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ИЗБИРАТЕЛИТЕШумрст
Предизборно възвание на

- ».

[' Ч:,
В неделя, на 13 април, всички граждани, които имат 

избирателно право, ще избират непосредствено отборници 
за общинските камари и представители за Републиканската 
камара и за Обществено-политическата камара на Съюзна
та скупщина.

Над 200 наши съграждани ще седнат в отборническите 
и представителни скамейки, като новоизбрани представите
ли, да решават за неща, твърде важни за всеки от нас и за 
бъдещето на града, селото комуната и цялата общност.

Да бъдеш член на представително тяло в общината, 
републиката. Федерацията, все едно, е безспорно признание 
и израз на доверието на средата, която те избира.

Но това е и отговорна и твърде сериозна работа. Ни
как не е просто да се вземат решения, да се води борба за 
онова в което се вярва, че в дадения момент е най-целесъо
бразно и най-правилно.

Това изисква задълбочено проучване на материалите, 
които са в дневния ред, това изисква и изграждане на соб
ствени възгледи по много сложни обществени въпроси.

Не е просто, още повече ако се има предвид, че пред
ставителните тела все повече стават публична трибуна. Пе
чатът, радиото, телевизията ежедневно следят тяхната ра
бота публикуват всички по-важни решения и разисква
ния, така да се каже всяка дума, и разбира се, регистрират

4
Н-А-РОДНОСТ в сфр ю^с7а|ия«

съюз

Да изберем
[НОВ опит

тези, които ще внесат 

способност и енергияУ
По повод изборите за пред

ставители и отборници Презм 
диумът и Изпълнителният съ 

на Съюзната конферен
ция на ССРН публикуваха 
миналия

махване на безработицата, за 
самоуправително

ски труд да дължите -рац
. питието па югославската рсво

не и организиране на съвре- люция. Младежи от фабрики 
шна икономика. ч те, полята, факултетите и учи

ка да ускорим прогресив лищата — обществото очаква 
ните обществени процеси п от вас своя младежки жар, 
нашето село. Да настояваме сила и знание,' своята жизне- 
за интензивно производство, ност — да внесете 
за организиран и стабилен зе постоянна борба за демокра- 
меделски пазар, за по-голяма тични и хуманй 
сигурност в производството и за прилагане На науката във 
пласмента на земеделската всички сфери на обществения
продукция. Да се борим за труд, за съвременна техника 
по-бързо културно 
на селото, за всестранното му
модернизиране и по-нататъш- управително общество, 
но развитие на социалистиче
ските обществени отношения.

обединява-
вет и ония, които в мандатния си период нищо не казват и ав

томатически дигат ръка в знак на съгласие. Не е зле да 
напомним, че за обществеността, за журналистите, които сле 
дяха работата на Общинската скупщина в Димитровград, 
например през изтеклите години, не остана незабелязана 
много по-качествената й работа през последния мандатен 
период, отколкото по-рано. Същевременно 
следят централния печат, слушат радио и телевизия, са забе
лязали че през изтеклите години малцина наши представи
тели в скупщините са взимали думата, да изнесат своите 
становища и да предадат исканията на своите избиратели 
по въпроси отнасящи се за живота на страната и комуната.

Да се надяваме, че в следващия мандатен период на
шите нови избранници в скупщините ще оправдаят нашето 
доверие, като се стараят да има по-малко недоразумения 
между тях и нас.

в
вторник 

предизборно възвание:
„Граждани, ние 

отборници

следното

избираме 
и представители 

за новите скушцини по 
ме, когато нашето

в нашата
всички, коитовре- 

югослав- 
ско социалистическо общество 
открива големи възможности 
и нови перспективи за по-ус- 
корено развитие на самоупря 
вителните отношения, за все
странен материален и култу
рен възход на равноправните 
народи и народности.

Избираме ги по време, ко
гато светът е изправен пред 
неброени огнища на нови кон 
фликти, заплахи за мир и 
независимостта на народи и 
страни, но също и пред мо
гъщ отпор срещу натиска и 
владичеството, пред тежнени
ята и борбата на човечество
то и народите в света за мир, 
свобода и всеобщ прогрес.

Трудещи се.
Ние продължаваме нашата 

революция с борбата за из-

отношения.

издигане и технология, за модерно ор1 
ганизиране на нашето само-

Народи и народности от Ю-
гославия.

Да се застъпим още по енена село.
О общи усилия на всички 

трудещи се да се борим за 
оо-голямо благосъстояние на 
обществото, по-голям доход 
на производственика, по-ната
тъшно издигане на неговата 
култура и образование, за 
по-енергичио внедряване на 
науката, образованието и ку:| 
турата във всички сфери на 
обществения живот. 
Производственици"-»* творци, 
от вас зависи по-бързо свър 
зване на производството на 
материални блага с труда 
създаването в областта на на 
уката, културата, образование 
то и здравеопазването.

Ваше право и дълг е непо
средствено да решавате по

Д. Й.
(Следва йа 3 стр.)

Предизборни разговори в ОС-Димитровград
»ЗАВЕЩАНИЕТО« ЗА НОВИЯ СЪСТАВ НА ОБЩИНАТА

бота на отборническия съставОще един мандатен период развитата общинска икономи 
на ОС в Димитровград става
минало. Монзина отборници, ви релси към стабилизиранс- 
зарад бездействие или дълго то и прогреса. И години, ко-
годишен отборнически стаж, гато по-енергичнег следваше да е да продължат започнатото 
няма вече да седнат в скамс- се подеме благоустройването благоустрояване. На първо 

'* йките на общинската зала и на комуната — електрифика- място да се настои за окон-
чаване на електрификацията 
в районите Поганово и Забъ- 
рдие, да се мобилизират си
ли и средства за електрифп- 

Но той си отива след две кация и на Долна Невля и
височките села. Интересът 
към тока расте у хората и 
следва той да се поддържа с 
насърчаване към акции и 
скромни помощи от ОС, защо 
то общината няма средства 

Ди- да строи сама. А токът дне^ 
стопанството и обще- митър Маиов, който има не значи на първо място усло-

малко заслуги за добрата ра вие да се развиват селата.
— Пътищата и водата също 

са основен въпрос. Ние напра, 
вихме, колкото ни стигаха сн 
ли и средства. Улеснихме хо
рата от някои райони като 
пооправихме пътищата \л ги 
свързахме с града с рейсове. 
Един район е останал —_По- 
гаиовски и трябва да се пог
рижим и за него. Там им* 
малини, които ако се транспо 
ртират сурови биха били по* 
скъпи и хората биха имали 
по-добри доходи. Висок съ
що има какво да продава, и 
Бурелът — всички. Значи пъ
тищата трябва да са постоя
нна грижа и на новия общи; 
нски състав. Впрочее пътища

ка трябваше да тръгне по но през изтичащия период.
— Нашето „завещание" — 

ни съобщи председателят —

граждане на самоуправител
но социалистическо общество, 
за обществената и стопанска1 
реформа.

Изтеклият период е изпъл
нен с големи резултати и сто 
йности. Нашата страна ста
на по-цивилизована и по-кул- 
турна. Построихме нови про
мишлени и енергийни обекти, 
стотици хиляди жилища, но
ви пътища, училища, инсти
тути и болници, издигнахме 
нови селища и градове. Обра
зователното, културното и 
здравословното състояние на 
населението е много по-висо- 
ко. Израстнаха нови гхоколе» 
ния работници и младежи, пв 
-образовани, по-културии и 
по-големи специалисти. Изме-

хората ще забравят тяхното цията, пътищата, водата.. .
И тук именно са следите, 

които оставя старият отбор-
отборничеството.

Но този състав не си оти
ва без следи, оставени в жи
вота на комуната. Даже сле-

нически състав.
всички въпроси за своя труд 
и живот. От вашите съзнател дитс са и дълбоки, и поло- -три седмици.

жителни, когато се имат пред КАКВО Е „ЗАВЕЩАНИЕТО" 
пид трудностите, които тегне

ни и организирани усилия за 
1 виси развитието на 
общност.

Младежи от града и село-

МУ?нашата
ха върху този състав. За „завещанието“ побесед- 

Да си спомним! Това бяха пахме с председателя на оГ> 
години на започналата рефо щинската скупщина др.то.

На вас ви принадлежи пра- рма в 
вото и отговрността с творче- ствения живот, когато още не

У у-

ни се и мястото на човека в 
обществото. Неговата личност 
е обогатена и хуманизирана, 
неговото достойнство е заздра 
пеио. Трудещият се живее и 
работи по-добре, създава, уп

по-сво-равлява и решава 
бодно.

Досегашните успехи съдсй-
по-ствуват да преодляваме 

бързо и по-обстойно всички 
трудности, да изграждаме съ 
времено демократично социа/ 
листическо общество, в кое
то трудовият ефект става вео 
повече условие за обществе? 
ното и материално положение! 
на човека.

и не сс строят за година-две. 
Пътища се строят с години и 
с много пари. Но те значат 
— но-висока цена на продава 
мото, по-евтини индустриални 
стоки, които трябват на селл 
нима. Значат също и сигурен 
превоз на хората до града, 
до близките им, до пазара. А 
всичко това улеснява селяни 
на и ще влияе за задържане, 
па млада работна сила на се
ло, защото тогава по-голяма 
ще е перспективата за печал 
ба от земеделието.

Производственици и твор
ци,

Вие сте основната сила па 
развитието и прогреса на на
шето общество.

Нам ни предстои задачата 
трудовите организации, скуи- 
щините и цялото общество 
енергично да се застъпят за 
по-бързо внедряване на науч 
ните постижения и съвреме
нната технология във всички 
сфери на обществения живот 
и на труда, за по-голяма про
изводителност на труда, за 
подобряване условията иа тру 
да и стопанисването, за уско-1 
рено развитие иа слаборазви 
тите области, за по-бързо пре

СПРАВЕДЛИВОСТ В ПРИЕ
МАНЕТО НА РАБОТНИЦИ

— Стопанството миналата.го
дина се показа стабилно. ТрМ 
дните години значи са извън 
вени успешно. Но общинска- 

(Следва на 4 стр.)

победата иа национални»Неотдавнашните манифестации и инцидентите станаха слел положението и
чехословашки отбор по хокей над съветския отбор се отразиха неблагоприятно ньрху г “ ,о ..ротести-= г-
ти Ани» курс и острите мерки, които тъкмо се пъпеждит.

На снимката: Спобода, Дубчек и генерал Дзур при чехослоицшкнятс аойскони чисти а Марн- 
(ТАНЮГ)аиски лазни.



Деветият конгрес и селското стопанствоПО СВЕТА И У НАС Помощ за по-голщ продукция
Рсзйлюцйята ца Долетия ко '-за земеделието, Ьъ ушърф на, ''зайщотох&гдаг гпзй ^де/зъьд да.

