царибродски пар 
тизански отряд".

ния стандарт.

СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА ряд.
След една година комисия 

към планинските и полупла- та на Съюза на бойците от 
нински райони, а кооператив Димитровград тези дни вър- 
пият сектор е съвсем незабе на молбата на Тасев с кратък 
лежителен. Даже зарад тази отговор, че не му се призна- 
слабост все по-често се чуват ва борческия стаж до май 
искания за дезинтеграция на 1945 година, 
кооперациите.

Стопанските проблеми са гуровки в Ниш изразиха не
еднакво трудни и в промиш- доволство от това, че комиси 
лената сфера, където трябва ята е чакала една година за 
да се възобнови работата на да реши молбата на Хасев ц 
някои обекти, какъвто е ми- това, че отговора е без обра 
на „Мачкатица".

Здравеопазването и учебно в отговора защо не се приз- 
то дело в резултат на относи нава борчески стаж на Крум 
телната неразвитост също но Хасев. 
са в завидно положение. Осо
беио това важи за учебното вич и Миле Ватра се твърди* 
дело, където обезаведеността че Крум Хасев е бил сътруд. 
вече става пречка за нормал пик на партизанския отряд 
но съвременно обучение. За „Момчил Войвода", че те ли- 
това се объежда въпросът чно подържали връзка с не- 
за организиране на референт го и пр.
дум за установяване на облц Известно е на всички, че 
гаис за училищата, с коетд двамата свидетели на Хасев 
биха се получили за няколко заемат днес обществени дъл 
години към десетина милио- жиости и се ползват с автори 
на динара за обзавеждането тет в нашето общество. Ос

вен това известно е на всич-'

(Продължение от 1 стр.) 
нара. Това, че в брутопродук 
та все още доминира земедел 
ското стопанство с около 49% 
в относителния дял, а промц 
шлеността е 36,8% говори, че 
комуната няма много условия 
за по-значително акумулира
не, тъй като земеделското сто 
панство принадлежи главно

В Завода за социални оси-

тни въпроси.
М. н. н. М. Бакич

зложение. Нищо се не казва
иа партията, на 13 юли избухнало обстоятелства. в 
въстанието и в Черна гора. Наро 

оорбата и
цялата стра- всла до капитулация на тези бай 

па пламнало въстанието. Десетки диги" — пище в доклада на висш 
хиляди хора се отзовали в парти немски съветник при окупационно 
замените отряди, които нанасяли то управление в Сърбия. Топа бс- 
тежки удари на окупатора и куиз Ще истинско въстание п окупира- 
лннговските пълчнща. Неприятеля г па Сиропа и то по време когато

дъ$г масово стъпваше в 
под силния наплив на въстаници
те за кратко време била освободи 
на цяла Черна гора освен иякол 
ко градове, където окупаторът бил 
съсредоточил големи съединения.
В тези борби били -.унищожени и- 
ли пленени към 400о 
войници и офицери и 

боеприпаси.
2? юли въстанал и словенският на 
род. На тази дата партизанските 
чети, формирани в Горенско пред 
приели родина действия срещу о- 
купатора в района на Камник, ог 
където борбата се пренесла и в 
останалите краища в Словения.
Въоръженото въстание в Босна м 
Херцеговина започнало на 2/ юли 
с освобождението на Дървар. Бор 
бата набързо пламнала и в оста 
вадите краища в Босна и Херце- 
говина.

На 27 юли 1941 година отекна
ли първите въстанически изстрели 
в Хърватско, където партизански- 
те части освободили Сърб. Възта- ‘яг 
ниего бързо се разпространило в I 
цяла Лика, Бания и Кордун и дру { 
ги краища на Хърватско. ; Зарад а 
специфичните условия, в които се I 
намирала Македония, въстанието 
в тази част от страната избухна
ло по-късно. На 11 октомври 1941 
година с нападението на прилеп
ения партизански отряд на поли
цейския участък в Прилеп било 
огласено началото иа въоръжена
та борба в, Македония. Ведно дил изненадан от маещабнте на капитулацията на СССР не би до 
въоръжените действия на партиза партизанската борба и разраства фашистките сили вср още има 
иските отряди, партийните орга- нет0 на въстанието в Югославия, успехи на източния фронт. Успе-
низации в окупираните лрадове и прилагайки и ай-драстични , мерки хът на въстанието упрозяваха пре организациите За ПОДДържа-
иромишлеии центрове организира- ,)а които човешкият род знае, сре- стижа на окупаторските енли
ли саботажи, диверсии и други ак ,цу тя^ неприятелят не успял да предизвикваха съмнение в стабп- НС IIа Пътищата,
ции. Особено широки военни дей- сломи всенародният отпор на гаго- лкостта в „новия "европейски по
стния развили организациите в Бе слепените народи. „Не помагат пи рядък" п периода когато фашиег- 
лград Загреб Любляна, Мостар, засилената пропаганда, която съ- ка Германия беше иа върха на

общавала, че на болшевиците не своето могъщество, 
им върви по фронтовете. Получп- 

«еблагоприятни вам впечатление, че ии

В изявленията на Видано-

/уиталиански 
големи 4а

шЩаНа.количества
ШШ 1шШГ‘ шщ

■■■■

Щт■ я ^ нг . »■ цйз?I 'Ш2& им.
■ :: Пътищата представляват от ки, че същите действително 

дслеп проблем. От 371 кило са били организатори на от- 
метър пътища в общината ряда. На много пък хора' от 
малко километри са в добро Димитровградско е познато, 
състояние. Затова в следващи особено на ония които са ра 
те пет години трябва да се ботили в партизанското дви-

жепие от 1944 година, че Ха
сев е бил околийски и окръ-) 
жеп отборник, първ референт 
за просвета и култура предц 

участъците от „Промая" дс) 15 май 1945 година. За оща
по-голямо очудване е и това*

тш

шпш
осигурят средства за тяхното 
поправяне. През тази година
ще се настои да се поправят

( “
: ШЩЩШ „Перина барака" и да се оси 

гурят средства за поддържа; че един от членовете на ко-
„ _ мисията Сърбислав Златко-

Септември 1941. Партизани карат пленени немци и усташц „е на Пътя оттам до Стрези- вич е същ0 така сътрудничил
мировци и Босилеград. Това с Хасев преди 15 май 1945 го ‘

дина.
Значи, тук не се касае са

мо за правата на един боец 
но за една истина и признава 

Електрификацията също е не правата на ония хорп, ко-< 
„Ие «завишена а «6Щи,.аг .

впи бойци.

щс стане в стърудничество с

н

та.КраТуевац, Сплит, Сараево и тн. Б. Ник.М. Вол.— СЛЕДВА —вестта заВъпреки всички
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Записано в Забърдие С1гб€ЛП4+К5 - /Кан да от 

глеждаме слънчогледа
ДА ДОЙДАТ „СОЦИАЛНИТЕ“ АГРОНОМА

а откупа, виж какъв с, нс сц 
струва да дадеш 
6—7 хиляди динара, защото 
овцата столкоз изяла, докатр 
го създаде.

Оплакаха се и от данъка.

Казаха ни, че в Смиловци че нс са другоселци, 
ще има събрание за канди
датиране на отборници и йо- 
ехме за там.

В селото все същата, от ми 
налото още запомнена картц 
на: една чешма е много кал

агнето за
*

* . *
Избориха хора кандидати.

около.. „»с улички, износени ^^иСЕлТ^рахТощ! здравното об~Гтюто

ТиГ-^тоитЦГ“ Ж 2 ГМГГЯЛ
ни бяха сокаците и къщите. 1™ с“р®",и* *посможи рекоха. Та затова отдавна ид

А когато тъмнината слезе л ‘ кандидат да се по- кат Да Д°йлс. някой от соци-
от Видлич, боботенсто на мо ” “бори в селото и в общи- а"»°то да обясни и тяхното 
торите на два автобуса и на за културния дом, за иг пРа»° ” заШ° «ават толковадва трактора ни даде да раз- щст0 |а Уелектричеството: пари. Но ,,с иДват синковци,
берем, че в тази смълчаност *н^ак ’ бсзучавастпо вдигаха те. 
все пак нещо е променено. .-,ъ1<а за всеки предложен, ка 

С прииждането на вечерта т0 че са ТуК за седмица илц 
прииждаха и хората в кръч
мата. И селските разговори 
започваха изтихом, за да се 
разгорещят е времето, което 
бягаше. Разбира се, все отко 
лешни въпроси, които едва 
ли някой може да реши — 
за ниските изкупни цени, за 
здравната осигуровка, която 
малко ползва, а много стру
ва... и за своеволието на млц 
дия агроном, който разорал 
„прогона" и игрището, та мла 
дите не могат да си органи
зират поне веднаж в месеца 
мач между селата. Коопера
тивният съвет е решил да по 
прави грешката. Догодина, ка 
то се прибере зърното, няма 
да се оре, за да стане пак; 
игрище.- Но студи им на сел 
яните — да не се забрави то 
ва решение, или да не им до 
дат друго място, не така в 
центъра за всичките села ц 
долината.

Искаме да запознаем стопаните с грижите по произ- 
слънчогледа до сеитбата му.

Слънчогледът лесно се проспособява към условията 
и може да вирее в по-топли и в по-студени предели, като 
понася температура и до 5 градуса под нулата, 
при растежа създава голяма растителна маса, 
гледа трябват много вода и хранителни елементи. Затова ко 
ренът му има голяма сила за ползване на влагата и хра
нителните веещетва от почвата. Той вирее и дава реколта и 
на по-неплодородни почви, даже по-добре, отколкото дру
ги растения на същото място. Обаче за да се получат по- 
високи добиви — до 350 кг. от декар — и па слънчогледа 
трябват добри почвени условия и много хранителни веще
ства.

водство на

Понеже
на слънчо-

Помислих си — толкова ли 
е трудно ма завеждащия со
циалното в града, или па ня 

• кой негов колега от гшрот-месец.
А желанието им и пс е да 

стоят тук. Очите им гледат 
заревото от 
светлини
където са фабриките, 
имат може би другари, кои
то са се наредили първи. Та 
и те чакат да се отворят ка
пиите на фабриката. Един у- 
чител ми обясни защо е та
ка. Цялото обучение в учили 
щата ни е така поставено — 
учим ги за служещи и завод 
ски работници, а не да оби- 

труд. Затова

ския клон, да излязат до тия 
електрическите хора и да ги изслушат. Поне 

на Димитровград Аа ги изслушат и да им об- 
Там лепят, „с блага дума', какво 

може и какво пс може да им 
се обезпечи. Хората нали от 
дума разбират.

После Тодор Басов се оп
лака от постъпката на ръко 
водните в „Циле". Приели го, 
па го уволнили. Рече: „Знам, 
че съд трябва да ме защити 
от своеволие и беззаконие, 
ама кой да съди. Нали на 
тая врата пак трябва да чу
кам — утре, други ден. А ако

Ето защо преди сеитбата е необходимо да се напра- 
подготовки за осигуряване на достатъчно влага и хра-вят

на. Естествено, първо е необходимо през есента или през 
зимата почвата да се изоре дълбоко, над 25 сантиметра, ка- 
то се сложи оборски тор и част от минерални торове От

комбинациите азот, фосформинералните торове се слагат 
и калий и то на един декар 45 килограма нитромонкал, 40 . 
до 50 кг. суперфосфат и 15—20 кг калиева сол.