на самоуправлението най-мно-, увеличаването йа *-Л$лр.,( Обач& за да се осадщ
бе допълпена там, ктьдето диченис на задълженият^ „из Дтвц това Трябва да ее рззя- 

се говори за-селското ! стола» земеделските производители сняг, както бе казано на Кон 
ство и селото.' . към общността, особено уве- грсса, редица дилеми а много

Разискването на Конгреса ^иченирто на лихвите бт.стрлцещгг Аа. бъдат^поставени на 
и в комисията за икономйче. на ^на банките', Облагането з*„ истШсйОто си място, 
ски отношения., за въпроси- одАта .X*
те на селското стопанство бс Последствията: ска кооперация и кой мОже
съвсем отворено и настоя Д-> 
открие причините за сегашни 
те' трудности в тази област.
Целта бе да се намери начин 
щото цялото общество да но 
демс борба с тези трудно
сти.

ИЗ експозето нл министър блшев
Така се стйга до ио

СПЕЦИАЛНА МИСИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

НА БАЛКАНИТЕ
на Башсн, сс манифестира в „раз 
ишрпвпнето нп взаимно полезното 
сътрудничество.
ИДИ
двете страни в третирането на ре 
лица международни въпроси,
•го облекчи сътрудничеството меж
ду двете страни в борбата против

пьп

българският печат предава 
доста съкратена версия оценката, 
която пъп връзки с българо-югос
лавските отношения даде миниегъ 
ра на външните работи. Иван Ьа- 
шев и свост 

' събрание. 1 
вит непълно осведомени с това ек 
спозс, в което вината за лошото 
състояние на отношенията между 
двете страни се прехвърля изклю
чително върху Югославия.

Наблюдателите забелязват, 
оценките на Иван Башсв но юго
славско-българските отношения и 
мсждубалкписките отношения вър
вят ио посока да се получи впе
чатлението как Югославия мини
ра всяко подобрение на отношени 
ята в този регион като влошава 
отношенията си с ИР българин.

С оглед на топа. интересно е 
да се види колко от експозото на 
Пашев по отношенията 
Пългарпп и Югославия но намери 
място в пресата.

Преди всичко, пито един вестник 
ие информира за онова, което Па 
шев илюстрира като добро раз
витие на българо-югославските ог 
ношеннл до кр^я на 11)117 година. 
Л това развитие, според

в

п тъждествеността 
сходството нп становищата на

КОНГО експозе в Народното 
Читателите така оста- да се счита за член на коопе 

се постави

и икономическите отношени!? 
в кооперацията, а особено са 
моуправлейисто и разпреде-

11МПС|)11ПЛПСТИЧССКПТП агресия 
Виетнам НОи на близкия изток- за 

останките на ка* тъка. По броя 
сме се върнали на равнището 
от ^949 година, а по броя на 

цели 38 години па

нал и киндпрапс на 
питплнзмп II 311 укрепване вп м»- 

Цпронп . 
казал а Съ-

бллканите и пче рп на
бдшев също така е 
браппето, че успешното 
пп българо-югославските 
пия беше постигнато 
вестни различия в 
идеологията и че

Тито и Живков през

развитие 
отноше- 

пънреки и1- 
областта на

свине
зад. (Статистиката ни казва, 
че все пак сме тръгнали към 
подобрение).

Второ, но-малко 
пост за печалба, по-малък до

лението.
Как да се осъществят и ра 

звиват производствените отно 
тения на сътрудничество ме 
жду обществения сектор и се

ход и намаляване иа жизне- лянина и какви 
„ото равнище. се създават между тях? Как

Трето, намаляване възмож- е отношението на общно-
ността за намиране работа стта към личния труд и лич
па село и увеличение на без-1 ните средства за производство
работицата. « селското стопанство?
ВЪПРОСИ, КОИТО ИСКАТ 

ОТГОВОР

ТРИ ПРИЧИНИ — ТРИ 
ПОСЛЕДИЦИII РПЗГОИОРПН'

юни вьзмож-между
1007 година и Белград със зидопо 

констатира, че отношени- 
межлу даете страни се разпи

Никой не оспорва че през 
селскотопоследните години 

стопанство и хората са в тру 
дпо положение. Като сс суми 
ра всичко казано на Конгре
са, биха могли да се посочат 
три причини и три основни 
последици.

Причините:
Първо, утежнени

отношениялегпо се 
ята
пи г а дух нп ирнятелстпп II изпия 
по рпзбирптелстпо.

между

н печати не еОт пенчко топи 
съобщено нищо.

Може би поради топа че някой 
би могъл да попита какпо сс е 
изменило а югослапското стннзии- Задоволителният отговор на ,

- много от тези въпроси се све 
жда до това, как с обществе- 

Земсделските производители НИя секТор да бъде обхвана- 
нс търсят да разрешат свои
те трудности с намаляване за 
дълженията към обществото.
Те искат това да го направяг 
чрез увеличаване на производ 
ството, особено на пласмента.

думите ще п посочените пъпросн. условни 
за пласмент на селскостопан
ските продукти на нашия и 
чуждестранния пазар.

Второ, тревожещо голямо 
иарушване цените на селско
стопанските продукти и на 
пъзпроизводствеин материали

ОПИТИ ДА СЕ ОПРАВДАЕ 

„ТЕОРИЯТА“ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ 

СУВЕРЕНИТЕТ

то производството на селяни 
на? На Конгреса бе казано, 
за кооперацията не е нужна 
никаква агитация, но трябва 
да се плюе на ръцете и да 
се положат усилия за изнами 
ране на най-подходящите фо 
рми. Някъде селският център 
ще бъде земеделската коопе
рация като трудова общност 
на производителите. В други 
места селяните ще се органи 
зират около земеделското сто 
панство, комбината или заво
да за преработване на селско 
стопанската продукция. Съгла

На страниците съветските 
вестници и списания се забеляз
ват усилия да се обясни и оправ 
дае така наречената теория за ог 
раннченмя суверенитет на социали 
етическите страни. По всичкз личи 
това нещо диктуват чисто практи 
ческн нужди и конкретни събития. 
В унисон с това органът на ЦК 
на КП СС ..Правда” публикува 
тези дни обширна статия Нацио
налният въпрос в идеология.ската 
борба”, в която доктор по фило
софските науки Е. Баграмов, ме
жду другото, пише:

циалпстическите държави ~ да на 
правят всичко възможно за да се 
отстрани тази опасност к осигури 
прогреса и социализма, да укреп 
ие суверенитетът иа всички соцн 
алистически страни”.

Д-р Баграмов оставя на страна 
едни от съществените пъпросн от 
темата, която разглежда: кой еко 
мпотентен да оцени кога революци 
оннитс завоевания в някоя соци
алистическа страна са в опасност, 
кой с овластен да търси или да 
предлага ..братска помощ” и кой 
има право да определя формите н 
методите на тази ..помощ”. Зна
чителна част от общите си стано
вища Баграмов илюстрира със съ 
битията п Чехословакия.

на НАШ КАЛЕНДАР
10 април 1908 — с роден 

един от най-известните бой
ци против фашизма в Дими- 

Васил Иванов

озаглавен с „Към 
народ ст града и селото“. То
зи пропаганден материал при 
ел Власаки Алексов с цел да 
ги разпространи в Димитров
градска околията.

трудовия

тровградско 
—Циле, който като осемнадо 
сетгодишен младеж стъпил ц 
редовете на СКОЮ, предвое- 
ннен член ма ЮКП, органи^ 
затор на партията в Бел
град и ръководител на парти 
занското движение в окупира 
ния Белград.

Започнаха8 април 1941
военните действия през Апри 
леката война на нашата

казват земеделски 
това да

гни сме
те производители 

из- бъде дори и търговска орга-,.Л\аркс-лсн и н петите считат, 
когато сс появява опасност 
братската общност

че
та точна граница. На шосето от 

Драгоман за Димитровград о- социалистическия сектор, 
ще от ранните 'часове се прч

низация или някоя друга оттогава ип- 
тернационалистнческм дълг па со

Не бива да се робува на нп 
коя форма която пречи 
хората на село да бъдат по-

Апрнл 1929 
и партийна 
Димитровград получили афи
ши от Коста Маринкович 
Велимир Стаменкович от Пи
рот. Заедно с афишите 
димитровградските 
сти, били предадени 
„Млади болшевик"

младежката движваха дълги колони гер
мански танкове. Бившата ю-

слабо

наIРАЗГОВОРИТЕ МЪНЕСКУ-ГРОМИКО организация в
гославска армия даде 
съпротивление. Група комуни обществените отношения. Тря 
сти в състава на 12 -пехотен 
полк „Цар Лазар" се опитат 
ли да организират съпротива 
та, но и този опит 
безуспешен.

активни в производството и
Румънският министър на външ

ните работи Корнслну Мансску 
пристигна тези дни в Москва в 
официално посещение на Съвет
ския съюз и води разговори с ми 
мистъра на външните работи на 
Съветския съюз Андрей Громи ко.

Понеже програмата на посещсни 
сто на Манеску бе набързо аран
жира ня в Москва изтъкват, че се 
водят разговори по редица актуал 
ни международни събития.

Има мнения, че по време на по 
ссщонисто на румънския министър

Ив Москва ще стане дума и за съ 
петско-румънския договор за дру
жба, сътрудничество и взаимопо
мощ. Срокът на този договор, под 
писан преди 20 години, е изтекъл 
почти преди една година.

бва да им се помогне да се
нд самоуправляват, да решават 

н носят последиците от свои
те акции и решения.

комуни- 
и книги 

и афиша
останал

Понеже първият договор с би 1
подписан в Москва очаква се вто 
рия да се подпише в Букурещ. За 
това сс предполага, че съществува 
вероятност Манеску да

м. с.

Б. Илиев ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
връчи на

съветските ръководители покана иа 
скоро да посетят Румъния.

Вашингтон има намерение в началото 

на лятото да започне преговори 

със СССР вка 'да се осигури тила на ге/ Херцеговина и Черна гора. 
рманските войски, които па/ През разрушения мост при

силите па антихитлериетката от' евентуално” съюзническо хомиТщаб°на^НОВкГчасти
коалиция получиха превес, дебаркиране. Също подчерта, те на НОВ се поехвъол^а
На Източния фронт Червена ваше. че НОВЮ с действия през Неретва и започнаха ши
та армия сломи германската та си би могла ла гппе грп и започнаха ши
офанзива, при Сталинграл. майското снабдяване'Гвоиск^ ГпреГ

и южно от Москва, като и припаси в целия Балкан и дата на май тези части раз- 
освобди, големи пространства Крит, с което може да се сти громиха централните сили на 
съветската земя. След победи гне до разгром на Оста на юго четническите отряд™ на Дра 
те на англо-американските с изток. На 20 януари съппй -А „ отряди на Дра

т африканския фронт ^ година до.ет ок/нТорс^Г час, „талинТи "аойскГТс“ 
следва десантът на съюзниче куизлинговски дивизии започ божпавайкм ските войски1 в Южна Италия наха офанзива Главната бит- бождаваики 
и устремяването им на север ка стана в долината на Нере- 
В резултат на тези победи в тва. Към средата на февруа- 
края на ноември 1943 годи- ри група пролетарски 
на в Техеран се състоя 
пата конференция на 
миците на СССР, САЩ и Ан
глия — Сталин,. Рузвелт и Чъ Прозор, Рама, Иван
иЧД1чт^Т0Гава 6е решемо на Ьрежница й Ябланица.
НОВЮ да се окаже помощ 
„в иай-голяма степен" в бое
припаси и друг материал.

На. югославския фронт 
началото на 1943 година вой 
скови обединения на герман
ски, италиански, усташко-до- 
мобрански

През 1943 година на фроп 
товете на Г1 световна войнлСпоред добре осведомените кръ 

говс във Вашингтон, на които сс 
позовава агенция Юнайтед-прос, 
администрацията на Никсън про- 
изпитва своите станбвища в об
ластта на разоръжаването и из
разява надеждата, че в началото 
к/1 лятото тази година ще започ- 

^иат преговори със Съветския Съюз. 
Ввърди сс, че във Вашингтон вече 
с нгимеиуван " шеф на делегация 
за предвидените със ССРН разго 
вори за да се спре надпреварата 
във произвеждавето иа офанзивно

и дефанзивно ракетно въоръжение 
ще бъде дирек- 

агенция
и системи. Това 
тора на Американската 
за контрол на въоръжението и по 
разоръжаването Джерълд Смит, 
сега щсф 
гация п женсва

на американската деле- 
в комитета по ра-/

зоръжаването.
В същите кръгове се твърди, че 

Никсъновата администрация в ко 
нтакт' със съветските дипломати 
още ие е постигнала споразуме
ние за датата и мястото на разго
ворите.

/

ЛИ

САЩ
Големи демонстрации против войната 

във Виетнам

голяма част от 
Херцеговина, Черна гора, Из 
точна Босна и Санджак. Неу 
спешният изход на зимните 

на югославскияи Удар операции
ни дивизии унищожи укрепс- фронт 
ните италиански, гарнизони в

пър-
по време, когато се 

очакваха настъпления на съю
държан

В демонстрациите против война 
та айв Виетнам, 
време па великденските 
п САЩ взели

Войници взели участие и и де
монстрациите на мировите митин
ги а Чикаго, Лос Анжслос, 
Франциско и др. градове.
Виетнам кулминирали и и демон, 

от страциитс пред военния лагер ,в 
Сан Франциско, където се събра- 

над 20 000 души демонстранти.

седло, зническите армии в Средизе 
Така мноморието принуди герман- 

е> открит пътя за успешно ското върховно командуване 
преминаване на Неретва и за да докара, подкрепления и да 

о насочване иа действията към, предприеме нова офанзива

които станали по 
празници 

участие, както нико 
га по-рано, и отбиващи военната 
си повинност. Около 
тях се намнрили 
мира в Ню Йорк.

Сап

стотина 
в колоната за

ли

Енвер Ходжа посетил 

области

\
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и четнически сили 
преприеха голяма зимна офа 
нзива
НОВЮ и свободната терито
рия в Босненска крайна 
Хърватско. Тези операции Хц 
тлер провеждаше с мотивиро •

главен
против силите наКакто съобщава Радио Тирана 

първият секретар на ЦК на Албаи 
ската партия на труда Енвер Хо
джа, придружен от мннистър-пре 
деедателя Мехмед Шеху и други от

видни личности посетил пострада
лите от земетресението от 3’април 
области п Южна Албания.

Земетресението е било със сила 
седем градуса.

и
'..Вук Караджнч1 Ниш I
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ПРЕДИЗБОРНО ВЪЗВАНИЕ НА. ССРН Заседание на ОК на СКС в Бабушница
(Продължение ОТ 1 стр.) неприкосновеното

и народите и държавите да си
народите и^а ш!?” самостоятелно нъти-
укрелване ма- йгц^ГсГТна^3“™' ТРУ 

териалната основа на това па гАТАД населението на
внонравие, за пълна отговоа *®гославия непоколебимо и 
ност на всички в по-нататъш Р^ително Ще укрепват вее
нето развитие на Югосла^
като могъща и единна социа- тегритета Юго °СТТа
листическа общност т? к Та на Югославия.

Да пазим и да развиваме Из6иратели*

право на ЕДИНОДУШИЕ ПО РЕШЕНИЯТА 

НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС
ргично за единството 
ноправието на 
родностите, за

\

Миналата седмица в яЕабу- ните организации и задачите ви специфично и се концен-, 
успешната работа на скуп- - шнйца ' се' състоя ’ разширено на комунистите, 

щините зависи от това, какви заседание на ОК на СКС. При 
отборници и представители съствуваха кандидатете.
Ще изберем.

по-нататък братството 
ството, нашия социалистиче
ски патриотизъм и 
ционализъм.

Трудещи се и граждани. 
Социалистическа

трира в това, което се нарича 
На тези и други събрания „югославски път към соци/ 

за трябва да се подчертае демо- ализма". 
представители и досегашните кратичният характер на под-

Нека да изберем отборници представители, както 
и представители, които в ра- тарят на общинския 
ботата, на представителните теТ в Димитровград 

ще внедрят нов 
способност и енергия, 
през целия мандатен период 
ще свързват самоуправителнд 
та база със скупщините и ще 
са носители на нзй-прогресит 
вните стремления на нашето 
общество.

Да излезем всички на избо 
Рите да гласуваме за ония, 
които ни гарантират единоду 
шие и сплотеност около то 
грамата за
изграждане на нашето самоу ? 
равително социалистическо об 
щество."

и един

интерна- Общинският комитет нас- 
и секре готовките, работата и реше- тбява да се посвети по-голя7 

коми- нията на конгреса, че той о мо внимание на проучването 
Георги проведен в сложна междуна7 на Устава, доклада на др. Ти 

родна обстановка и че него- то — „За актуалните вътреш
ни и международни проблеми 
и за ролята на СЮК в соци- 

щм алистическата система на са- 
моуправлението“, както и на 

Ш8§ I Резолюцията.
Комитетът взе решения и 

по дейността около провеж- 
Щ данс на изборите. Комунисти 
Щ тс са длъжни да работят ак 
й тивио хората да излязат на 
Ц изборите, да участвуват в уре 
■ ждането на изборните пунк- 
К тове, да направят така, че из 
1 борната атмосфера да. израс 
Щ не в манифестация на един- - 
Щ ството на трудещите се по ос 
1 ъществяване на задачите, ко 
Щ ито, са поставени от Деветия 
Щ конгрес.
Щ На заседанието сс реши тър

Югосла- 
създаване свия от своето 

включена във 
сивни стремления на 
народната общност.

Осъществявайки равнопра
вието, взаимното разбирател
ство и уважаване на народи
те и народностите в нашата 
страна, ние винаги сме на стр 
аната на. народите, движения

Алексов.тела ОЛЯТ,
коитовсички прогре7 

между-
ИНИ I

• .

«11

■ >:

т щ
- шшшШштГч,

та и страните, които се < бо
рят за свободен и справедлив 
свят на човешко и национал
но достойнство, за мир, неза
висимост, суверенитет и рав7 
ноправно сътрудничество, за

/.
1

1по-нататъшното :
I

ШШШ. мшКАНДИДАТ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ
щшш жественото заседание по по- 
Й1Ш вод 50-годишнината от осно

ваването на СЮК да се про- 
веде. на 26 т.м. Докладът ще 
обхване освен развитието и 
работата на СЮК и развитие; 
то и дейността на партията -д 

рактер и че е утвърдена гене района на Лужница. Решене)
е да се поканят на заседание 
то изтъкнати партийни работ 
ници от Лужница или хора, 
които по време на революцц 

на ята са работили тук. За фи7 
мунистите в изборната дей- резолюциите и документите, нансова помощ за организи- 
ност. Не дадена кратка поли- които отразяват духа на по-, ранс на това заседание коми-* 

бирателите от Бабушница. Ос тическа информация за меж- гп тетът ще се обърне и къмсе взе 11ататъшното развитие на са- прСдприятията в общината»
моуправлението и на всичко, 
което нашето развитие гб пра

*•' : ши
Част от участницитетие „Балкан“ във Велико Бо- 

нинце, както и с избиратели
те от селата Пресека, Студе
на, -Нашушковица и Звонци.

Кандидат представителите

В последните дни пред из
борите . кандидат-представите
лите за скупщините са сред 
избирателите. Тези дни кан
дидатът за представител в Ре 
публиканската камара на ССР 
Георги Алексов присъствува 
на конференции на ССРН в 
селата Модра Стена, Стрелъц, 
и Ракита в Бабушнишка об
щина и беседва с избиратели 
те за комуналните и другт? 
проблеми на селата. Избира
телите обаче се интересуваха 
и за международните въпро- 

политическата обстанов
ка в света. Др. Алексов бесед бушнишка община.

също и с работниците и 
.ръководителите от предприя-

Бяха обсъдени въпроси за вите решения са от траен ха 
организиране активността по 
запознаване на комунистите рална линия, която следва да

поддържат всички комунисти. 
Тези оценки трябва да произ 
лизат от разработването

със становищата и задачите 
за Стопанската камара в Съю 0т Резолюцията и другите до 
зната скупщина Димитър Ма кументи на Деветия конгреч

на СКЮ и по задачите на кцнов и Димитър Славов бесед
ваха в миналата, сряда с из-

вен темите, които бяха изтък дународните събития и 
нати в конгресните партийна решение за подготвяне нц 

тържественото заседание на 
се общинския комитет . по повод

М. Б. .
документи ,1 избирателите 
интересуваха и за задачите. 50-годишнината от основава-] 
които са подчертани в избор нето на ЮКП. 