За нашите условия за основно торене по време, на дъ
лбоката оран бихме препоръчали да се употреби следното 

2000 кг. оборски тор на декар, 30 кг супер- 
10 кг калиева сол или 50—СОколичество тор: 

фосфат, 10 кг амонсулфат и
кг. смесен тор. Преди сеитбата на слънчогледа трябва да се 
сложат още 20 кг нитромонкал, 10 кг. фосфор и 5 кг 
лиева сол или пък 30 кг на декар смес азот фосфор и ка
лий в размер 4:11:9. След сеитбата първото подхранване да 
се извърши по-рано, което е в зависимост от първото око- 
паване, което не бива да се бави много. Тогава се употре-

чат и селския 
мнозина чакат да им сс осъ- ка-
ществи мечтата, да намерят 
местенце извън селото, ма
кар и да се гладува. А земя 
та, колко може да даде повс 
че. Но ...

съдя, въпрос е щс ли се от 
ворят.

Някои негови съселяни о- 
добриха думите му. Младежи 
те понегодуваха. И между 
тях има неколцина, които се 
чувствуват излъгани от коми 
сийки за приемане в пред
приятията. Рекоха 
гледат политиката и закона, 
а си гледат свои“. А тук има 
истина, защото и други се оп 
лакват от комисиите.

Но има ли някой над тях 
— кажете? По закона има, 
но иначе ...

бяват около 15 кг. на декар нитромонкал.
В нашите условия време за сеитбата на слънчогледа 

15 април до края на месеца. Обаче в
*

** изклю-се пада около
чителни случачи може сеитбата да стане и по-късно. Но ДЦ 
не се забравя, че от навременната сеитба могат да се

В Радеина заварихме много 
хора на събранието, макар 
да беше дълбока нощ. Бяха 
завършили кандидатирането и 

Събранието започна след си приказваха за селските и 
като си заминаха автобусите., за своите проблеми. Рекоха, 
Да се види кой ще слезе, че са приготвили всичко за 
кой пътува, да няма познат водата и че Радеина ще има 
или близък. чешми в селото. Но токът.

те не* оча
кват и по-високи добиви. Иначе раното или късното зася
ване могат да намалят реколтата с около 10 на сто.

В следващия брой ще дадем напътствия за другите 
фази от отглеждането на тази култура.

*

Агр. Й. .МаринковМ. Н. Н.Но то не стана в културния който ще движи моторите, 
дом, а. в училището. той да не се бавеше толкова"

-----Защо не е в дома-питах. — казаха. Трансформаторите
— Па „разръгано" е много, са поръчани — ще дойдат 

Прозорци няма, духа. Там скоро, но ще дойде ли част- 
вързан не можеш стоя, та га пикът, с когото имат дого- 
ка ли? — отговориха. вор, да свърши работата бър

Не питах кой го е „разръ- зо — това не знаят. „И пари 
гал" салона, защото знаех, още ще трябват — рекоха —

Активни долноръжанчани
Долна Ръжена е малко 

пасивно село, но за кратко 
време е успяло да реши броц 
ни и

й жението и с здравна служба. 
Във връзка с това долноръ
жанчани правят забележки и 

трудни въпроси. Довело на здравната амбулатория в 
е електрически ток много по- горна Лисина, зарад нередов 
рано от други села. Минала- ните визитации. Разбира се,' 
та година самоинициативно и 
със собствени сили,- долноръ
жанчани. построиха : път 
Горна Лисина на дължина от 
5 километра. Колко е това би

готови да помогнат в поправ* 
ката' на- пътя към „Две ре
ки"

За отбелязване е, че в Дол 
на Ръжана хората .живеят в 
междусобно разбирателство и 
съдействие. Без ничия наме
са, на. кандидацианното съ-: 
брание те единодушно за 
свой общински отборник пре 
дложиха един кандидат. То; 
ва може да се прецени като 
положително, което гаранти
ра нови успехи на селото.

В. В.

Дребосъци това създава недоволство. 
Пътят до Горна Лисина 

Д° трябва да се поправи.
Тогава ще бъде възможно 

да се пусне автобус и за Дд 
Да лна Ръжана, което ще е от 

се установи от сравнение с П огромно значение не Само за* 
Лисина — два пъти по-голя-

В кафенето в Каменица става интензивен обществено-политиче
ски живот. Ако щете, културен. Иначе, няма къде да сс събират хо
рата. И на политическо събрание един още от вратата сс провикна:

— Дай бира! Ще пия. Поскъпна агнешкото. За една нощ — от 
800 на 700 (стари) динара. Има право човекът. Когато в Славния ку
пуват сол по 75, в Каменица — по 85 динара . . .

ла успешна акция може

това село, но и ,за целия ра- 
години йон. И долноръжанчани само село, което 

наред не може да построи и 
оспособи за съобщения 
километров път до „Две ре
ки".

вече
. * два

Минните изследвания продължаватКооперация „Сточар" през януари пуснала работниците на не
платена почивка.' През това време управата работила с пълна пара 
и си получавала лични доходи (вероятно по трудов ефект). Работни
ците негодуват. Но без причина.

Понеже управата държи волана в ръцете си, кой друг би могъл 
да им даде такава почивка. Грижат сс хората за рскрсация на ра
ботниците. ^Защото, дните си минават, цъфнали в дефицити, а работ
ниците трябва да ги компенсират.

Селото обаче има още нере 
шени въпроси. Те обаче са в 
компетенция на общинската 
скупщина и - някои други ор
ганизации. По-точно някои Ще

Тази пролет в Долна Лиси- планувано и да започне проб 
на в Местността „Манастир“ «о^производство в Долна^Ли

продължат изледвания- 
1 решения са обусловени и от та на фосфатните залежи. Ми 

материални средства.
Между другото долноръжан

чани търсят от общинската п пптмп
скупщина преразглеждане на тския и. бранковски район и |Лп1Н IИЯ 
някои решения, които в се- са били задоволяващи, 
бе си съдържат противоречия 
и очебиещи опущения. Таки-> 
ва са за комуналните такси,
таксите на къщи и върху же дали в Босилеградска обгци- 
лезопътни траверси и др.

Поради отдалеченост, а 
нрбрежност, ветеринарно- 

здравствената служба в село* 
то не и зпълнила своята за
дача. Често пъти когато са ра. 
били крайно необходими ин
тервенции, тази служба се нд

Наказани предп-налата година такива изслед
вания са „проведени- на люба■Й

Казаха, че в магазина има много залежал текстил. Агрономът 
на присъствуващите:

• — Никой не иска да купува текстил за мнни-жупове.
— Защо им са мини, казал един селянин.

Защо?! Нахлува мини-модата и във Каменица трябва да се 
покриват загубите.

— Наздраве, каменичани!

обяснява
в Босиле 

няколко
Съдията за нарушения 

град е глобил парично 
стопански организации и ръководи 
телите им. Така например лисин- 
ската кооперация е наказана за
рад ползване на неизправен ка
мион. Поради същите причини на 
няколко . пъти е наказвано и тран
спортното предприятие.

Тлъминската кооперация е отго 
варяла за нерегистриран е на ня
колко свои магазини, както и поз 
воляване изкуп да провежда неко 
мпетентно лице. И търговското 

,. , предприятие ..Слога" е глобено
Но И покрай това, надежди два пъти. И то поради, приемане

на работа лице без съответна кна 
лнфикация и поради държане на 
взрив по непозволен начин.

За новите изследвания, кои
то трябва да дадат 'отговор

^ на съществуват достатъчно 
фосфатни залежи са обезпе
чени два милиона нови дина

■й
В Бабушница събранията на избирателите издигнали към 60 

кандидати за представители в самоуправнтелните
. Сега някои правят забележки: от предложените кандидати в Ба 

бушница може да се основе Републиканска 
Какво да сс прави: голяма стана 

хората искат да се възползват от конюктурата .

тела.

скупщина, 
цената на представителите и 

М, Б, те за откриване на тази мина 
са големи. Тази пролет е за-

е отзовавала, или се отзова
вала късно. Подобно е поло- в. в.
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Жеравино е най-малкото се 

ло в Босилеградско.
Селото лежи 

Жеравска чука 
ловина, която частнично е • за 
пазена от северните и 
ни ветрове.

Жеравино" има

бележителност в това село се ските, македонски и българ- 
- счита и възвишението. „Чулю ски партизани. В него идва- н 
мушка , високо 15 — 18 мет- ли изморените бойци, на път |Ц 
ра. Това е всъшност една мо за Църна трава, Осогово Бе 
гила, от която се вижда ця- ласица. Козяк и др. 

запад лото село. Под селото, в стръ

*
:: ; Щ Ц: >.в полите на

в такава кот-
ш

Когато днес човек мине по
мния каньон се намира изве пределите на селото ще 
стния водопад „Бучало" При- увери, че в различни времена 
влекателни са и „Големите ка тук са минавали различни и 
мъни", които са единствени бройни войски. За това 
в целия босилеградски край. делствуват разни окопи, гро-

Жеравинските гори и стени бове, останки от оръжие и
някога са • били убежище на др. И най-старият кервански

доли хайдути и збегове. Хайдуш- път от Краихцето по . долина-
нами ки дружини, които действу- та на Бранковска река, Крива се изброят на пръсти. В'селото, все още вярват в

" 2Т Осогово към Краище река за Егри Пеланка (Крива Покъщнината е особено скро магии, уроци, зли съдби и 
от игри паланка, Велбуджа Паланка) минавал през Жера . мна: креветите са от буко др. За много неща се търси

ила' винаги тук намирали вино. Тоя път бил наречец ви дъски, столиците тронож помощ от врачки. Празнуват
ла пзччртА У5ежии<е- По тях и -пазарски", а в Жеравино са ки, масата мъничка и кръг- се и много празници: на ми-

Сетне тоя „камък" бил изпол тп гм Н1?о1^™°Р получял име съществували места, къдетр ла. За спане се ползват и ро- шки, змии, гърмотевица, ве-
зван за строеж на плевник- „Хайдушка вода . хората отпочивали по ня- гози. По-съвременни пособия трове, птички и др.

тНи "п°оДелм"иПРеСЛаП" са0ткр" СЕЛОТО ЬИЛО И ВОЕНЕН ^ ^ ^о ^ейство^ГЛ^нове"
ти: предмети от стари по КРЪСТОПЪТ гтрпмтрттгтнп ггтгтлтт семеиство има станове»стройки каквито са: кереми- До 1912 година с Жеоави &итр и кит ' Щ" Домаш“ото Ръкоделие е • раз
ди; гробове, покъщнина и др, но било крайгшничнР село вито. По-старите жени се об Поради лошите-жизнени ус

В пределите на тпич еДп гй крайгранично село. . личат предимно в сайи, а хо ловия, жеравинчани
се , намират и той пп-мялки т-г.=,,3?ЖНаТа страна е минавала Селските къщи са малки и рата в потури и антерии. давнини' напускат своето село
езера в които водата ге чп Раницата, на турската импе еднотипни: имат мазе, мут- Зимните нощи са много ин и се разселват. Така е и сега.
пържа и ппеч и™™ ДЛ?' Р ' В 6ивша Югославия прц вак (помещение за изготвяне тересни в Жеравино. Седян- Жеравино има условия
ствува мнение че тгтч к* наДлежало към Кривопалан- на хляб) и стая за спане стая ки тук и днес има. Жените бъде животновъдно село, но
ли някототни би~ ска околия' ■понеже и СТОпан за не ядене и почивка. Обикно вниматеНо готвят „руби"

ашни римлянски ми ски и административно е би вено тези стаи имат малки
ньорски дупки и шахти. За ло ориентирано. към
тези езера има и няколко ле край
генди.

Като отделна

Цсеобщо
жители, е 29 семейства. Раз
полагат с 121 ха ниви, 44 
вади, 298 пасища и 143 
тара гори. -

Изобилствува със старини.
В местностите Средна 

на й' Горни вирове 
рат стари гробища, наречени 
„латински". В „Оджини бари 
е Нронамерен 
паметник, чийто надпис 
кой не е успял

170
IV’ч

ли-
хек- сви-

На „Жеравински преслап"
•!