програма на ССРН в Ба- .
И този път

В оценката за политичеекг) - 
: та обстановка през конгреса 

и след него ОК изтъкна, че 
м Б_ 1 комунистите са следили рабо 

тата на конгреса посредством 
—] средствата за масова инфор- 

• мация. Това личи от увели-

си и ната

И за отборници малко 

жени и младежи
ва

цеговина. С плана сс приви- ”зибя“ж”б”^^ия"Рад„,и 
ждаше обкръжаванс на пар- на ! нОВЮ загубихатизанскитв сили между реки- 3»™ ™ »°р“ / осу
те Пива, Тара ДР“»* етиха-вражеския план. Обаче
йеска, за да с У” Щ д., пхов този боеви изпит допринесе

ппотив 19 000Р|ой- за по-голям разгар на освобо 
НИЯ щаб. Против 19.000 оои движение. В наве-
ци на НОВ, с които се нами- Д™но на капитулацията на 
раше и болница^сповечеот ИтРалия новю ИМаше 57 бри 
3.000 ранени и болни, партизански отре-

120.000 германски, ита- ^диорИганизирР1И в 18 диви-
и 4 корпуса, ползващи се о 

активна подкрепа на огром- 
мнозинство от югослав

ските народи. НОВЮ 
ят щаб заповяда да сещапра могъща гаранция за победа 
ви пробив през Сутйеска. и ^ борбата За освобождение 
планината Зеленгора. Големи ^ страната и за нейното ре- 
сражения станаха на планина долюционно преобразование 

долината на Сут- Благодарение на правилната 
политика на ЮКП по иацис 
иалнйя въпрос през револю- 

освободителното движе 
създаде силни крепо- 

националнитс
към долното течение на река борбата'“..]»'
п„.а н тара. На 9 юнн ПъР ;оку„айр .с
вай Втора пролетарска и Сс- яя ГърцИя и италиан-
дма ударна дивизця, заедно с ските партизански сили,
Върховния ща* с® пр къСНО това с ътрудничество
жлпелото нз Сутйеска и 'На- . •

Р Зеленгора;- По бе установено и с България,
Австрия и другите съседни
срайк ^йка ; юкп даде
;народосвобрдитслното 

■жЬиие основната . особеност - 
дгГ!бъде'И(у‘ форма национал- 
но;,^': по съ^ъфжание социа
листическо и интсриационал-

ченото търсене на печата с 
информации за конгресната 
работа и с документите му, 
Хората и комунистите са вече 
запознати с основните ста-

В Бабушнишка община при дидатирали толкова кандида- 
ключиха събранията на. изби, ти .колкото трябва да се из* 

най- рателите по утвърждаване на берат отборници. За отборни 
кандидатурите за отборници ци са кандидатирани 26 души 
и представители. След някой на непосредственото произво 
ден започват изборите. В пре дство и 101 земеделски про»

новцща на конгреса по 
важните въпроси от нашето 
обществено-политическо и и- 
кономическо развитие и за 
ролята на СЮК в междуиар'} дизборната дейност бяха ор- изводители. По сведения сър 
дното работническо и кому» ганизирани 80 предкандидаци ранията . на избирателите и 
нистическо движение. Но нъ» онни събрания, на които уча на трудещите се са държали 
преки това ОК' взе ' решение, . ствуваха ■ 10,340 цленово нц сметка, за критериите по нз- 
проучването На конгресните ССРН, профсъюз^, и младеж бора и за структурата на бъ- 
документи и резолюции да, та. Бяха изтъкнати за кандиу дещата общинска скупщина, 
бъде по-студиозно Ч по-орга- г .дат — .представители в Съюз това не може да се каже, 
иизирано по простата причи- -ната скупщина .119, а за ре- когато става въпрос за жени 
на, че сегашната степен о'Ц публиканската 154 възможни и ^ладежи, защото тук се е 
развитие у нас международ- кандидати. Въпреки големия отстъпвало от най-основните: 
ното ни положение и поло- брой кандидати много малко Доисквания на критериите; 
женсто на СЮК налага всеки са непосредствени произволи -Пмейно само 13 жени и 10 
комунист да се бори за ста- тели, жени и младежи. Тоз I младежи 
новищата на конгреса по вън подбор бс санкциониран и от Ако при гласуването избирате 
росите на икономиката и дру междуобщинската коиферсн- лите забравят изискванията 
гите сфери от нашия живот. ция на ССРН. Но 53 събра- за ^критериите в скупщината 
При това идейио-политичее- мия на избирателите са прж» да. има повече жени и младс- 
ката дейност следва да става ли тази предложена листа на жи, може да се случи и в та 
п най-демократична атмосфе- кандидат-представителите, а скупщина да има малко 

клонове-) само 4 събрания са предло- •представители на половината 
от населението и младежта,

вната част

пваха
лиански и куизлинговски 
ници. В края на май, когато 
централната оперативна 
па бе обкръжена, Върховни-

зии
гру- ното стана

са кандидатирани.
Вучево и в 
йеска, докато части на някол 
ко дивизии задържаха настъ 

на неприятелските цията 
ние си 

..юг сти и между
гглението
сили от север, изток и

ра в организациите, 
те и активите, както и в раь| жили и нови кандидати.. 
ките на най-последователиото На 52 събрания на избира .
управление. телите са присъствували 6.400

За тази цел общинския'* избиратели и те са кандида- 
комитет реши веднага да сс тирали 96 възможни кандида „ 
пристъпи към организиране ти за отборници в общинска 
на местни конференции на та камара. Същевременно нз 
Съюза на които да се обсъ- 67 събрания на трудещите сд 
лят две теми: са евидентирани 48, а са кат»

— Организиране активнос- дидатирани 75 кандидата зц
тта НааК°СтаУГви^таВ иРз°аВда- ГорнициТкамарата на тру , 
данс на становищата, и задс тези събоания участвувц
чите, които се ® Д° ха 7 600 избиратели. Само сд
кументитс на Деветия кон- ^ Събра„ие е бил0 0ТЛ0Же-
грсс на СЮК и н0 зарад неправилност в из-

— Оценка за политическо борната процедура. Само 16 
района на мес? избирателни единици са кан-

М. Б)
а по-

стъпваха към
време Трета ударна ди

визия след неуспел опит да: 
се пробие през Тара в ,Сач- 

тръгна с централната

това на
дви-

джак
болница след главните сили 
към Сутйеска. Там в сраже
ния с десетократно 
неприятел, защищавайки ■ бол

по-силеи
но. положение в— • (Следва)- “■ •
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От събранията на избирателитеСТОЙНЕ ИИАНОВ, ДйррХГрр »•*

етГГ|А"!й".‘.-г."ЯЯй
Ла и>ршнл е виеше педагогическо
г пилите иден ни Съюза на но-
МУПНСТН гс 1* ОТ 19^ ГОДИНИ*

Сега е председател на идсологн 
нсската комисия лрИ ОК ни .С.К1-* 

БИЛ е поаече години училнщин 
инспектор II директор на оснорно- 
то училище а Босилеград. Работил 

като секретар на общинската! 
организация на ССР И. Повече пъ 

е бил общински отборник, .1 
на об*

Биографии на нандидат ДИМИТРОВГРАД НЯМА 

ВЕЧЕ ДА ЖАДУВАе и
СТОННКО АНГЕЛОВ, учител • 

основното училище в Босилеград. 
Роден е ЮЗО година в е. Дукаг. 
Член На СК е от 1952 грдрн11. 

Завършил е учителско училище и 
Философски факултет.

Още като младеж се с изтъкнал 
със споят» дейност. Четири пъти 
Пил на младежки трудови акции. 
Дълго време работил като пред

на Околийския ярмите Г

ти

избори бил е кандидат за пред
ставител а Републиканската скуп-

Почти смс свикнали с фак, и нужното естествено вакло- 
събоанията на избира пенис, така не особени кани 

дд| таловложения не са нужни.та, че
телите, особено в града,
се провалят. И то само зарад с Другп думи, за да се „до 
това, че с малък броят на но ведС« водата в града и да се 
сетитслите. подобри снабдяването нужни

Трябва да кажем, че не по са 370 хиляди динара, които 
другояче бе и на нсотдавнаш предприятието може да вз'1. 
иою събрание на избиратели ме кат0 КрСДИт, но чисто от 
те » Димитровград. От общо плащзнс трябва да трае трл 
към 1.000 поканени, както ос ГОдИИЯ и то при положение 
ведоми председаващият, на сегашната цена на водата да 
събранието бяха дошли само сс- уВСЛИчи двойно.
ЗОО ЛО 350 души. -

Това събрание обаче опро- Интересно е да отбележим, 
непга едно друго схващане; че участниците в разисквания 
че избирателите, членове на та, а те бяха към петнадес/. 
ССРН нямат интерес за 0*3) тина, души, подкрепяха тази 
шсствсио-иолитйческия живот, инициатива, но търсеха нови 

Събранието показа, че ако сведения. И след дадените по 
се оешава върху конкретни не яснения от страна на предста 
ша относно проблеми, граж- вители на предприятието 
лапите са заинтересовани. А ва предложение за решаване 
кой проблем от снабдяването „3 водоснабдяването беше е- 

вода, особено през динодушно прието от всички 
е присъствуваши на събрание-

111ипа.

содател 
пя млВдежтп.

иа ООН във 
председател 

ССРН н

наБал е член и
нн младежта.

на
Врани н апместннк 
па Околийски отбор на
Босилеград.

Няколко пъти с бил общрисди
рсимрцото 
уцИЛИЩ "И 

на рбщнн' 
общност ••

отборник, директор но 
училище в Босилеград.
инспектор, секретар 
скита обризовителип
др.

ПредставителДосега беше
културмо-пррсвстиита камара

п.лггн аогпп .„„..«„и ..а републикинря“та скупщннп.ЛЮБЕН А1 СОВ, директор и кандидат за предста рпггел е :|1| 
гимназията „Иван Караиванов а кулТур„о-прос|»етиаГО камари 
Босилеград и председател на Об съюзната скупщина, 
щинската организации на ССРН.

Роден е 1931 година и Г. Лнси-

IIИ

на.
представител е вЗавършил е учителско училище 

и философски факултет.
С обществено - политическа де* 

занимава

Кандидат зв 
Културио-просветиата камара на

В. в.Съюзната скупщина.
пост е започнал да се 
от 1950 година. Бил е на отговор
ни дължностн в обществоно-иолн- 
тическнте организации 
та. Дълго време е работил в мла 
дежката организация.

Най-напред като 
лийскн комитет 
сстнс като председател на Общнн 
скня комитет на Съюза на мла
дежта в Босилеград.

Бил с секретар на общинската 
няколко

иа града с
летните месеци, повече ги 
вълнувал през последните го
дини? Както е известно 
проблем дълги 
решаване, но досега нямаше 
никакви конкретни предложе- 

достатъчно и документо-

СТОЯИ СТАНКОВ, гимназиален 
учцтрл в боснлеградската гимназия 
н председател иа общинската ор
ганизация на гораните.

Роден е 1934 година в е. Плоча. 
Завършил с философски факултет. 
Член на СКОК) е от 1948, а на СЮК

ТО.в комуна-
ТОЯ

чака И, както бяха 
гражданите-избиратели, 
колкото общинската скупщи
на навреме прие,ме решение 
за удвояване на цените на во 

за деня на освобож-

асведоменн 
до-годиничлен на Око

па младежта, а
от 1052 година.

Като ученик п гимназията бил е 
среднощ коления 

комитет и член на Околийски ко
митет на младежта. Като отличен 
студент и добър активист бил е, 

факултетския коми
тет II член на Университетския ко
митет на Съюза на студентите в

НИ Я,
пано образложени.председател "а дата, то

Понастоящем протока на во дението нд града от фашиз- 
дата в градския водопровод е ма — § септември, т.г. граж- 

4,5 литра в секунда, ко- даните най:сетне ще снемат
от дневен ред въпроса по во 

ва нуждите на града. Да не го доснабяването на града, 
ворим за отделни райони, кои 
то все още ползват бунари, 
денци, помпи и пр.

организация на ССРН, 
пъти общински отборник и пред
седател на общинската камара на 
общинската скупщина. Член е па 
Общинския комитет на Съюза мг*

секретар и а само
етб дори отчасти не задоволякомунистите.

Кандидат за 
Обществено - 
ра на републиканската скупщина 
на Сърбия.

Белград.представител с в 
политическата ка^а- Участвувал с младежкив две

Трябва да отбележим и то 
ва, че на събранието присъс- 
твуваха и кандидатите за на
родни представители Драган 
Николич и Димитър Манов.

трудови акции. клаПил е делегат на Петия конгрес 
на югославската народна младо* 
п делегат на Шестия конгрес на 
Съюза на комунистите в Сърбия.

Няколко години с бил директор 
на икономическото училище и на 

в Босилеград. Член е 
иа Общинския комитет на СК и

След запознаване с мерките, 
крито са превзимани от стра
на на компетентните служби 
за изнамиране на неизчерпаем

Предизборни разговори ш 

Димитровград гимназията Кандидатът за представител
обществено-политическат:? 

и богат извор на вода, и след камара на съюзната скупщи- 
обстойни изследвания и пре^'- на-Драган Николич даде оа

говор на въпроси от областта 
по заемане на работна ръка. 
трудовия стаж, стопанисване-' 

приятие „Услуга" — др. Ста то< развитието на културата 
пул Нацков, то'й запозна съб ц премахването на неграмот- 
ранието, че най-добро реше- костта, производството и пд, 
ние за водоснабдяването през

впредседател на трудовия съвет 
при гимназията.

Кандидат за представител е 8 
Културно - просветната камара 
на Съюзната скупщина.

(Продължение от 1 стр.1 равни условия да се приема 
този, на когото работата е по 

по-бедец.
та икономика, специално зе
меделското стопанство, тряб
ва да бъдат постоянно 
грижите на всички фактори в 
комуната, за да се осигури 
по-голяма стабилност и по-уо 
корено развитие. Тук 
стедва да бъде спомената и 
политиката на настаняването 
на работа. Това е сигурно на 
шето най-голямо завещание, 

слушаха

чвания, както каза директорът-нужна, защо-ро е 
многодетен или си има ДРУ- 
га неволя. Нашият общински 
отборнцчески състав 
наж се е обръщал към пред
приятията с препоръки

на комунално-жилището предпод

невед-

обаче да
Общо взето----това бе дез?

ствително едно^ делово съб
рание, .. което показа, чС 
ако се- разисква върху 

въпроси, които интересуват 
гражданите, то тези събра
ния могат да бъдат доста ии 
тересни. - -

държат до справедливостта 
при приемането на работни» 
ци. Но малцина ни послуша
ха. Комисиите, които прие
мат работници, в някои пред 
прцятия ой приемат по свое
му. - ...

Ето, това е нашето „завет 
щание” за новцд състав 
каза досегашният председател 
на Димитровградската общи-

]Ц. н. н.

настоящите 12 години е да се 
„доведе“ водата от „Ивкови 
воденици“. Протокът тогава 
би бил (заедно с досегашния) 
към 15 литра в секунда. Ос
вен това водата и по хи.мцчес 
кия си състав, както и спо, 
ред хигиеничните изискваний 
съответствува, а при това има

защото нас не ни 
много.

Дано новият състав на об
щината се избори, когато в 
предприятията хората се при 
емат на работа, да се прие
мат без връзки и справедли
во. Да се държи сметка при на. Ст. Н.
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Р МАРКО ШУКАРЕВ - ГОРСКИЯ 

' ИНЖЕНЕР С АМБЛЕМА
борбата на1 работническото комунист. Съвсем разбираемо 
движение от двете страни, е че т<М бил добре приет за- 
то’й . се завърнал след шест -щото попаднал в среда в ко е 
месеца в родния край. Приел то ЮКП имала огромно влиц 
югославско поданство.' Обач.11 ние. Марко се' свързал с хо-, 
за него по това време си. ос. рата. Помагал гц със съветР 
тава като главна задача — да й дори и материално. Един 
завърши започнатото си обра беден селянин бил закъсал, 
зование. Отново заминава за Нямал пари да прехрани се- 
Австрия. Там следва и сътр’/ мейството си. Марко въпре? 
дничи със
Сега особено проявява

СЪРП И ЧУК
стари комунисти; кц, че. бил още млад и с мд 

дей- дка заплата — помогнал Н2[ ноет » стодаското дружост.о, то*а бедно семейство с

| при учител» Миланов, а а прогни Него полицията намеоила ам- Сътруднички с Тодор Пани- динара да си купят крава.
1 :;и^ о^УотТ^ Сб,ДИЛспра: блемд на комунистите - сър сътрудничил като журна- По това време отново пъ/

ведлив и обичдд кцшгдта. Зато^а па и чука. Бил задържан ка- лист на *• Балканска феде/ тува във Виена. Неговите пъ-
Щ продължил обратовднцето сЧ а дц то опасен комунист, а слел! рация'‘ тучания остават тайна, но сс
1 да3.И"тр«Г^ два мсссца препратен за Бъл ^ предполага, че са свързани «-
Щ жка гимназия. гария понеже притежавал бц революционното движение,
к Още в^>ем? на школуването лгарски паспорт. Когато него Прса 1^23 година Марко -Й-Г

На 20 юни 1930 година В жил“ ^Тм^истГте^^^СофЛу ЕИТС близки И домашни УЗИ.-1 ^^ л̂Влв°7ОВОегаСе аавръща ар^&Такра'лскаДРКО югославск':
Димитровград падна убит от гацудац със с^фач Христо* „Гър. ли, че ще мине на гарата п_^.„ “а ”:г,Сега вече е ди нл-аст. . ашл цресладван. Неговияг

гггхггк ™«нГакас еяк » атлазите
карсв с това Ос прекъсна, „„ „„„ ^«1 на перона „те е^Г^,
жизнения пт>т ца един дими »а за Австрия за да следва за цар тръгнали към вагоните били "риегигането си оил назначен ко. « о то-да да прекъснат пъту-
тровградчавдщ, който, е своя скц «имкацр. Па товд време пру- спряни с байоиетите на жан за гоРски инженер във Вучие миетл му в чужбина.
кпатък живот остани поНпч яължава яа Работи за работните дармеристите Не помагал» край Леековац И още Съща- По от Белград, жан-кратък ЖИВОТ остави добрг) ското движение. Сътрудничи с мир С_ е помагал» голина се ., Г да-рмеонята го разстреляла в Р°дсяомеци между оцця, които зина комунисти от Югрславии и никакви молби , жандармите л ■ супина се оженил за Ста, пия му. град. посред бял ден, в
•го. познаваха й сътрудничех ! Бългцрия, крито ар. това време не позволили на неговите най мбнк,а Поп-Станулова. По вре1 гърба. чк> методите, к-олто прала-
с-5л„=к„ „„ сс .„д„т с МВДко ЖбИ^л,а™Т^

Мард^о. Щукарев 6$. убит През 1920 година той сс за Шукарев. у п ^ Ри^т добре И|щб6н»р с ачвлемл па комунист»
улицата към болницата коя^ връша в оолния си коай В г то сърп н чук, човек, който пър-
то д„оо „оси „стово „МС. Марибор „р„ но „0М„. ЖГ”» з.’! "Гинженда’а2да'чо.ао,ГОР" *“•“
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НЕПОПРАВИМА
СТРУКТУРА

Пазете човека!Както и миналите 
за представителни 
п тези не донесоха нищо 
ва за изменение на таканаре 
чената структура на общин
ските скупщини. В Димитров
градска община за. отборни- 
ци са кандидатирани само

избори, 
тела, така то на традицията, не 

на жената равноправна 
можност да се бори на събра 
нията за своите становища.

Картината става, още 
на ако погледнем 
на жените в органите на ра-,

нитоЖедна ас^аш"Ред€Тавители Самоуправление. ОтТбщо™™

Ото и 0 младежите ПОЛОЖени заети жени , в комуната на ръ
™ ни У°от И228 Счлено*ве °на.°рабсп>

структура на о^“ са”'^°. ГЗК0=иЙ

Щ показва, че участи органи от 35. члена е само 1, 
ето на жените в представител жена; от 3810 жени — член-! 
ните органи не съответствувц ки на Социалистическия съюз 
на тяхната обществена де'йУ в отборите на местните 
ност, т.е. тяхната активност низации са И жени- от 178 
вече години наред ' остава „„ V
без обществено признание. ленки на Съюза на
Това най-добре показват ре- комунистите, една жена е се-; в обществото. Йри сегашното 
зултатите, които жените в Ди кретар на първична организа положение тя няма никакви 
митровградско са постигнали ция итн. 
само през последните месеци.
В четири села — Желюша,
Бачево, Лукавица 'и Градини пРави само един извод; стру- 
Общинската конференция за ктурата и занапред ще бъде но в Социалистическия съюз 
обществена дейност на жена такава, все докато жената но 
та е организирала рецитал на стане равноправна най-напред 
тема „Жената в борбата ’=-? в семейството, а след това й 
жената в строителството", ор
ганизираха устен вестник, по 
сетиха болни и стари активи

дават
въз-но-

Звонци. Председателят на съвета на трудовата общност 
на застрахователния завод в Пирот — Драголюб Джордже- 
вич е подписал и следното решение от заседанието на 11 
май 1965 година: „Ристов Захарин, представител по застра
ховките се упътва обезщетението си да търси по редовен 
път, а по причина че не е обявен конкурс за мястото об
щински референ в Бабушница".

С решението ръководителите от завода за задължават 
да отидат в Бабушница, да приказват с компетентните, „на 
Захария да се осигури работно място", тъй като на „вере- 
менен представител му престава работата в срок от пет ме
сеца".

1.0-яр 
участието

за

Захария останал като представител по застраховките 
по край референт в трудово отношение все до октомври 
1968 година. Обжалвал решението и срокът на уволнепието 
бил продължен до 30 април тази година. Друго решение 
нямало. Своите права тоъзи представител на застраховател
ния завод, с 18 години трудов стаж, с държавен изпит за 
тази професия, добър работник, който средно на година 
е осигурявал по 5 милиона само от частния сектор, баща 
на три деца, двадесет години член на СЮК, активен общес
твено-политически рюботник — търси от съда.

Органите на завода са продължили срока на уволнение- 
нието с мотивировката: „С оглед, че е зимен период, че ли
цето е бедно, без средства, трудовата общност му продъл
жава срока на уволнението с цел да му помогне да си на
мери работа през този срок.

Аферим, другари от завода. Виждате неправдата която 
сте направили и сега му предлагате филистърски мръвките 
на своето великодушие, като му давате шанс — да си на
мери работа. Обаче много сте неубедителни. Защо не сте 
му дали шанс с конкурса за референт в общината, който 
е трябвало да обявите според закона.