стар надгробен

МИГРАЦИЯ

от

да

за при положение да се проме- 
своите дъщери, защото в се ни сегашния начин на отгле 
лото за богата и добра дево ждането на добитъка. А товд
__  се счита онази, която може да се постигне' само с

помощта на земеделските коо- 
Земеделското производство перации. Също така е необхо- 

е много изостанало. До 1960 димо селото да се свърже с 
година за оран са ползвани пътища с останалите краища 
само дървени рала. За прево на комуната, да се спре еро 
зване на реколтата и друго зията и др. 
се ползвдт дървени сани. Ве- Това търси нови усилия но 
ялки тук не съществуват и ще бъде от голяма полза за 
житото се вее на вятъра. Ко селото. •
нят е главно съобщително ....

тоя прозорчета, под от пръст, а
някои са и неваросани. Но- йка 

По време на НОБ Жерави- вбпостроените къщи са с ке- 
природна зц но било кръстопът на сръб- рамидени покриви и могат да

има повече дрехи.

Димитровградска мозайка
Сигурно- е, ако валежите не она стари динара. Ще се по - рампа, поставяне на тротоа- 

бъдат обилни, че Димитров- ложат по-широки тръби, що ри по улица „Христо Ботев" 
.град ще е жаден и това ля- то мястото е богато с вода ц към гимназията и бетониране 
то. Това значи.

Стоян ЕВТИМОВсредство.

че няма да ако дотрябва някога, ще мо' на площадчето пред сградаг 
в градския гат да бъдат ползвани същи та на Народната банка в це От годишното събрание на спортнитеима повече вода

водопровод от онези 4' литра те източници и тръби, за по нтъра. 
в секунда, които се набират големи количества, 
от сегашните водохранилища,

В „Услуга"^ „ни съобщиха^ ПОПРАВКА НА УЛИЦИТЕ 
че новите източници — извб 
рите при „Ивкови воденици" 
ще могат да бъдат включени в ходими в града 
мрежата едвам към осми сеп време. „Услуга" се готви да 
тември, когато се празнува започне поправката на най; 
освобождението на града от изхабените от тях. На първо
фашизма, а дотогава ще се място е поправянето и асфал
строи усилено.

Главният проект за строе»; Киров", която води за авто-
ще е готов през март, а проек- пътя към Градини. Предвид
тосметните разходи по строе да се и поправяне на улици на града се планират средс- скусия за запазване на риб-
Жа се предвиждат на 30 мили та към гарата и Лукавишка тва в „Услуга". Още сега се Ния фонд, както и предприе-

готвят да поставят още кош мане строги мерки срещу брц ’ 
чета за отпадъци и тенекии кониерите. За тази година се 
за смет, а в скоро време ще предвижда служба, на рибо- 
се поставят големи бетонени 
саксии с цветя край култур- 

■ ния дом, банките и други .об
ществени сгради. Предвижда

IОкончателно трябва да се 
поправи и най-лошата улица 
в града „Сутйеска", станала 
вече непроходима и за тежг 

Улиците няма да са непро- ки товарни возила, които ид- 
още дълго ват до кланицата.

рибари
ЗАПАЗВАНЕ НА РИБНИЯ ФОНД

Дружеството на спортните ри 
бари „Нишава" в Димиров- 
град неотдавна проведе свое 
годишно събрание. След до
клада на Кирил Рангелов за 
дейността на дружество в из-1

X X X

МАЛКО ХИГИЕНА И 
УКРАСАтирането на улица „Найдсц

И за чистотата и украсата миналия период се разви ди-

Кавга“ зарад 

манастирско 

бранище

пазене по-различна от досега 
шната.

Трябва да отбележим ня
кои по-значителни решения, 
които прие събранието — 
преди всичко: напускане от 
общността „Южна Морава" 
и зачленлване в общността о 
Пирот и Бела Паланка.

тит о се и затревяване • иа някои 
места пред зданията, но има 
и малко песимизъм, че хора 
та няма да проявят разбира-1 
телство да не пускат добигъ

т~'| ще през миналото столетие манастирско бранище 
^ край св. Кирик при Смиловци много пъти е било при

ка да се разхожда там. 
Миналата година малкото След туй бе прието реше-

чипа за междуселски разправии и размирици между Сми- парче край общината опасо ние за заплащането на разрр се утсройват излети и спор-
ловци и Гуленовци. Една такава кавга е забележела на Цве Ха свине, пуснати на воля от шеиие за спортен риболов тни състезания по риболов,
тния триат в манастира, запазен и до днес. стопаните им и сега от го ня през 1969 година — за въз- Накрая бе избрано ново

Според този запис, в кавгите били вмесени някои си ма почти. растни 45 пионери, 10, а за ръководство, а за председа-
дядо Стоян и дядо Милан. Била създадена комисия за да младежи 25 динара. Хел Кирил Рангелов — досе-
се „тури меджа". Трябвало да участвуват много видни лич- х х х Бе прието още на най-стц гашен секретар на друже*
ности и от страна на турците. Освен местни хора, като Пеша рите членове разрешението
от село Смиловци, Стоян от Гуленовци, в комисията влезли нов АУТОБУС ЗА ВИСОК да заплати дружеството, да 
и Селим Ага Мустафа, Али бег от Стамбол берковачки гос
подар и тамо дойде од у Пирот во сам ага лештни госпо- д скоро време трябва дц ^ 
дар и од Одоровци Стоян Тснобаш". пристигне нов автобус на „Ус С^УРДУЛИЦЗ

В този запис се говори, че определянето на граница- луга", който ще служи за пре 
та на манастирското бранище станало през 1858 година (по ВОз на пътници - за Висок. Ад 
турско 1268 лето). тобусът ще бъде около 20|

местен, а превозването щц 
^ става всеки ден. Даже в сезц 

ните на по-чести пътуваниг<
се предвижда да отива и се четно събрание на риболов-
връща два пъти дневно т. е. ците от Сурдулишка община,

на което присъствуваха мно* 
зинството членове.

ство.
М. Андреевич

ГРИЖИ ЗА РИБНОТО БОГАТСТВО
Участието 

тези видни лично 
сти от турската 
власт при разгра-< 
ничение на маиа-

тени с риба реките: Върла) 
Романова и Масуричка, а във 
Власинско езеро също ще с<< 
пуснат към 43 хиляди речна 
и 150 хиляди парчета езерна 
пъстърва, 20 000 парчета дво 
годишен бял амур, а в след-; 
ващата още 300 хиляди таки 
ва рибки:

Разисква се и за обзавеж
дането на риболовния дом на 
Власинско езеро, както и за 
купуване от дружеството на 
лодки за езерно ловуване.

М. В.

Миналата неделя в , Сурду- 
лица се състоя годишно от

брани Да се организира поемане на 
ще говори, че ра пътниците в Смиловци, а ко 
змириците между Лата да се връщат‘за нови.
Смиловци и Гул<; 
новци по въпроса 
за манастирското
бранище са били че, защото ледовете през Вид която може да привлече и пц 
наистина големи. Лич има изгледи да се мах- ^еу1™сти и пределите на

нат. Иначе Висок е дълго вре 2С казано ,че през 1969 го-*
дина следва за бъдат обога-;

стирското
В отчетния доклад и в ра? 

зискваиията най-много място 
Съобщиха ни, че превозва де отделено на проблема зд 

пето за Висок ще започНс ве обогатяване на реките с риба»

На снимката: В двора на мапастира св. Кирик при 
Смиловци ме без автобусна връзка.
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На педаготически темиАнкета за състоянието на културата в Димитровградско
ДИРЕКТОРЪТ КАТО 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТОБез електричество няма култура
1 лен. И нс само той, а и все,

в общината.

В една такава статия, зарад ограниченото простран
ство не е възможно по-подробно да изнесем всичко, а ще 
настоим да представим съществените особености на пър- 

, иИя човек в училището, имайки предвид съвременните схва 
щания върху проблема за ръководене и контрол на учебно 
възпитателната работа.

Учебно-възпитателната и възпитателно-организацио
нната работа заема главно място и има особено значение 
при оформяването личността на ученика и афирмацията 
на училището като цяло.

Непосредствени фактори, които се занимават с учи
лищните проблеми са преподавателите и директорът на у- 
чилището. От тяхната идеологическа определеност, обща 
култура равнище на специалност и педагогическа подготов- 
иост и 'способност, главно зависят образованието и възпи-, 
танието на младите. Па все пак в тази система на изисква- 

отговорност специално място има ръководителят на

И- пс само театралната са
модейност, но и дейността на гражданин 

Културата е обща и именно 
в общо ангажиране на всич- 

виждам и изхода от сега
шното положение.

ки
библиотеките. В повоенните 

Щ години почти всяко село л-
библиотечка, без оглед ки 

някои от тях имаше са-;
стотин книги.

маше 
че в Анкетата провежда: 

Стефан Николовняколко 
Днес мито една от тях нс ра 
боти, а за много книги нс се 
и къде са. А това пък е резу 
лтат па прахосничество, нспо 
дене смятка за обществото...

Оттук се налага обща дей
ност на училища, младежки а^ 
тиви, културно-забавния цен
тър, местните общности и

обществепо-полити

мо

»С0МБРЕР0« В 

ДИМИТОВГРАД
Димитровград 

имаха възмож-
Тсзи дни в 

гражданите 
пост да чуят един твърде про- 
пулярсп ансамбъл — „Сом- 
бребро“ от Белград. Художе
ственият ръководител на тоя 
белградски състав — Джор
дже Масалопичч, с известен 
па димитровградските зрите
ли от по-раншни гостувания.

Интересът за прсдставлени- 
концерт бе сравиител 

но голям. Почти всички ме
ста бяха заети, и то главно 
от млади зрители. Програма
та действително беше хуба-

ооРайко Зарков НИЯ и
училището — директорът. й

Известно е, че от общите годишни планове за рабо- 
училищата произхождат конкретните планове на ди

ректорите, класните и други преподаватели. И докато клас- 
иитс и други преподаватели трябва обезателно да правят 
седмични планове и да се придържат към тях, то върде че
сто (ако нс винаги) директорите са пощадени от тези пла
нове! Поставя сс въпрос: ако преподавателят е дължен д\ 
планира своята работа, въз основа на какво не е дължен 
и директорът? Ако е така, тогава той няма морално право 
да контролира своите работници и да им прави забележки,.

Колко са важни плановете за работа, и на преподава
тели, и на директори, отделно не трябва да изтъкваме. Па 
все пак ще кажем, че плановата работа е гаранция за по- 
добра оперативност и ритмично движение в изпълняванетц 
на училищните задачи, както и възможност за оценка на 
извръшената работа. Следователно и директорът, както и 
преподавателите; е дължен да планира, и със седмичния 

запознава преподавателите. Само в тоя случай що- 
планирането на работата и отговорно-

тапалитс 
чески сили, за да сс създадат 

На нашия въпрос какво ми минимални условия за култу 
сли за сегашното състояние риа дейност па село. 
на културата в Димитровград Дз съм съгласен и с това, 
ско и къде вижда изхода от Че действително нямаме иуж 
положението, тоя път, даде ния състав на специалисти в 
отговор РАЙКО ЗАРКОВ, пре културата. Но ние топа нс мо 
дставител на културно-проспс Же да обобщаваме, защото 
тното камара в Съюзната ску с известни кадри разполага

ме. Ако някога действително

та на

стопщина:
„Мое мнение е, че със съ- нямахме специалисти — днес 

стоянието на културата из- ги има: просветни работници) 
цяло не може да бъдем до- специалисти от предприятия- 
волни. Това недоволство сс Та и пр. Но ние нс знаем да 
основава и върху субективни 1И привлечем и заинтересува 
пропуски, но и обективни при Ме за културно-забавния жи- слушахме хубави песни, изпъ 
чини. Защото културата сс Вот. А те биха внесли и разно 
не състои само в представя- образие и чрез дейността сц 
кето на една или друга про- биха опреснили програмите 
грама, прочетена книга. Кул Ни. 
турен медий е и радиото, те-

ва. В течение на четири часа

лнепи задушено.
Младите жители на Дими

тровград искат по-често да 
Веднага ще кажа, че нере- посещават града подобни ан 

шения въпрос за финансира* самбли

план да
има равноправие в 
стта в училището.