Сег аискате от общинската скупщина в Бабушница да 
реши на Захария. А това не еобщински, но ваш или ваш и 
на общината случай. Какви са квалификациите за реферепт 
на човека който сте приели на мястото, за което е могъл 
да конкурира и Захария Ристов. Кой е искал да гази чове
ка, да си играе с неговото съществуване, с човешките му 
чувства, с човека, който е бил добър работник, а сега се 
е намерил там, откъдето е започнал — сам, изоставен, само 
със семейството си.

орга.»

Само труд ли?

възможности да води равно-: 
правен диалог на събранията 
и да даде своя принос в само 
управителния договор, особе-

От всичко може да се на-

като най-масова организация.

Д. Йотов

ПОТВЪРДЕН ПРАВНИЯТ СТАТУС НА 

МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР
стки от града, , организирах^ 
посещение на граничните по
стове по време на което во
диха разговор с граничарите 
за участието на жените в 
НОБ и социалистическото -г 
строителство. В проект са ре 
дица сказки от областта на 
семейството и възпитанието 
на децата. Тази година Общи 
нската конференция ще орга

Както е известно в Сурду- 
лица ОТ .1.-.ХП. 1968 година е 
открито ново гинеколожко-а-*

ществено-политическите орга 
низации като констатираха, 
че Центърът задоволява вси-кушерско и-хиругическо отде 

ление с 70 легла и лаборато чки законопредписания. 
рия. Стойността на обектите 
възлиза на над. 2.-000.000 дина 
ра. По такъв н-ачин дотогава 
шния Здравен дом прерастна

Остава спорна само матери
алната издържка на Центъ
ра, което трябва да решат 
междуобщинския комуналец

низира посещение във всички 
стопански организации с цел 
да се обясни на заетите же
ни значението на детската за 
щита в детските градини. То
ва са само някои бегли фра
гменти от дейността на же
ните в Димитровградско.

Непосредствено преди пред 
кандидационните 
Общинската конференция 
обществена дейност на жена7 
та отправи писма 
до всички жени в комуната 
за масово участие на събра-

избирателите. Оба- волюб Рашкович, директорът

Идва краят на срока за уволнението. Захария е напъл
нил чантата си с документи, решения, молби, жалби и от
говори. Записал е и изказванията за неговия случай и носи 
това. но не му е по-ленко. Дано съдът му възвърне правата, 
които другите са му отнели

медицински център.
Във връзка с правното по

ложение и. финансирането на

в
завод за социални грижи и 
самия център. М. Бакич

м. В. _____

Чудно решаване на отборниците
. ., :

Центъра имаше недоразуме
ния между Центъра и между 
комуналния завод за социалнисъбрания

33 грижи . във Враня.
Затова тези дни 
посетиха републиканския - сек 
ретар за народно здраве Сла-

Премахват отвените решенияСурдулицапризив

нията на
че вековната традиция — на републиканския завод

остане у дома около социални грижи Раде Бориса

щощ то не схождало с него
во име!

Значи, в разстояние от само 
четири дена отборниците вед 
наж гласуват за и веднаж 
против даването на обществе 
на земя. Просто е чудно как 
отборниците в разстояние на 
така къс срок менят своите 
мнения, макар че нови еле7 
менти за това не съществу
ват.

СЛУЧАЯ, ЗА КОИТО ИСКАМЕ ДА ГОВОРИМ, СЛАГА ПОД 
ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ЕДИН ДОСТА ВАЖЕН ПРОБЛЕМ В 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА. А ИМЕННО — КОЛ 
КО НАШИТЕ ОТБОРНИЦИ СА ЗАПОЗНАТИ С ОНОВА, ПО КО
ЕТО РЕШАВАТ, ОТНОСНО КОЛКО ЧУВСТВУВАТ ОТГОВОРНОСТ 
В ПРИЕМАНЕТО НА ЕДНО РЕ-ШЕНИЕ?

за
ната да

този влевич, директорът на кому-децата и добитъка и
надделя. Не по-добро бе, налния завод за социални грипът

ше положението и в града. С жи във Враня и др. Те води
Примерът, с който ще си ещ 'за ония, които присъству1 

послужим, бе твърде очеби, ваха на последните две сесш<
на общинската скупщина в 
Димитровград.

На първата сесия, състоялц 
се на 26 март т.г. бе решене) 
да се дадат 27 квадратни мег 
ра на Младен Тодоров от Дц 
митровград. Без оглед, че от 

сдружения борникът Александър Слив-, 
си позволя свобода нишки се възпротиви и изка 

за неоснователността да се да 
па земя, която всъщност пред 
ставяпа проход към хлебопе 
карскил цех на комунално- 
жилищното предприятие „Ус
луга". Отборниците бяха еди 

всичкй. Те зает* нствени в гласуването си — 
и дадоха това парче земя на 

са Младей Тодоров.
На 31 март т.г. (само след 

не четири дни) на новата сесия 
на ОС, когато се решаваше 
върху писмените забележки 
на комунално-жилищното пре 
дприятие, отборниците на ОС 
премахнаха първобитното си 
решение и приеха нриговора 
на предприятието като осно
вателен. Трябва да напомним, 
че тоя приговор по нищо не 
се различаваше от предупре
ждението, което на предишна 
•га сесия изказа отборникът; 
Алоксъндър Сливнишки. За 
още по голямо съжаление 
самият Тодоров се отказа от 
даденото му парче, земя, за-

една дума, обективните обсто ха разговори с представители 
ятелства, по-точно робуване- на Медицинския център и об-

Сдружен труд - що е това? Просто, сам по себе - си, ни 
се натрапва въпросът-, дали 
действително отборниците з- 
наят върху какви въпроси ре 
шават и как решават, или нро 
сто дигат ръка, според това 
как гласува председателят илц 
как се изказват по даден вън 
рос дискутантите.

Имаме пълно основание да 
вярваме, че отборниците по 
много въпроси, които се ре
шават не са достатъчно запо 
знати, нито пък имат свои 
мнения, а гласуват така, ка
кто. ги „убедят” някои дис- 
кутанти. Как инак може да 
разберем случая, че в срок 
от само четири дена премах
ват собствените си решения 
и гласуват така, че едва ли 
би могло да се съди за тяхно 
собствено становище.

то и ролята иа 
труд, ще 
та да кажа, че при наличие
то па верижна система в про 
изводството сигурно всскиму е 
ясно, че ако едно звено в та 
зи верига не функционира ка 
кто трябва — последиците ще 
почувствуват
гат, преди всичко, джоба, 

Изглежда че дилемите 
на друго място. Не се 
■а, че сдруженият труд 
се изразява само на работно 
то място. Той започва от са-

приятие. В отчета също 
казва, че когато той е дежу
рен, затоплянето на трудови
те помещения е съвсем сла? 
бо. По негова вина през зим
ните месеци няколко работий 
чки и работници се простуди 
ли и боледували по няколко 
дни. За тези постъпки Ивац 
Иванов

сеВ протоколите от годишни
те синдикални отчетно-избор
ни събрания в Димитровград 
ско като червена нишка 
промъква въпросът за ДИС
ЦИПЛИНАТА като 
за по-нататъшния възход на

се

условие

всяко предприятие.
Примерът, взет от годиш

ния отчет на синдикалната 
в столарското 

е пай-

билпъти
критикуван, но не били при
ложени дисциплинарни 
ки и той продължил да рат 
боти по същия начин, 
връзка с това в отчета усло7

няколко
подружница 
предприятие „Циле" 
очебиещ. В него, между дру
гото, четем, че работниците 

това предприятие още нц 
са разбрали достатъчно роля 
та и значението на сдруже- 

т.е. той е разбран

съзна-мер-

Във
в моуправителния договор и свъ 

ршва с провеждането на при 
етите решения. Обаче в слу
чая липсват решения и дого 
вори по едно конкретно про
винение и всичко свършва с 
констатация.. Все докато раз
съждаваме „дай да не засег
на човека", Иваповци ще чу
пят звената във веригата, а 
тъкмо така е разсъждавал ко 
лективът на „Циле" на годи 
шното синдикално събрание. 
В случая колективът беше 
сплотен в отрицателния сми
съл на думата.

вно е поставен въпросът — 
какво ще стане, ако и други 
работници започнат да се о^ 
насят към сдружения тру/* 
като Иван ИванОв.

Това е констатирано в от-

ния труд, 
като че „работникът е длъ
жен само да работи, а ако му 
са удаде възможност и да кли 
нчи". В отчета остро е разкри 
тикувана постъпката на 
лифицирания майстор за 
рни котли Иван Иванов, кон
то не искал да отстрани пов
редата на парния котел, ма
кар да е знаел, че следваща
та смяна ще работи при неш>

изобщо

Обнадеждващото е това) 
че след някоя седмица щс 
имамс нов състав на общин
ската скупщина, и че новия? 
състав по-отговорно ще се от 
нася към задълженията си. За 
щото премахването на собс
твените решения ни личи на 
безотговорност, и никак нс 
служи в чест на досегашните 
отборници.

чета.
В разискванията обаче няма 

нито дума за Иван Иванов. 
Като че всичко е свършено с 
разговора, който директорът) 
на предприятието е водил с 
него.

Въпреки констатацията в 
отчета, че работниците в „Ци 
ле" не са разбрали значение-]

ква-
па-

Ст. Н.рмалми условия или 
няма да работи цялото пред-

Странмца з
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гСъбетм+кзмшшШ/.а Сеитба на слънчоглед КАКВИ ЩЕ СА
ЦЕНИТЕ НАиа един декар да 

4 ооо .стъбълца. РаАко е извършена дълбока такова че

ПАНСИОНАчиммя ппап почвата преди • има около
тбзта трябва плитко да се етояиисто между редовете с 

обработи Тс копачка е цел зе обикновеното.; за 'нашите усло 
станс по-удребнена и вия а растоцнието М^ДУ

слънчогледаСеитбата на
когато почвата е доста-става и предлагатъчно затоплена Органите на самоуправлсни 

с4чз в „Църни връх“ в Бабуш 
мица са определили цените) 

пансиона и на къпането в

мята даблагоприятни условия за по- унищожат вреднитеара -епията^в ^ не е „ърЦ1С.
зимна оран, тогава оранта 

и сеитбата СС; вършат при зл

да сеникванс и развитие на расте- стсния, които са
никнат. Трябва да се из| нанията. Температурата в атмо 

сферата не бива да бъде по1- 
ниска от 5 градуса по време

■

да на
орМ‘ “ °"“п 3“ „ължитслио бранувай?

ЗИМНО орна с трактор или жи сеитбата. Ако ДО "оииквочето
вотинска тяга, защото тия по или веднага след него се съз вотипска тя. 'биа1щплагата -Зя даде кора на почвата, тогава.

от 1,;3 ТЯ трябва да се разбие с бра 
ЛО 2 кг семе за всеки декар, нуванс, за да се помогне на 
За количеството особено со растенията да поникнат и да 

когато семето е се спре изпарението на вла-
от почвата. Брануването

наЗвонска баня. Размерътследкъдсто е извършена цените е двоен, зависимо ог 
кога хората ще прекар- 

си в тази баня.

на поникването. Такива усло-
бързотовия допринасят за 

развитие и до оформянето на 
първите листа, а също изпро 
варват вредителите, конто мо

вреда

това
ват почивката
През май, юни и септември 

на пансиона са: пър-
чви леко
сеитбата е необходимо цените

ва категория 22, втора 20 ц 
През се’

гат иначе да нанесат
на семето или на поникнало- 

У нас сеитбата
трета 19 динара.

цените за първит)води сметка
високодобивио. Семето сс зае гата и
япа около 5—6 сантиметра на обаче пс бива да сс върши 
дълбочина, а разстоянието ме

и ме- ’ или суха.
Важно е . прореждането но

оба)

то растение. зона пък
на слънчогледа следва да сс две категории са по-големи е 

по 2 динара, а за трета V 
Извън сезона нощува

извръши в края на месец ап 
началото па май. ако почвата с много влажнарил или в динар.жду растенията п реда

редовете трябва да бъдоако условията на времето са преходящи лица енего за
ЖДУ Ю, 8 и 6 динара, а през сезр 

повече. Го
нормални. »«« слънчогледовите посеви

че трябва да сс държи смет на само 2 динара
ститс ще се къпят в закрити 
басейни за 1,20 динара, пре*БОСИАЕГРАДСКА ХРОНИКА ка за времето когато сс извъ 

ршва това. Най-добре е про-
когато ходящитс за 2, а деца под 

ю-годишна възраст — за 0,60 
динара. В открития басейн 
къпвансто ще струва за един 
ден — 1,50 динара, а за дец.* 
— 1 динар. Децата под Ю-гр 
дишна възраст плащат поло.* 
вината от цената на билетите/

рсдяваисто да става 
растенията достигнат 6—8 
височина, а това е времето 

първото окопаване, когато 
трябва да се извърши и пър 
вото подхранване на посева с

Звонска баням
че най-трудно е, че не могат 
да осигурят специалитета ов
че кисело мляко, макар 
това е овчарски край. Коопе- 
рацията в Звонци няма овце 
а хората от „Църни връх" о- 
ще не знаят как да осигурят 
нужното количество мляко ц 
други млечни продукти, кои 
то са необходими особено зз 
малките гости. ,

Затруднява ги и набавката 
на зеленчук. * Лошите съобще
ния, липсата на собствени пре 
возни средства утежняват пре 
дприятието което и иначе ня 
ма достатъчно пари да подо
бри по-значително организаци 
ята на снабдяването.

За ученици в стопанството иа
че

В тази учебна година в Бо преподаватели, които няма н 
силеград щс се формират две Босилеград, 
отделения за ученици в сто
панството. Едното щс обуча
ва квалификациранп строите

минерален тор.
Второ окопаване става след 

15—20 дни, когато се извърш 
ва и второто подхранване. Двз 
седмици по-късно сс извърш

което

Сигурно е, че тези две от
деления значително щс обле 
кчат трудностите на завърши 

лни работници, а другото ме, дите основно образование уча 
ханици. За сега и двете щс 
работят под ведомство на учи 
лището по стопанство от Врг) 
ня. което покрай другото щс 
обезпечава и професионални

за възрастни лица.
Управата на „Църни връх“ 

в Бабушница се тревожи от 
това че няма място за всич-5 
ки гости през сезона, защо
то разполага с 200 легла и 
сравнително малка мощност 
на ресторанта. За да по-до- 
брят положението те ще вло 
жат към 80 000 динара за раз 
ширяване на терасата е още 
50—60 места. Също ще се нЦ 
правят стълби от автобусна* 
та спирка до ресторанта. Инд

ва и третото окопване, 
нашите селяни не правят, м) 
кар че то .е много полезно у\ 
необходимо за получаване нц 
големи добиви, защото тогавц 
започва сушавият период (го
ли—август) а с окопването сс 
осигурява по-бавно изпарява
не на влагата.

ници, които не са в състоя/ 
ние да се запишат в босиле
градската гимназия, или в пя 
кое друго училище.

Пътищата в лошо състояние
Вече няколко дни автобуси 

те на транспотното предприя 
тие в Босилеград не отиват 
за тлъминския район. С голс 
ми трудностите минават през 
Власина, а подобно е и към 
Любатите. За това положение 
причина са пътищата, които 
сега в първите пролетни дни 
се намират крайно лошо със
тояние.

Засега никой не се заема 
пътищата да се поправят. Не

разбираемо е, чс още от ми? 
налата година край пътищата 
във всички направления сто
ят купчинки песък, който ако 
се използва може поне час? 
тично да поправят. При топа 
голяма незаинтсресираност по 
казва и пътната секция. Ако 
тя организира акции, сигур
но е, че много селски местни 
общности ще помогнат.

Ипж. Йордан Маринков М. Б.

Земеделците и данъчните облаги

Не данъка, а изкупуването е проблем
Земеделските производители в ност и да се намали. Наисти 
Босилеградската община не на Съюзната скупщина неот- 
се оплакват толкова на дан- давна обсъди проектопредло- 
ъка, колкото на останалите жението да се намалят допри 
даждия и слабото изкупуване носите, които замеделците за 
и низките цени. Според тях плащат на републиката и 
данъка е правилно разпреде- федерацията. Обаче понеже

е ставало въпрос за незначи
телно намаление, 
нието не е прието..;

въдството. ,С продажбата 
едно юне, при условие на за 
доволяващи цени, той си осп 
гурява достатъчно - средства 
за изплащане на даждията, а 
при това остава и за подобря 
ване на жизненото му равни- 
ще.

на

Сградата на гимназията — дотраяла
От миналата година Босиле- ла комисия, която е прегле- 
град получи хубава и съвре- дала сградата. За сега най-го 
менно обзаведена училищна ляма опасност има от покри/ 
сграда. В нея работи основ- ва, който всеки момент може 
ното училище. Необходимо с да рухне. -- 
обаче и гимназията да полу.
чи такава сграда. Защото ста решаване. Касае са обаче как 
рата е вече дотраяла и пред- да се изнамерят средства, 
стои опасност от рухване. То 
ва вече два пъти констатира-

лен, ако се не взима напред 
вид високата * категоризация 
на земята и някои поотделни 
случаи.

Както е изйестно, тази го
дина данъка на земеделските 
производители няма да се по 
вишава. Обаче трябва да се 
изтъкне,: чс няма

предложе- Крум Стоянов от Долна Ли 
сина заяви, че годишно за
плаща данък от 1.300 новй 
динара. Това не е голяма су
ма, ако съществува възмож
ност за продажба на добитък 
и други излишци от негово
то производство. Обаче — 
според него, когато не същ? 
ствува изкуп, или ако са ценя 

• те особено низки както сега; 
неговото положение както и 
онова на неговите съселяни е 
много трудно.

Все пък това е гаранция за 
известна стабилност на 
делието, което също дава до 
бри възможности за

Тоя въпрос търси спешно земе-

по^уског 
рено развитие на тоя отрасъл. 
Това е от отделноВ. в. възмож-

1ЙА\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\^^^
значение! 

за земеделието в слаборазви
тите комуни, към които при 
надлежи и Босилеградската.Наши хора - ч

Имайки напредвид тези об
стоятелства беседвахме с по- 

. вечето добри земеделскиНощите му са дни ■ :■>. про
. изводители в комуната. Цел» 

та ни беше да чуем 
положение се те сега 
рат. Техните отговори

над имуществото на предпрц че и това е професия, наисти жДат на следното: 
ятието и това е. неговата дъл ‘на трудна, но все пак се из- 
жност. Всяка трета нощ . не пълнява. Най-трудно е дока- 
спи. В малката колибка, при то свикнеш — казва Алексан 
личаща на къщичка той про дър. После 
вежда своя век.

Казва, че му е сега по-леко.
Трудно му е било преди —, 
когато

► Подобно заявиха и други
производители от любатския 
рййон. Всички те изпълняват 
задълженията си, но при го 
лями непрежения. Някои то
ва не успяват, но това е тък? 
мо поради лисата на изкуп,

в какво 
нами- 

се сво.. л

Александър Йованов не е 
нито председател на община
та, нито някое друго по-изве 
стно лице. Той е пазач в тра 
нспортното предприятие в Бо 
силеград. Затова неговото име 
е неизвестно. Все пак той 
работи и живее. Наистина не 
забелязано. Както и 
обикновени работници. Те жи 
веят край нас някак тихо, и- 
мената им не срещаме на съ 
брания или във вестниците и 
затова не ги забелязваме мно

— Проблемът не 
данъка и неговата

е само ц 
големина, 

а повечето в нестабилните и 
низки цени, които се получа
ват при изкупа на добитъка 
и другите произведения от 
селско стопанство.

Земеделците в комуната 
знаят, че това са общи проб? 
леми на страната ни. Обаче 
— изтъкват те не трябва да 
се забрави, че кооперациите а 
нито един случай, и тогава 
когато са имали възможност 
не са направили опит поне 
частично да облекчът това 
положение. Ето защо те из
тъкват нуждата отношенията 
с кооперациите да бъдат по- 
широко свързани и окачеетве

ти става дори и 
хубаво. През летните 
няма нищо по приятно от то 
ва да си навън и да дишаш 

всяка пресен въздух.
Досега

нощи

други шест годинй 
нощ сам бил пазач, 
той е 3.500 нощи бил пазач:, 
Това не е леко,, защото дес- 
пането

Александар обаче не иска Когато това казват земедед 
да говори за дългите зимни йите твърдят, че би биди в

тГ»а“"”гс^д»е
ща в дни ясно е, че има сил улиците на градчето опуете- ните цени на равнището У”' 
но и. мъжествено сърце. ят. Но неговото бдително око 1966 и 1967 година* Това е
човек Твече изпъкна™“ ;ВИИаг* остава на ™ов пост- "Г™ все °Ще ™аве.1
ли не се оплаква Той знае ..... . - „ ПрИХОД босилеградскиясе оплаква. гои знае, В. в. нин обезпечава от

го.
Така Александър живее и 

работи над двадесет години. 
В предприятието го знаят ка
то добър работник. Там той 
вече е 17 години пазач. Бди

о»

ни. Това в момента има го?
лямо значение.селя- 

животно- В. В.
Страница 6
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Частното занаятчийство и общественото НАШИ СЕЛА Рибаркизадължение
I

ПО-СТРОГИ МЕРКИ СРЕЩУ 

»ДИВИТЕ« ЗАНАЯТЧИИ
които с обилствувала бранков

ска река и Драговищица.
За това богатство съществува и 

една легенда. Във време 
селото било на едно място край 
реката, добитъка отивал на паша 
но склоновете, а вечер се завръ
щал и от силна жажда пресушвал 
реката. Тогава рибите 
на сухо и били толкова много, че 
хората 
пат."

били силни военни крепости. За
това свиделствуват останки от сте 
ни. метални предмети, глинени съ 
довс и др.