Съвременната педагогия -за ръководене на училища
та изисква директорът, покрай другите задължения, да дър 

4 до 6 часа седмично, понеже неговото пряко участие в 
учебно-възпитателната дейност има съществено 
за изпълнение на контролните и инструктивни функции.

Слободан Василев, педагог.

левизията, печата.
А как може да говорим за не не е само Димитровград*

високо културно равнище, ко ски проблем. Финансирането
гато в повечето села няма е- не е решено в общо югослав единственото им развлечение,
лектрически ток, или по-кон- ски рамки. Неотдавна е изля
кренто: от 41 селища в Дими зъл закон за устройване на
лектри^>ицирани? Според°*ме» сиУр7Го „°аХТрата............. ...................................... тжтжтштт............. ............ .... .............ШЖЖЖШтт
културата в селищата на Ди- аз считам обаче, че и с тоя ==
мйтровградско именно с тоя закон цялостно няма да бъде Ц ЪрЗНКО ЧОПИЧ
проблем е свързана — елек- решен въпроса за финансира 5 ^
трификацията, която значите не на културата, макар че в я 
лна степен ще повиши култу известна степен ще подобри = 
рните апетити на население-;. сегашното положение, 
то, а съответно и културното Ще кажа, че ние и по-ра- 
им равнище. но сме намирали начични на

От друга страна — редица финансиране, и то на програ 
субективни пропуски и недо- ма на културни дейности. О- 
виждания са съдействували баче не проявихме постоя- 
за незавидното положение нц ност — не се застъпвахме за 
културата^ Известно е, че ку- доследно реализиране на те^ 
лтурата търси необходимата зи програма.
материална основа. Ние годи Ще кажа и това, че кул- Щ 
ни наред подобряваме мате,- турата като цяло не е грижа = 
риалната основа, докато отде само на общинската скупщи- = 
лни културни дейности вме-. на и културно-забавния цен- Ц 
сто да се развиват от година тър. Тя трябва да стане об-, = 
на година заглъхват. Когатц ща грижа на всички. За нея = 
казвам това, имам предвйд те трябва да се създаде инте- _ 
атралната самодейност, преди рее, особено сред работника Щ 
толкова богата, а сега почтц — производител. Ако той Ц 
заглъхнала. Причината за то. знае да цени културните стой § 
ва е, че и тя се комерциали- ности, той ще бъде същевре Ш 
зира. менно- и високо производител =

и театрални друже
ства, защото засега киното р жи значение

Верица Христова

ОСИИ МАРТ
1 В навечерието на този ден на събра 

пието ни дадоха директива, че утре тряб 
ва да бъдем внимателни към своите дру 
гарки, защото, казват, че Осми март е и съз 
нателните другари трябва да се придър-

а и ние с жените си сме пре-вам аз,
димно в мирни отношения. _

■ Познава ни Селим какво сме цвете
ние двамата, та започва от далеч и поле
ка ,като на курс за неграмотни:

— Добре, Пепо, купувал ли си ти ня-жат към това.
Аз, Пепо Бандич, бивш селяк и парти

зански взводен, а сегашен чиновник и ня 
каква си там клечка, трябва, разбира се, 
да се покажа пръв. Внимателен, и още 
как! ;'

кога на твоята другарка някакъв пода
рък, така, нещо от сърце, някаква дре
болия?

— Ама да, брате. Още когато се лк>] 
бехме, купих и на събора ливанто. Ши
шето струваше цял динар и половина, а 
тогава това бяха много пари.

— Ливанто ли? Може, може и това 
— отстъпчило се съгласява Селим.

— А щом узря бостанът, аз и взех 
диня от пет кила. Това й е нейната мяр- 

— започнах да се надувам аз.
— А аз освен ябълки, нищо друго — 

призна Войкан самокритично.
— Да, да, всичко това е добре, но то 

зи път, на такъв тържествен ден, трябва 
да купите букет цветя и право на другар 
ката в ръцете. Честитиш й празника, цс 
луваш я ...

Ние двамата се спогледахме. Кой със 
здрав разум цветя ще купува и пари за 
това да дава? Хайде де, да е нещо полез-; 
но бих се двоумил. Такъмо това ми тряб 
ваше, някой мой едноселчанин 'да ме ви
ди като купувам цветя! Жив не бих оста
нал от подигравки.

— Не може ли това да стане без цве 
тя — опитвам се да се измъкна от обръ-

1 Хванах аз същата тази вечер 
= _ стар приятел Во!йкан Стефандич и започ 

нах да го разпитвам:
— Казаха ли и на вас утре да бъдете 

внимателни към жените?

моя

— Казаха — отвърна той кисело, ся
каш се е наял с диви круши.

— И какво да правим, какво ще ка
жеш, а?

.— И аз не знам, и никога такова не
що не съм правил — казва той, а виждам 
че е загрижен. — Да й купя ябълки ли, • 
що ли?

ка

=
2 2 =2 =2 =

^ 1 2 =2 =2 =2 =
1 I 

I
I2 =

\ IУ, =
1 вI- I

й =. — Знаеш, така и така, неволята нц.
й =.- . докара при тебе: как утре да се покажем
^ ц внимателни към нашите жени: Идва то-
^ = зи техен празник, директива има, а ние не
^ = сме вещи в тия работи.
^ = — Никой никога не ни е учил на тако
2 в нещо — оправдава се Войкан и шари
й = с очи по кюшетата, като че ли чака кро-
3 = кодил.
г I 2 =I

суччччччччччЧчччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч̂ ччччччччччччч4 |

| Крум Накев
— А може би ябълките не представ

ляват внимание? — тревожа се аз. — Да 
не сбъркаме нещо, а?

— Да питаме другаря Селим, той си 
гурно ще знае да ни каже? — досеща се 
Войкан.

— Хайде.
Селим, както занете, е наш стар боен 

другар, а е градски човек, та и ние ви-> 
наги към него се обръщаме за помощ; 
когато се касае за някаква учена работа.

Намираме ние Селим в кръчмата, ви 
каме го настрана и поверително му каз- 
ваме:

МАЙКА
8 Когато деием се замислям 

. ти все на ума ми стоиш, 
когато нощем се събудя 
край мене изправена бдиш!

Кажи ми, мамо, ти, кажи, 
защо те толкова обичам — 
дали затуй, че се грижиш, 
или че на теб приличам?

Дали, че хубавата дума, мамо, 
с топлина и обич е пропита, 
или на мен така се чини само, 
и в мислите към теб се скитам.

Обичам, мамо, своята 
света огромен и мира само.
и всяко цвете в пролетна градина, 
но най-вече, тебе, мамо!

222222
2 ча.2 — Не, не, веднага се губи тържестве

ният характер.
— Ще .си изгубя аз характера, ако ня 

кой ме види как съм се помъкнал-с'бу
кет през града — опъвам се аз.

— Тежко ми! За нищо на света! — 
рита Войкан, а очите му като на подпла 

I - шено конче. —По-скоро бих взел в ръка 
най-грозната жаба от блатото, онази... 
как се казваше? Ти си учил това, Пепо1

— Буфо вулгарис — притичвам се аз 
на латински.

Насам-натам, виждаме ние, че няма 
да се измъкнем без тези проклети буке
ти. Затворили са те като в обръч при Ко- 
зара и не те пускат.

И така, ето йй нас, след работата оти

2

1
родина.

— Та какво да ви уча? — чуди се 
Селим. — От вас двамата нямаше по-вни
мателни бойци към другарките в нашат^ 
част.1

— Е, тогава беше войназабеляз-
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Какво ни предлага културната 1969 год. Наши художници

Най-сетне и районни 

библиотеки? Зорицо Кост
грешно становище идва и фа 
кта. според който библиоте
ката до края на идната (1970) 
година би трябвало да има 11

ЗОРИЦА НИКОЛОВА 
КОСТИЧ, художник е препо
давател по изобразително из- 
куство в основното училище ' 4
„21 май" в Ниш. Родена на П1 
март 1937 година в Димитров : 
град. В родния град завър- <" 
шила основно училище и по- - 
казала голедш склоности към,, 
рисуването. След това продъ-. 
лжава -образованието си ■> ;
Нищ -в Художественото учи-.
лище, където завършва и. _ ,т —
Академия -по приложно .изку- 3°РиЧа Николов 
ство първа степен.

Като художничка проявява 
през по

следните години. От 1966 
година участвува на всички 
УЛУСОВИ изложби и в Ниш,

Според плана за тазгодиш
ната дейност Градската биб- хиляди книги, или всяка 
либтека в 'Димитровград ще дина (от 1964 насам) е тряО- 
открие поне три районни би- вал0 Да 
блкотеки. Така през настоя- към 1200 книги. А

всички пр са само 440- Такз че в кран 
на комуната на 1970 година библиотеката 

ще има само около 7,500 кни

го-

се купуват средно 
купувани

щата година във 
големи селища 
биха били открити 
библиотеки. Разбира 
ва библиотеки Ще' се

пунктови 
се, такц ги.

откри- Когато обаче говорим за от 
ят в -ония. селища, където и- криване на районни бибдиоте 
ма н.ай-дрбри. условия — оси ки яе трябва да отминем и 
гуренд помещения, известен нуждата от създаване на ра- 
книжен фонд и др. Очевид- ботнически библиотеки. С из 
до училищните библиотеки в ключение ■ на комбинат „Ди- 
дентро.вете досега не са мог-> митровград", който има 
ли да задоврлят нуждите на книги техническа литература 
селския читател. От друга 'нит0 еДН0 ДРУго промишлено 
страна читалищата биха има предприятие на разполага, ни 
ли голямо значение. то пък предвижда в близко

Трябва да отбележим оба. бъдеще създаване на работи 
не, че години назад (ние раз чески библиотеки. А тук дей 3 абзВНЙЯТ ЖИКОТ 
полагаме с данни от 1965, но ствително може да се напра- 
вероятно и по-рано като „за- ви мяого, с оглед материал- 
дада номер едно", е поставя- и0*0 положение на повечето 
но откриването на районни предприятия, 
библиотеки. Винаги обаче те

КОСТИЧ: Обедна обстановка

па изложбите на Дружество- В Ниш се ползва с добро 
то на нишките художници, име и като педагогически ра 
Със самостоятелната си изл<5 ботник при провеждане 
жба миналата година обърна 
вниманието на художествена
та критика.

особеносе
600 на но

вите насоки за художествено
то възпитание на учащата се 
младеж. Б. Ник.

в нашите комуни

Културно-забавния живот 

организират менажери
Но 33 Д3 бъдат открити са 

предложения, когато се ра мо три районни библиотеки
зрелределят средствата в бюд в някои селища на комуната
жета, били отхвърляни катч нужни са над десет 
„неоснователни", относно, за- динара. Без тях ще се 
щото липсвали. средства. вем в положение да работим,

И не само това: изобщо както и досега т.е. в планове

ШШШ ШШШ кже:» «г»?
телна културна институции ли най-сетне решен и тоя въ еДИН °Т въпросите' които 8 програмата „Босна пее". Кон ществува!(впрочем както предвид з* прос - може да даде отговор ЦС^“ Й™* МарЯН0ВИЧ
преди няколкобЛгпяеКТ °Г ппГ-^Т™ Скуп^ина ако ния живот, отпрае/република < Р) “ ^
преди няколко години) със при заделянето на средства канската култупно пппгвстнп
селишаУНнад0кому^Па0Г0ЛеМИГ0 ^ “ ТеЗИ ДССеТ ХИЛЯДИ' НС| общност до съответните кул7 
селища на комуната. е предназначението им

потвърждение, че 
библиотекпата се

хиляди
озо-

Слаб отзвук
Който умее — на два стана 

тъче Хаотичното състояние в ор 
ганизирането на културно-за-

турни институции във всички Въз основа на тези отгово бавните програми в Сърбия, 
общини на СР Сърбия. Ето ри може да направим заклю където „царуват" най-разно-' 
няколко отговора, отнасящи чеиие, че в много общини нД образни менажери (не съще-

Сърбия културно-забавният ствуват
живот се устройва по онази които да им пресекат пътя), 
народна „Който умее
два стана тъче". Понеже, оче край. Още повече, че обще- 
видно художествените стойно ствената 
сти не пълнят касите, но съ- 
образителността на

В към 
е имало пц Ст. Н.

1ШШ1П11111111111|||1Ш||||||11111||||1ШШ1|11111|1|||||||1Ш11Ш111111|||||||1Ш1Ш1111|111111|||||||||||||||11111|||1Ш111111|1|||||||||||||||||||||11|11111|11111111111111111Ш11Ш!11 законопредписания.

няма да доживее неславеннааме към цветарницата. Не ще Войкан — Две двойни люти! — вика изпла-
пръв, срамува се, а се л?ъкне след мене . шеният Войкан и се обърна към мене. _,
като тифусна колона и все се озърта. Съвсем загазихме, ето ти. Да е този 'не-

Хайде, питай ти бута ме Той щастен март поне само всяка висококосна 
към вратата. година, пак би се живяло някак

Излиза продавачката, усмихва се и Тъкмо стигнах пред прага и краката
право към Войкан: ми наистина се подкосиха. Сетих се:

Какво обичате моля ви се? — Какво ли ще каже тази моята
— Имате ли, такова..! зеле? — из- то ме види така, с букет? От какви ли

търси моят побратим, защото в послед- градски уруспии се е научил на жените
ният миг загуби смелост и не се реши да цветя да носи! __ ще рече.
спомене за цветята. Прощаваме се с живота, форсирам

Девойката схвана това ' за шега, та/ прага и право пред жената, 
още по-медно попита: — Такава и такава работа, казвам,

честит да ти е днешният, празник и ето’ 
ти моето внимание, половин стотачка на 
броих за него.

Не бях и завършил, когато тя се хвъ 
рли върху мене — мляс мляс, мляс! — 
няма при нея кръшкане в това, изпразни 
цялата пачка.

интервенция за ре
шаване на въпроса за забава 

оня, де- — което в отделни места нц 
то сключва договори. Но пе- СР Сърбия действително е си 

Е чалбата като печалба (било ноним на съвкупния култлу- 
= чия) не бие в очи. Много по- рен живот — поне засега йз- 
Щ тревожещо е че „програми- глежда е само голо желание, 
Е те“ могат да бъдат всякакви. Достатъчно е да напомним, 
|= 3 изпълнителите им — всеки, че в посочената анкета на Ку 
_ Най-много се търсят конце лтурно-провестната 
= рти на народни и забавни пе на Сърбия дадоха отговорц 
Е сни и тези желания на публи 68 организатори на културно-' 
Е кзтз се осъществяват. Но забавни програми в 50 общи- 
Ц как? От ангажиране на прочу ни в републиката, от общо 
Ц ти имена — изпълнители — няколко стотици организтори 
Е Д° измама. Защото ако ня- и 179 общини. Но това не е 
Е кой популярен изпълнител оц единственото 
Е равдателно или неоправдатсл
Е но не успее да дойде (дори изгледите да се реши 
Е не е трябвало да- дойде) кон- ното безредие в културно-за. 
Е цертът, все пак, се' състолва бавния живот на СР Сърбия. 
= с едно „извинение". И нико->

ка-

I ощбност

доказателство 
за твърдението, че слаби са

сегаш-

— Е, щом дочаках кавалер да етапен!! 
и цветя да ми носиш, няма да ми е мъч 
но, ако ще и веднага да умра! — радва 
сс тя и очите й блестят като на католищ 
ки Благовсц, а аз съм отворил такава ус
та от изненада, чс цял картечен кон би 
влязъл в нея ...

3, А.

Из нашия печат Политическа конфе
ренция на АФЖ в Желюша— Та не всички кавалери загинаха

— А какви цветя желаете? Сигурно иа СутЙеска и на Козара, остана ощд ц / На една конференция в с ни напътствия за по нататъ
за Осми март, за другарките? някой, семето да не се затрие - казвам | Желюша околийският секре-' шната работа на женската ор

Е да, такова... за внимание уп аз скромно, а в себе си мисля: ■ тар иа АФЖ. Савка Стефано- ганизация в село Желюша за
лете се Войкан. „Е, жената бързо се научва на всевъз 1 ва изнесе доклад по външно разрешаване и

— Имате ли босилек. питам аз, можни мураФетлъпи Пепо оттпя* ™ Е Т0 и вътрешното политичес-
защото у нас, под Гърмеч, само с това мо*ни мурафетлъци. Пепо, отваряй си § ко положение, като спря и

.цвете бях идвал в съпрекосновение. добре очите и по-често сс сещай за цве- | върху политическото положо
— Босилекът е за гробищата — из- тя, за да не те замести някой другар на § ние в Царибродска околия. .

чурулика момичето. Ще ви приготви собствения ти полигон." Е Развилите се
аз два букета от хубави карамфили. „ „„ „

— Завийте ги само добре, да не се Цялото това следпладне жената та- =
наиикаше и подскачаше изкъщи, а аз =

изпълнение 
на всички задачи, които се пд 
ставят пред тази организации 
за 1949 година., 

Напускайки конференция- 
разисквания та жените, апелираха към се 

след доклада дохода възмо- кретаря на АФЖ за още пог 
жност иа жените да засегнат тясна връзка между селскитд 
редица въпроси, интересува- женски организации и Околи 
щи организацията, както ц йскил съвет на АФЖ, пора7 

Е жените поотделно. ди разяснение на всички въ-
= На края на конференция- проси от местен 
Е та др. Стефанова даде извеср ски характер.

виждат — предупредих я аз.
— Скъпо, брате ■— забеляза Войкан, ' се чудя и се кръстя:, какво ли не прави 

когато йзл(ЯЗохме, а букетът смотал под 
мишницата и го носи внимателно като 
гаубична граната.'

— Какво каза тоя Селим? — разпи^ 
вам аз .— Честитиш празника, цветята 
в ръцете и я целуваш, а?

— Поне тая целувка, да избегнем ня 
как — опъва се Войкан. — Кой пред ця
лото семейство жена си ще целува. Та не 
отиваме на война, я I Още що няма ли да 
измислят?

При самия завой на улицата сто ти
познат Мемо

една обикновена китка карамфил! Да е 
някакво особено цвете, не е, знаем го на 
изуст от ботаниката: диаитус кариофилус,

и политиче-

едногодишио декоративно растение, има 
бели и червени цветове, расте в . Европа, 
Азия и Африка. Ето ти цялата мъдрост 
на карамфила — и все пак... преобрази 
и мене, и жена ми, та просто не мога да 
позная вече собственото си семейство, аз 
Пспикус Бандикус, дряново дърво под 
Гърмеч. ■ ,

Д. ЛИСИНА както и няколко по-млаки по 
мещения. С построяването нц 
дома ще се даде голям . за
мах на културно-просветната 
работа, което ще допринесе 
до голяма степен за култур
ното издигане на това малко 
бедно селце.

В Босилеградска околия за 
= почна съревнование между 
Е селата за завършване строе- 

* е леите на кооперативните домо 
= ве. Най-Добри резултати пое.
§ тигна село Долна Лисица, чц . _
_ ито кооперативен дом с ве-. Г»1 ЛЗС НЗ ОЪЛГЗрИ“ 
| че покрит. Домът е модерно 7 тг ч
= построен и има голям салон* /-Х1-*7Ч7

го отнякъде нашия стар 
Йероглавац ,а ние — презглава! — вмък1 
нахме се в първия бюфет като две стре

=

(Откъс от романа „Осмат; офанзива")ли.
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ПРИРОДА. * ТЕХНИКАНАУКА ★ ГОЯ-ВЕЛИН 

ПОРТРЕТИСТ
<г

ИМАЛО ЛИ Е ВЪЛЧИ ХРАНЕНИЦИ? IV V-

■

1
В легендите на много наро - ^-лавис "Вик— °* ^

?леданиСотМзверопе Тези ге- В по-ново време също има вена,-ио когато бягала от о- 
пои са откърмени от вълчи- доста описани случаи. ЕДии е пасмост, правила го на четири 
!Г мечкТ лъвици. от диви регистриран през 1920 годи- крака, опирайки се на длани 
кози и по Такива легенди се на в Индия. В малкото село че и коленете. Преди да у сосшат V (5авяните гс ман- Годемури по инициатива на ре, макар, и седемнадесетте- . 
цитГтурцитс шГдуситс ' свещеника Сииг, хората тръг дишиа девойка, тя била умс- 

Всекиму е известна легенда нали в гората да открият кд твено разви-га^ колкото чеги- 
за основателите на град Рим. кви привидения се движат с ртодишпа' де• случаи
Близнаците Ромул и Рсм тр- вълчата глутница, която общ Има още такива случаи, 
ябвало да бъдат удавени в каляла селото. Когато хората През 1954 година п 
река ТибъР( по заповед на ца открили леговището и убили дил пресата съобщи за въл- 
ря. Но това не било изпълне вълчицата, в дупката иамсргц чи храненици. През 1965 годи 
но и братята били оставени ли две вълчета и две момичц па е било хванато едно 
на брега, къдсто ги намери- пца - едното па около осем годишно дете край селището 

откърмила. и другото па около три годи Агра. Жителите познали у Ц
Момиченцата го съсслянчсто си, което ои 

ло отвлечено от вълците ка
то двегодишно бебе.

франциско Гоя (1740—1828) с бил сии на 
селяни. Учил живопис в Сарагоса. Запо- 
нрсрисуванс на картини на Велесксз, За

Испания,

I прости 
чнал с
бележителна фигура в изкуството на 
Станал придворен портретист на Карл /(/, Него- 

живот на художник бил изпълнен с много 
драматични моменти. Баща е на 20 деца. Пре-

ужаситс на войната, в която французите ,

вият

живял
завзели Испания,

В няколко продължения ще предадем откъ-.
си от живота.на великия художник. ■

В Сагароса когато Гоя бил на 15 години учил жи
вопис, в ателието на майстора-художник Мартинези,

който се ползвал с авторитетпридворен художник, 
сред обществото, но нямал никакво влияние върху 
своя ученик. •

Как Франциско се определил за живопис? Може 
би любовта към изуството получил край баща си зла
тар, а може би това не е това причината. Но Гоя бил 
много надарен и тази дарба започнал1 да усъвърше- 
ствува при Мартинез. -

Когато напълнил 18 години, тръгнал в Мадрид, 
някои, да продължи да учи живопйс, а спо-, •

ла вълчица и ги 
Когато братята праснали, ос- шпа възраст.

■Най-често обаче тези неща
стпи деца отхранват, вълчи- • 
цитс, макар да има хранени-,

според
ред други, да се оправдае за участието в някой по
бой. В столицата Гоя се подготвил да участвува на е-,. > 
дин конкурс, който разписала Акадаемията в Сан Фе- 
рнандо. На този конкурс той изгубил и дори и име
то не му било споменато между кандидатите! • - (

Този неуспех оставил следи у него.' Той не бил 
научил да поднася поражения и затова заминал за 

който го привличал с художественото - минало.

ци и на павиани, леопарди и
други животни.

макарВ нашите краища.
планинпринадлежат къмДа

не е известенските места.
такъв случай, пито има ле-)
гепдй за вълчи храненици.

м. н. н. Рим,
Там продължил любовните приключения и направил 
много скандали — между другите на бас се качил на 

на базилката Св. Петър и там забележил свое-купола
то име. Амбицизоният Гоя знаел, че успехите идват 
с обществените връзки и екстраваганцията, както и 
трудът и затова насочил вниманието си в тая посока.#59 нашите
2

На 25 години, 1771 участвувал на още един кон
курс на Пармската академия. Не спечелил първа на-, 
града, но неговата картина „Ханибал победител от Ал 
пите гледа Италия", оставила впечатление. Все пак, 
това не било достатъчно за да се нареди в художество 
ните среди в Рим и затова отново се върнал в Испа
ния.

Малко козметика

БОЯДИСВА- Щастието му се усмихнало веднага в Сарагос, къ- 
дето се оженил. Първоначално нарисувал картини в 
черквата Девица Пилиярска. Благодарение на този 
пръв успех, и с подържката на тогавашния известен ■ 
художник Франциско Баю получил нови поръчки.

За да постигне успех той приемал всяка поръчка, 
която стремейки се да остане по-близко до Баю той 
се оженил за неговата сестра, не особено хубава, за 
която нейния брат счита, че не може да справи в жи
вота — Хозефа.

В сянката на Гоя тя останала съвсем неизвестна, 
дори не е известно как е реагирала когато Гоя се впу
снал в авантюра с херцогинята Алба, когато устано
вил връзка, която направила голям скандал в Мад
рид. Тя имала доста грижи, покрай другите, че е ро
дила двадесет деца. За синовете на Гоя няма много 
сведения освен за Хавиер, който още през живота на 
Гоя се оженил и създал семейство.

Гоя и съпругата му се отселили в Мадрид. Ху
дожникът, там спечелил голяма слава. На 5 юли 178Ц 
година бил приет в художествената академия. От та- 

. зи дата бил признат като художник.
Една известна херцогиня Осуна му обръща вни-

НЕ НА
КОСАТА

ШМ -
Предлагаме ви няколко

обикновени домашни сред
ства за боядисване на коса
та:
★ ЛАЙКУЧКАТА се из

ползва за изрусяване на
След първото изми-косата.

ванс с нея косата е по-свст
ла. а когато след миене ко
сата се промива постоянно
с лай-кучка се получава

Ако косата езлатист цвят.
естествено руса, ефектът е 
още по-добър.

ж ОРЕХОВИТЕ ЛИСТА 
се употребяват 

за същата цел дават на ко 
сата тъмен 
съвсем
ста трябва да се , натопят 
с топла вода и на. другия 
ден да се варят, докато те

ИНДИЯ:
Това момче е било вълчи храненик. Краката му са силно 
изкривени, а коленете загрубеьм. Лекарите го учат да ходи

изправено.

Ако • често

цвят. Сухи нлн 
свежи, ореховите ли

новали град който бил наре- кръстили — по-голямото Ка
мала, а малкото Амала. Те 

Парис, синът на троянския се държали съвсем като въл 
крал Приам също трябвало чета. Наскоро малкото умря 
да доживее такава участ, но ло в детския приют, а Кама 
когато. го оставили като кър ла . живяла до към седемнаде 
маче в гората, намерили го при сет годишна възраст и умря- 
мечка, която го отнесла в сво ла през 1929 година. През дс 
ята бърлога. Под нейните ветте години, прекарани сред 
грижи детето израснало в пре хората, тя не могла да се о- 
красен и силен мъж.

Но това са легенди. Имало 
е истински случаи кърма

чен Рим. чността не потъмнее. С кея 
трябва да се промива 
та след измиване, за да ста 
не по-тъмна.

коса
3 мание и това спомогнало Гоя да стане същевременно 

и най-мил и най-отрйчан художник на Мадрид. Хрр-, 
цогинята Осуна се ползвала с голям авторитет в Ма- 
дрид, тя просто господствувала в този град. Гоя й на-/ 
правил портрет, а след това и на нейния мъж. Спече 
лил слава, пари и очаквал да получи най-високото ху 
дожествено признание по това време в Испания, — 
покана да портретира краля.

Гоя става богат, хубаво приет в обществото, полу

ж ВЪНШНИТЕ ЛИСТО
ВЕ НА КРОМИДИЯ ЛУК
отдавна са се употребява
ли за боядисване 
та. Прави се следното: 
вените

на коса-
чер

листове се варят въвчовечи съвсем. Ето какво е
записано за нея:

Камалц не обичала слъче- 
чета от човешкия род да са вата светлина. През деня или 
били отгледани от животни? • стояла на четири крака до 

Имало е, казва науката. До стената, или спяла свита в 
сега са описани научно към ъгъла. Щом настъпвала вече 
32 такива случая, а са били рта — излизала в градината 
публикувани през 1940 годи- и виела по вълчешки. Ядела 
на от американския профс- само месо, като го късала са 
сор Джезъл. мо със зъби, без помощта на

Ето някои от тези истински ръцете. Лочела вода като въд 
истории: През 1344 година в ците. По-късно научила да 
Германия е било намерено де пие мляко. Камала не обича 
те, което живеело сред въл- ла никакви дрехи — ожесто; 
ци. В 1661 година в Литва на чено смъквала всичко от се- 
мерили момче в меча бър: бе си, ако я обличали, а ко 
лога. Във Франция през 1797, гато искали да я къпят, тр 
година в гората при Авейроц ябвало да се води цяла бит- 
е било хванато дванадесетгц ка. Към хората се 
дишно момче, което

вода 20 минути, а след то 
ва се прибавя една лъжица 
винен оцет. Течността 
процежда и с нея се про
мива предварително 
измитата коса; Така се по
лучава червеникаво оцвет
яване, по-слабо 
но, зависимо от

ли
се

добре■

или по-сил 
естестве

ния цвят на косата. При но 
во миене този цвят изчез
ва.

* ГРУБА КОЖА на ли
цето може да станс по-не- 
жна ако я намажете със 
следната смес: смесете две 
лъжици сирене, .с една лъ
жица пчелен мед и тази ма 
са нанесете на лицето си с 
широка четка. След петна 
десет- минути измийте ли
цето с хладка вода.

Голата Мая
чава много поръчки, а неговата жена Хозефа затваря 
очите си пред неговите любовни приключения, а той 
доволбн, пише на своя приятел Запатер, че се счита 
най-щастливия човек на света.

Неговата суета накрая била изпълнена:

отнасяла
лазело като към врагове, но затова 

по дърветата с ловкостта на пък много обичала кученца- 
маймуна и се хранело с рас- та. Чак шестата година от 
тителна храна. Момчето било престоя си сред - хората тя 
отведено в Париж и за изсле научила към 40 думи, а по- 
дванията е написана цйла кни

л чрез хер
цогинята от Осуна .той бил поканен да портретира 
краля на Испания. _ СЛЕДВА —сле речникът й се обогатил
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т ладежка страницат ти
Наш репортаж

ТЕ ДРУГАРУВАТ С ПЛАНИНАТА
И;мах за 

столюбива 
на застава.

Бях сам.
Вървях наслука, защото от 

лата не знаех определено къде е 
тя. Но кучешки лай ми даде на
правление. Знаех, че се обажда 
мястото къдсто целих. Взех 
направление. , ,

Посрещна ме бдителното око на 
часовоя, свикнало на всичко. За
щото тук, високо в планината ви 
наги, вият ветрове, летят парлаци
?Тт_,МЪГЛа’ а На момен™ палящото слъце навлица в мозъка. Но и то
ва диво място някак пленява и

цел в тази гола и него- 
планина да за се обаче, че Бамби 

таралеж.
Заместник — командир на заета 

вата е войника Славко Бабич, ог 
Зренянин.

Отскоро.
За опитен командир това не е 

толкова трудно. За него обаче то
ва е доста трудна и отговорна за 
дача. Но все пак той успешно- я 

Недостигът

надушил зва, от мраз пука и камък и 
во. Това обаче 
ничаритс.

Йован Шунка от Кърняча край 
Белград е готвач. И на общо удо
волствие на всички — той е същи 
нски майстор. Другарите му 
ват, че към него се отнасят 
голямо внимание, 
ият ли го, за об 
палачинки , , , А той разбира се, 
в рамките на прописаното 
рателно угажда на всички. И до- 
като се вари обеда той винаги из

гНитМеИРПрочслееАпочАтиУГвсичВкоС кое” Макар че Димитровградска къв ли щеше да бъде 
то се намира в библиотеката. Че та читалня има само 49 квад брой ако читалището полу- 
тат и другите, но те имат по-ма ратни метра и получава осем чаваше всички вестници, осо 
ЛКСигСуВр0но°АеНО чеРнаС'„итп „„„„ „„V ежедневни и седмични вестни бено детски, и списания?
ГО място не’ съществува такова ра ЦИ, ТО Дневно Тук Д0ЙДЗТ И снимката група младежи
збиратслство и другарство к*кто ___ „ четат последните новини.
тук. Младежи от всички краища и над педесет младежи да про- текст: Ст. Н. — снимка Чеда 
народности само за няколко месе
ци тук стават най-близки и нико 
га не се забравят. Те живеят сдру тт
жен живот. По такъв начин се ДИМИТРОВГОЗД 
забравят всички семейни и други г 1 ~ Хг гл
грижи.

дър-
не пречи на гра-

посетя ед-

мъг

каз- 
с п о-

от 
това

защото раздраз 
ед няма да имаизпълнява, 

той наваксва
на опит

със своята проница
телност, интелектуална способност, 
а преди всичко 
на целия колектив, който живее в 
това безпътие.

— Това е оная съзнателна вой
нишка дисциплина, която още по
вече повишават условията,

каза Славко. Той

ста-
с дисциплината

техния
очаровава.

Вътре в заставата животът още 
самото утро върви по осреде- 

лен план. Наистина тоя ред поня 
кога се нарушава. Обаче 
предвидено. Винаги 
работа трябва да 
кой ред. Но 
всички граничари

от • при ко
ито живеем 
за първи
висока планина, която 
прелести очаровава, но и 
в неизвестност

път ср среща с такава 
със своитевсичко е

се знае коя
се свърши и по 

ако затрябва, тогава 
всеки

държи
всекиго който 

намери в нея. А отделно гранича
рите, които денонощно' бдят тук.

Споделях с тези младежи, които 
бързо са 
трудни задачи. Те са горди, че са 
граничари . , , Разказваха ми за 
своите първи нощи на границата.

Добрило Пушало, роден някъде 
в околността на Плсвля, е свик
нал на

се четат последните новини. Ка- Николоввъв момент са готови със своето оръжие 
да се намесят, по която и да би
ло причина в своя район.

Така е винаги.
Така беше

свикнали на новите и

1ИИНШ4Ш- ПРЕЗ МИ тоя ден,ч макар че 
командира отсъствуваше. Но 
що за това. Създадената

Но не само това. На заставата 
всеки научи нещо ново. Бероти, по 
народност албанец, когато дошел, 
едва успявал да чете. Под влия
ние на другарите Той с прочел 
много книги и ще си замине у до
ма с едно ново и голямо за него град Среща — раЗГОВОр МвЖ- 

Първи път когато часовоих в знание, Така е и с мнозина други. А ду членовете на училиитнятяг?.™*гм»,*, „ уч„л„дат7С,
днаж започна да вали сняг и да ка пустиня заставата с еднн. о- ференцил. На Събранието
ехти силен вятър н .страхотно шу- азис' който на своите войнници присъствуваха И гимназиални

редките букаци. Планина- предлага добра библиотека, дне-
та бучеше. Чувах безброй шумо- вен и седмичен печат, радио, теле
вс, неопределени, далечни н блнз визия и др.

За сътрудничество с хората от ЛОВ. 
близкото село се грижат всички.

Благодарение на войниците 
тази застава са спасени 
човешки животи от селото, 
фонът и другите услуги винаги са 
достъпни на хората. А хората ко
гато са в неволя винаги са насоче 
ни към заставата. И никога

нн-
съзнате

лна дисциплина гн кара да бъдат 
много грамадните 

планини, сега се чувствува както, 
в своя край- За него амбиентът е 
същият.

На 17 февруари, тази го
дина, се състоя в Димитров-

черногорскипо-дисцнплинирани метра за момичета. За разли 
ка от лани, тоя път гимназц 
стите ще се състезават и по 
тенис, шахмат и стреляне.

Същевременно ще се .про
веде състезание — писане на 
свободни съчинения по сър
бохърватски език и решава
не на задачи по математика; 
както и устрои викторина, в 
която учениците ще демон
стрират знанията си по гео
графия, история и културнц 
обноски. Теми за викторината 
са Югославия и народоосво- 
бодителната борба.

В състезанията и изпълне: 
нията по две песни — еднЦ 
народна и една естрадна — а. 
максималният брой на точ- 
ки, което едно училище мо-< 
же да спечели са 130.

Според решението от януа
ри на 16 март в Пирот отно
во да се срещнат председатд 
летвата на четирите училищ
ни общности, за да уточнят 
програмата в детайли, защо-* 
то, може би, ще има още изт 
менения или допълнения.

и серио
сега, отколкото когато с тук 

старейшината им.
Голямото войнишко куче. 

като ме съзря, започна бя 
скача. Казват го Бамби. 
ние е да се справи и с няколко вь 
лка. Разбира се и 
тръгнали по 

— Не обича

зни

щом
сно да

В състоя шина

хора, ако са 
непозволен път. мяха те учители Васил Маринков, 

Иван Иванов и Никола Никода седи тук. Меж 
ду нас той с най-старият грани
чар и винаги желае да отива 
совоя на границата. А пък 
го е сигурно да бъдеш с него 
казват граничарите.

с ча 
и мно ки , , , Все по-силно стягах авто

мата и всеки миг гледах в Бамби 
дали ще ми даде някакъв сиг
нал , , , Следващата нощ се чув- 

нош ствувах по-сигурен. Сега вече ня
ма камък, или храст, който да не 
познавам.

Председателят запозна при 
от съствуващите с резултатите

°РТелс- от срещата между председа
телствата на училищните об-

Веднаж — заприказва един 
в една тъмна 

В един момент Бам
граничар — 
бях часовой, 
би започна да ме предупреждава. 
Спусна се край мен и се готвеше 
да скочи. И аз се изплаших. Ока

щности на четирите училища 
от Бела паланка, Пирот, Ба- 
бушница и Димитровград, стц 
нала през месец януари. Ос
вен актуалните ученически те 
ми, един от по-важните въпро 
си на тази среща бе предсто
ящата гимназиада. 
решение тя да се състои нц 
26 и 27 април т.г. в Бела Па
ланка.

Учениците от четирите учи 
лища ще се състезават по в^ 
лейбол, баскетбол, ръчна то
пка, футбол и атлетика, коя 
то ще бъде застъпена с над
бягване на 100, 400 и 800 ме
тра — за момчета, и 80 и 100

та
Тук зимните температури падат 

и до минус двадесет. Както се ка
ка казват в селото не се е има
ло неразбирателство. Преди някой 
деи едно детенце било тежко бол
но. Също и една бабичка. Грани 
чаритс веднага ннтервенирали. 
Това никога не може да се за
брави.

Войниците са горди на всичко 
това .Техният командир също та
ка. Разбира се, и селяните са го-

Интимни размисли за една книга
; * х- - -

Огледало на „Бурела“
Взето е

Няколко години вече как ли, когато на младите лип-
редовно се срещам с тихите, сват и думи:
смирени слова ,на бурелския 
поет — Борис Тодоров. Не 
напразно казвам тихи и сми
рени. Защото всяко стихотво 
рение е повторение на бурел 
ската романтика, създадена 
от многократното повтаряне 
на ехото между зъберите на ждане на „Бурела". Тодоров из

казва мислите си и чувства- 
Тодоров е роден между гру та в къси стихотворения, със 

бите бурелци и вдъхновените стих, характерен за съвреме- 
момински песни, придружени нната поезия. Затуй стихове- 
от медните кавали на драго- те му са просмукани от сочна 
витчани. Отрано съзерцавал та шопска реч, която им при 
хубостите на своя роден край дава типичност.
,и вдъхновен от тях, пише за 
него и съселяните си.

Унесен в шопската песен, зка, своя. 
бурелецът работи цял ден на 
веден, та дори засява и очи
те си по браздите. А вечер на 
ниската трапеза яде ръжен 
хляб и лук, вслушвайки се в 
лиричната песен на щуреца.

Макар че бурелците, в сти 
хосбирката конкретно драго- 
витчани, живеят при такива 
условия, все пак не забравят 
гостите си. И наистина — от 
много хора съм чувал приз
нателни думи за гостолюбиво 
стта на драговитчани, а и от 
личен опит го зная. С шегови 
тите си приказки расмиват хо 
рата от сърце, а сетне дълго 
се преразказва за техните 
.подвизи",

тови във всеки момент да помог
Въвнат на своите драги съседи, 

всяка къща в селото граничарите 
са добре дошли.„ . . . Не искаше да отхрад 

нещ слънчев поглед, 
за да ме закичиш за раз

дяла . . .
Борка НиколоваВЕНЕ ВЕЛИНОВ

'А

Не може за сметка на комуните„Довиждане Бурел" е дови-

ОЩЕ ЕДИН ПРОВАЛЕН ОПИТ ЗА 

ДОГОВОР МЕЖДУ ЛОТАРИЯТА И ФУТБОЛА
скалистите планини.

Следователно в рамките на своята Тоя договор обаче не бе потвьр' 
дейност трябва да търсят н съог ден, главно защою членовете на 
ветно намират собствени извори на съюзната коми оня, почти едногла 
приходи. сно, сложиха своето „вето". Защо

то договорът има само една лоша 
страна — с него се предвижда да 
се дадат .на футбола оння сред- 

И така, миналата осен, започна ства, конто по-рано отиваха в ко 
„малка война” между югославска мушите. По тоя начин 
та. лотария н футболните органи- биха останали без един 
задни. Лотарията отхвърляше тех нзаоо на .приходи, не само за по 
ните исков* за преразпределение строяване на обекти, но и за раа

У на доходите от спортната прогно витйе та физическата култура нзо
* за' за преразпределение на дохо- бщо.

днтс от спортната прогноза. Б ре рршрнир вгр пак имаровангш ша това футболните орга «-с-шспис. пак. има
низацош променят тсрм-й/ш^тс на ог ,0 договора бе предвидено от со* 
дсл>1ги мачове, маиоар че на лист дствата на спортната прогноза фу*
четата аа обзалагаме с именатата тбОлът да получава 12 процента
на участниците били отпечатани, — около 7 миллона динара годиш 
Тови «нанасяше огромни щети аа н0. и то • за ометка на комуните 
лотариятр. Освен това сдружение такова решение бе оценено от съю 
то (Иа лигашмите клубове се зака зната комисия като неприемливо, 
пи че В' настоящия сезон съвсем 
ще обърква реда на състезанията
н по тоя начин попречи на норма спорът между двете организации

ако не цялостно, а то временно, 
реши, като при- това лотарията и 
занапред гарантира на комуните 
приходи от .прогноза, н то в стой 
ност средно за поел едните три го
дини (около 25 милиона кови. ди
нара), а футболните отбори да по 
луча ват излишъка от експанзията 
на прогнозата, което вече тази го 
дина би възлезло .на около 3 ми
лиона динара.

По тоя въпрос наскоро ще каже 
думата си специална комноня, офо 
рмена от представители на лота
рията, ФСЮ и комуните, конто 
най-много участвуват в прогно
зата.

Но остава факта, те футбола 
все пак има право иа частсГ с^е 
дствата на спортната прогноза, (.а 
мо — па чия сметка?

В. X. .
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Представители на Югославската 
лотария н Футболния съюз на 
Югославия (ФСЮ) още веднаж 
не успяха да се договорят за раз 
продслоние та приходите от спорт 
пата пропноза (спортния топализа 
тор). Техният съвместен договор 
бе отхвърлен в Съюзната комисия 
за физическа култура.

ЗАЩО

Оттук може би причината, 
че тази книга чувствувам бли

НА ЧИЯ СМЕТКА
Димитър Златков

комуните
жизненТ-

Босилеград С основаването на спортната про 
гноза физкултурното движение 
пас получи забележителен финап- 
снер. Още при създаването на тоя 
доход „цех" в лотарията бе дого 
порена част от приходите, да се да 
ват на комуните, главно като фо 
пд с преди аз анален и е, за постро 
яваие на нови обекти. Благодаре 
ние на това в много градове са 
построени нови стадиони, спорт
ни зали, басейни, терени за тре
нировки.

Обаче .постоянното нарастване 
броя па участниците в спортната 
прогноза и съответно .приходите 
на лотарията Ие остана незабеля 
зано от ония, чнито .имена се на
мират на листчетата за прогнози 
райе. Сдружението на футболните 
клубове от първа дивизия (лига)

ПРЕД ДЕНЯ НА 

УЧИЛИЩЕТО
В босилеградската гимна

зия „Иван Караиванов" са за 
почнали подготовките за че- 
ствуване на 27 март — Деня 
на гимназията. Самодейният

Все пак, оставена е възможност

лпото тото обзалагаме в спортна
та прогноза.

Всичко това накара хората от 
лотарията да направят известно 
споразумение. Още повече, че ста 
тистнката показала, че в оння кръ 
гове, когато вместо югославски се 
намират чуждестранни отбори 
приходите намаляват н с 60 на 
сто.

драматичен състав готви пие 
сата „Женитба" от Гогол.

Литературната секция ще 
организира литературна

Въпреки че се спира в сти чер за учениците, които пи- затуй чрез’ фсю "поискаха да уча
ствуаат в разпределението на при 
ходите, конто се осъществяват от 
спортната прогноза.

Последният и шаД-аилен лдут 
бравя и младежа — бурелец. вя китка песни и хора за тър Футболите клубове получиха с ре

золюлнята за физическата култу 
ра, която .миналата осен прие Съ
юзната скупщина. Ц нея ясно е 

На 27' март ще се органи- казано, че професионализма б на-
шия ----------------
не заблуждение

ве-

ховете си на природните кра шат, а музикалната секция в 
соти, живота и обйчаите 
старите бурелци, поетът неза кестър в Босилеград, подгот-

сътрудничество с военния оц-'<на
СПОРАЗУМЕНИЕ 
НА КОМУНИТЕ

ЗА СМЕТКА

И тОй СъщО работи неумор- жественото събрание В наве- ра, „одто .миналата осен прие Съ- Така се дойде до споразумение 
но денем, ала вечер бяга на черието на празника. юзната скупщина. Д нея ясно е и предложение, с което се призна
седянка, спотайва се край ог На 27' март ще се органи- казано, че професионализма а на- пат правата на ФСЮ Да участпу
нището с простосърдечната и Зира футболна среща между Г "за&щше. "чГ^Т-^.алн- ^ГиГТ.^п^Д.ГГ про
откровена бурелка И слуша съществуващите футболни <у стите-футболпсти се сдружават п гноза, като п.рн това се задължа-
тъжната им песен. Но това е бори В града свои организации (клубове) иа са ват навреме да доставят строго ус
пиячи лайна ~га аа гтгпппм моу.пра.витслин принципи и имат тановеи календар на мечовете от
“ Ь1а ■*“ самоуправнтелни отношения, както първенството и строго се придър*
члива любов. Внезапни разде Антон Борисов к остоналите трудови организации, жат към нега.

илл. .БРАТСТВО * 7 МАРТ 1909 *
• I

аз!
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Майтаплъци от нашите краищаНа злободневни теми

Поконо зо сътрудничествоМалко география: БОСИЛЕГРАД
Всяко селище, коетй иска да стане град трябва да из

пълнява определени условия. Това са: жителите да са на
станени на работа по фабриките, да има развито занаят
чийство, търговия, наука,- училища и други учреждения. 
Град трябва да' има водопровод и канализация. В градовете 
по улиците се движат много камиони, автомобили и авто
буси ... Такива условия например Босилеград не трябва да 
има и все пак да остане — град.

Босилеград е получил името си отам,' защото в далечно 
. историческо минало тук имало град, в който хората ходилМ 
боси. Оттам — Боси — лс-град. Сега обаче не е така. Всич
ки хора са 100% обути.

Някои ученици твърдят, че- в Босилеград живели крал 
Бус и крал Бранко. Турците имали голяма мъка да покор
ят тия войводи. И едва с успяли да заемат крепостта на 
крал Бранко. Може би оттам е останала традицията, че до
ри и сега който се добере до власт, трудно я напуска. На 
миналогодишните избори никаква измама не помагаше. Из
бирателите бяха изпратили такива отборници, които дори 
и 13 пъти гласуваха за председател и едва го избраха.

Босилеград всяка година бележи големи успехи, особе
но в учебното дело. Пресметнато, тук всяка година са вгра 
дени стотици тухли в учебното дело, а стопанството напред 
'ва с бързи крачки. За всичко онова, което не е добро в 
този град е виновен Владо, онова което се гради е на пле
щите на новото ръководство. Като обективна трудност е 

•Весна кобила, която пречи да се реши пътната Мрежа, сна() 
дяването, повиши жизнения уровен и учебното дело, а ка
то субективни причини се явяват народните маси, които че
сто не подържат народната власт в настояването да се по 
добри живота.

И все пак, в този град не всичко е черно, както го виж 
; дам аз. Една голяма част от годината тук държат дълбокц 
снегове и тогава всичко е — бяло. По улиците на града 
няма прах, автобуса не върви и по този начин не показва 
никакви слабости и затова не. са прави ония, които казват че 
това селища не личи на град. Босилеград си остава при вСич 

,.ки субективни и обективни условия — Босилеград.
' ’ - В следващия брой: Димитровград

В нашите селища и градо- майтапълк 
вс стават много майтаплъци.
Хората си правят вицове и Трънско, Ето даваме и

Пример 2.
След освобождението, Ши- 

момче в

е даден с цел 
за да обиди хората

при най-тежки условия. На 
страниците едва стота част от
тях не е забслежсна. Устния ху пата срещнал едно 
мор е по-богат. Искаме на га Козарица. Вървяло с - иаведе- 
зи странична на „Братство" 
да нредадем .част, от това на
родно богатство. Закова раз
писваме.

па глава и насълзени очи.
— Откъде вървиш момче?
— От Цариброд.
— защо плачеш — питал една дума нашите мнения

го Шипата са различни, макар и да има-
— Търсех работа, па ми не хме еДна и съи*а гледана

дадоха, — отвърнало момче- точка.
ПОКАНА, СРЕЩУ ДОБЪР 
ХОНОРАР

на ония които ни изпращат то. 
такива майтаплъци.

За да може да видите как — Да. 
ви майтаплъци искаме, ще — Кръщелно?
приведем няколко примера: — Да.

— Имаш ли документи?

— Показа ли им диплома
та?

— Да.
— А каза ли им, че си от 

Славния?

Пример 1
Цветанка, жената на Ганчо 

Мсдаров от Сенокос веднъж 
отишла в общината да се он - 
лаква зарад това че Ганчо ос 
хапал без работа, 
дин, два, три пъти и веднъж, 
ядосана, казала:

— Не.
— Е тогава хвърли всичко 

това и се върни в Цариброд. 
Само кажи, . че си от .Сла
вния

Отива с-
Нашият готвач е изгубил ръ

чния си часовник. Ако го 
намерете обадете се!— Да съм знала, че така 

ще излезне с пеговата работа 
бих се омъжила за някоий 
трънчанин... ,

— Защо не си направила та 
ка — отвърнал служещия.

— Нямах възможност — 
отвърнала Цветанка. — Кога 
то трябваше да се омъжа, 
тук бяха височани.

XXX Брак — процес, в който от 
кривате какъв точно мъжНе знаем какво е направи 

ло детето.
Ганчо е на работа в Пирот.. 

Остава ни само да забележим 
тия случки.

Затова ни изпращайте всич 
ки МАЙТАПЛЪЦИ, които се 
преразказват във вашия край 
— разбира се, срещу добър 
хонорар.

предпочита жена ви.
(английски) 

Жена, която се смята за ин 
телигентна, настоява да има 
равни права с мъжа. Интели
гентната жена се пази в подо 
ни искания. (Грета Гарбо).

XXX

Да не кажат някои, че този
ххх

Две жени седят на кафе и 
си говорят: .;;

— Преди три години реши 
със Сузана взаимно да 

си посочаваме грешките и не
достатъците.

— Е, и какво — освободи
хте ли се от тях?

Бай Джора ни пише рът му зашлевил йедън, та шап
ката му одлетела през пенджеру- хме 
ту. По това капитанът, обиден, се 
оплакал на полковния комендант.
Полковникът изокал майора1 йа ра 
порт, почел отдалечко да се рас- 
пйтуйе, кико' йе ДОЩло до тую шз 
нтаву работ у, ннко може офицери _ н „ я 
да се бню. те срамота било, те зная, ние вече три

. това,. те. онова. Све ишло убаво и години въобще не говорим.
(Словашки)

Радио 

Ниш 

за вас
Ш - ШО, МО?

ротният питал: ,,Како се
зове та,”, войник?” А' наредннкът г°сподскьн, докле полковникът не 
казал: „Тако се зове, господине узел плавез да ааписуйе. Повто- ■ 
капитане!" Капетанът се поначу- рила" се предишната ’ сцена ' Но- ' мерил и пак питал: ..Како тако?” • 4
Ония отговорил: „Па гако, госпо сът на старп полковник станул кн 
диие . . .“ И .не стигал да каже ко цървена тцушпа.
гй^л из п У л ' по1°о бр азът,1Т т а Ъ ти я стро •>*? вас™там. Господине майоре, 

аицл дърведата врата на концела да мн ле"° кажете како се зове 
риюГу.' Тъга), наредийкът'"се топла т3Л войник койи йе' лобно батн- 
кал па батальонския командир, а не оД наредника а 
тия па нзонал на трекьия дън ка кгтпетана, а

после

СЪБОТА — 8 — III — 1969 — 12.10
— Наш джубокс; 18.03 — Капиме 
ви да танцуваме ,
НЕДЕЛЯ — 9 — III —. 1969 — 6.13
— За утринно настроение; 6.30 — 
Предаване за земеделците; 10,02 — 
Младежта“ Пред -Микрофона; 10.29-
— т.Юготон1' за вас: 13,35 — Весе
ли - радио-вести _ .... .................
ПОНЕДЕЛНИК — Ю — III — 1960
— 16.00 Музикални честитки; 17.00 

' Тема на деня; 17.16 — Реклами
ВТОРНИК И — III 1969 — 16.00
— Музикални честитки; 17.15 —

, Реклами;-’ 18.03 — Резервирано за
днес .
СРЯДА — 12 — III — 1969 — 16.15
— ^Народни песни; 18.10 — Изби
раме — избирайте 
ЧЕТВЪРТЪК 
16.00 — Музикални честитки 19.10

Самодейна трибуна 
ПЕТЪК — 14 — III — 1969 — 16.00 
Музикални честитки; 18.03 — Ре
зервирано за днес; 18,10 -. Избира- 

' мс — избирайте

Обмяна на опит
[й л ~

,, Поел еди и

Съга че вн разярайим, кико де- 
да ми Тако •• (баща * на жену ми) 
след 5 дъна сн йе дошъл оди во-

-слави,"3 баТ11са,1^ту ,крапску Юго- п11та,„а на рапорт
Иоще първият дън, ка давали културно 

пойничкье дрейе/ йедън бабат 
нарединк, питал 
ко се зовеш ти?

паредник од - - • 
капетан од майора!" 

Майорът почел да мърда; ама сн 
рома нема куде й казал: „Па тл- 
ко се зове, господине

Полковникът помислил 
майорът с 'ньега шегусн 
га млатнут по главу с дървону ли 
шпо и гьу строшил надве.

Трсбало по

;
У‘‘ .Капитанин ьт I

почел да се оправдава, 
некултурен ; МПдека (народникът бил

Дедата -се"^,с *ъ“то Йедън ресрут. а после бил 
правил и окнул: „Тако,1 господи- некултурен н .цъмто ньега, та за- 
не нарсдничеГ' Ония зинул и на това _ и он дигъл руку Майорът
т"Тшшлил.” дека тпя° йс мув.^па Л"ф"° "Ушал-' запасувал н рзз-
ровнул пак — „Тако, господине °Ра-и. дока ..све йе замешал деда
на:редниче1 ми, па рошил да разчисти туя

Наредннкът побеснел, позеле- ,,........
нел. другвй войници се смеялп, Р 60 у' ••Господине капетане — ре
па ка му шлюоиул цетъу оди йе- къл майорът— 
дну страну, па другу ' оди дру- како се зове тай
гу . . . пребил га оди кьотек, Йу- 
тредън моят деда се оплакал на 
ротш!я ком-андщр, дека без нищо
"Изел кьотек.- Командирът тегай и- майоре!’’ М-айорът 
зокал наредннкатога 
почел да 
тепал

пукповнп- 
дека 

кара, та

деду ми
че!” и

1“«ттова плн ейнтн дп
нду при воения министър 
кико да се помнре. 
другото 
винили

или не 
Направили 

— сбрали се свити, . порт 
се йедън на другога, а за

рецнтс ви мени 
дотнчни ,вой- 

станул мирно и 
се зове, господине

13 III '1969
пик?". Капетапът 
казал: „Тако моетога деду рекли да ,,с 

до-.не. .Де
луд.

•за войску и га. пуштнлв 
дома кнко неспособнога,се дзнпил сър 

дпто: ..Како тако?” Капитанът па демек пона рапорт н 
га изпнтуйе, защо йе 

регрута. Народникът • почел 
да се вади, ‘да се умилкуйе,' ама 
ротният решил да га казни. Най-

казармуту и меджи офицерите да 
не се оратн за това. *

БАЙ ДЖОРА

казал: „Бая тако; 
И он завалията. -не

господине . . . 
стшгът да .ка- 

,,майоре’Ч защо майо-
Аз взех „Таш", защото от дру 
гите детердженти ми се пу

кат ръцете. . .
же омова

III
- чКой ти крои 

шапката
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