На месността ,,Меджа” 1959 го
дина когато провеждахме акции 

оставали по залесяване в една нива наме
рихме гробища с хубаво подреде
ни но 7 и повече гробове. Някои 
от тях бяха направени от камъ
ни, а други от тухли. Тук също 
намерихме големи кюпове, • в кои
то хората преди много години ос
тавяли жито.

Измежду Бресннчка река и Гело 
в а махала се откриват следи на 
дупки и рударски шахти. Това

когато

И досега проблемът можели ,,с лопата да риза „дивите"занаятчии е бил актуален.
По такъв начин' преди триста и 

повече години главна храна на ри 
барчани били рибите. Щедро пол 
звали и диви ягоди, къпини и 
лешници. Това богатство привли
чало хората и те масово се засе
лвали тук. Обаче за да получат 
достатъчно обработваема земя за 
почнали интензивно да изсичат го 
рите. Това е началото на създа
дената днеска ерозия в това село.

ония, които плащаха данък, не само че негодуваха но се
риозно се заканваха, че и те ще „откажат'' работна 
тне ще работят, като „диви". Р отата' а се

Изглед от Рибарци
ни^ОЯохП голина' нае3гплтЛЮЧС" Района на общината към 300 

, от година на година сц занаятчии, което е за една 
изостряше все повече, и ня- трета повече в ' 
ма да сгрешим ако кажем, че миналата година, 
през тази година е доживял 
връхната си точка и е

На десетия киломстар от Боси
леград, на. мястото където минава 
югославско-българската граница и 
Бранковска река се влива в Дра- 
говнщитс, на надморско равни
ще от 950 метра намира се село 
Рибарци. Това е едно от най-бед- 
ннте села в комуната, макар че 
се намира на кръстопътища, От 
нсотдавана тук съществува и гра
ничен преход.

Селото разполага с 617 ха земя, 
от която само 9 са ливади, 2 гра
дини и 121 ха нивя. Останалото 
са унищожени гори и каменисти 
пасища. Природното плодородие 
на земята е отдавна изчезнало. 
Сега максимално царува ерозия. 
Четиридесет семейства с 181 жи
тел са сдини в комуната, които 
нямат никакви излишъци от земе
делското производство. Незначитсл 
ни са и онези от животновъдството

говори, че е тук съществувала и 
някоя мина. В махала ГрамадЙе 
хората открили подземен водопро
вод, обаче не е установено за къ
де е той отвеждал вода.

Много намерени предмети 
рухването на старата черква също 
не са пояснени, а малко от тях 
са запазени. Остава да се уста
нови дали металния предмет, кой
то наподобява на монета с печа
та на Паисий Хилендарски.

сравнение с

РИБАРЦИ — ВАЖЕН 
КРЪСТОПЪТТрябва да напомним обаче, 

че мнозина от „дивите“ зана 
ятчии, т.е. от занаятчиите,- 

Ето защо, в данъчната слу *оито не плащат общеотве- 
жба при общинската скупщч НИТе задължения- нравят опиу ти да докажат, че те не ра

ботят и че напразно се обла
гат с данъци. Една друга ча
ст обаче си признава е и съ- 
гласна да плаща обществени 
те задължения, стига ако по 
дходът към всички бъде рав 
ноправен.

нало
жил незабавното му решава- приНякога през това село са мина

вали конски кервани в повече по
соки. Едни отивали през Горанов-

не.

ци за Кюстендил, а други по до
лината на Бранковска река за 
Македония. Разбира се, това 
били тесни пътеки, но

на в Димитровград, от нача
лото на годината, се полагат 
максимум усилия да се евил;е 
нтират всички, които упраж.» 
няват било какъв занаят 
съответно е доходите, коитс/ 
осъществяват да се. обложат 
е данък.

Защото докато през 1968 гр 
дина е имало общо 196 зана 
ятчии от различни специално 
сти, то за първите три месе
ца тази година са евидентира 
ни 236 души. Според облага
не е данък съществуват три 
вида занаятчии: първите, ко 
ито плащат според установц 
на основа ,вторите 
но, и третите — 
нето на годината. .

Миналата година повечето 
занаятчии бяха обложени с 
данък паушално, докато тази 
година ще бъде обратно: по- 
голям брой занаятчии ще пла 
щат данък според онова, ко 
ето заработят през годината. 
Значи разликата се явява при 
паушалното определяне на 
данъка, а то засяга най-мно
го домакините, пенсионерите, 
селскостопанските производи
тели и лицата, които се на
мират в трудови отношения, 
а на които занаятчийските ус 
луги са допълнителен извор 
на приходи, т.е. чиято работа 
се определя „на парче".

В категорията на неевиден- 
тираните занаятчии най-мно
го се явяват шивачи, столари, 
ковачи, плетачи и пр. Така 
че тази година ще бъдат об
ложени с данък нови 20 до 
30 зидари, 10 до 15 циглари, 
7 до 10 шивачки и пр. Или 
общо, тази година ще има в

са
сигурни.

Минавали през гъсталаците на пре ДНЕС ЕРОЗИЯТА УНИЩОЖАВА 
СЕЛОТОлсстнитс каньони, които прилича

ли на оазиси. Но тези пътеки 
често са меняни в други направ
ления с цеЛ^ да се избегнат не- 
жслсни срещи с турци-кърджални, 
или башн бозуЦи.

Рибарци разполага с бройни и 
интересни старини. Много от тях 
нс са изнамерени и достатъчно и- 
зученн.

За разлика от преди 60 години 
днес, миграцията в с. Рибарци е 
особено масова. Младежта е тази, 
що първа напуска родното си мя 
сто, търсейки по-добри условия за 
живот.

Причината за това състояние е 
там, че селото става все. по-бед- 
но. Обработваемите площи са уни 
щожени и крайно ограничени. Ня
ма достатъчно и вода, макар че 
под него шуми Драговищица.

За всичко са виновни хората, ко 
пто прекомерно унищожавали го
рите. За да се възвърнат в пре
дишното им състояние, е необхо
димо бъдещите поколения да ра
ботят петдесет и повече години. 
Ето защо ерозията е същински 
господар в това село и главна при 
чина за слабото икономическо по
ложение на населението.

В крайна сметка — срещу 
онези, които искат да рабо
тят, а да неплашат общество 
ните задължения ще бъдат 
прилагани строги наказания, 
докато ония, които работят, 
но не с пълен размах в рабо 
тата, се облагат с минимални 
задължения.

КАК СЕЛОТО ПОЛУЧИЛО 
ИМЕТО СИ

времена с. Рибарци еВ стари
ползвало различни природни бога 
тства. Най-значими са били риби ШШШж .• •Ст. Н.

— паушал 
след изтича Из ОС Босилеград

Важни решения
Според решение на общин 

ската скупщина налага се за 
дължително доставяне на 
всички документи, които тьр 
си общината. Решението се 
изгласува единодушно, освен. 
че някои директори — отбор 
ници отново даваха съпроти
ва. Сигурно е, че се те стра
хуват общината да знае как
во се всичко работи в тяхна 
та организация.

Финансовото положение на 
гимназията отново загрижи 
всички отборници. Бройните 
разисквания по тоя въпрос 
се отнасяха за това как да 
се намери дълготрайно решб 
ние за финансиране на това 
единственото средно училище 
в комуната.

Взе се решение в новата у' 
чебна година в първи клас 
да се запишат 105 ученика, 
а също така от тази есен обу 
чението по всички предмети 
да се провежда на български 
език. Изтъкна се, че за това 
няма трудности.

На сесията се

Стоян Евтимов

Още една 

рейсова линия 

за Белград

взеха още 
Еднотодве важни решения, 

има за цел да намалят поле 
съдиите щети. То дава по- 
големи компетенции на сел
ските пъдари и местните об
щности. Второто 
стопаните да не пускат куче-

•• '.чМ1

задължава
От първи юни транспортно 

то предприятие „Весна коби 
ла" ще пусне нова линия от 
Босилеград за Белград, по
край вече една съществува
ща. От Босилеград автобус;) 
ще търгва в 17 часа, а в Бе
лград ще пристига утрин в 
3,30 часа. Завъртането 
става в 23,30, а пристигането 
в Босилеград в 9 часа.

Това ще е сезонна линия 
и ще работи до първи септе 
мври.

тата, които в последно време 
унищожили много овце и ди 
веч.

На пропусквателния пункт

На устието на Бранковска река 
намира се ,,Градище". Тук 
високите гранитни стени

над
някогаВ. В.

■ Но и търпението има свой 
край.

Така е и е Васил. Той е ко
нкурирал за стажант на пове 
че 'места п комуната, обаче 
казали му, че нс изпълнява 
условията, защото бил зает?!

Дали това не е игра със за- 
конопрсдписанията?

ЗАЩО 1ЮМ Е ШШИККБЕЛЕЖКА
щесвоя шанс. Но въпрос е когц 

ще им се удаде. Това го знао 
в Босилеград и Васил, макар че дълго вре- 
работи ико- ме очаква да дойде на съот

ветно място, за което е учил

В специализирания магазин 
на търговското предприятие 
„Първи май" 
като магазинер 
номистът Васил.

Хубаво е,
магазин работи човек с 
ше образование. Той не само, 
че е специалист, но има и ши 
рока култура и примерно от
ношение към мгащериите. То 
па би било положително 
разбираемо, ако сме на тако 
ва равнище, че са всички ра 
ботни места попълнени с ква 
лифицираии кадри. В коикре 
тния случай парадокса е тоя, 

квалифицирано лице ма 
завеждащите ко-, 

лица

„ЧРЕВОУГОТЕХНИЧЕСКИ
ДНИЦИ" че в търговски и на което ще е много по-по- 

вио лезеи. В. в.
на ОК наНа заседанието 

СКС в Бабушница определяха 
технически подготоя 

ки на тържественото заседа- 
50-години на

ЪГЕХЛЯ&Шм ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА дипло-
МАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И 

ЮГОСЛАВИЯ

група за

ние по повод 
Партията.

Секретарят на комитета пре 
длага хората за тази 
Когато
прие, един се насмея и каза: 

— Че то всичките са малко

и

ШЛ/ИНЗМ)група
сепредложението

че е редовни дипломатически отно лгария“.
шеиия между Югославия и „Отечествен фронт" в сво 
България показва, чс приятс Ята статия по този повод кл 
лството между двете 
с напълно пъстановепо и заз 

че няма никакви

На 6 май 1945 година, ед
на седмица пред крад на Вто 
рата световна война, 
още в
борба за освобождението на 

в София бе приет(

Тазинер, а 
мерческитс служби са 
без квалификации. 

Казва се, че в

чревоугодници.
Нали ще трябва да направ 

„технически ра- когато 
Югославия се водени*

ят и някои 
боти" по време на тържес
твения обед.

странибосилеград- 
ските стопански организации 
няма работни места за квали 
фициранй лица. При едно тц 

положение когато ви-

зва:
„Ние се прекланяме — пи

па братскадравеио и 
сенки в техните междуособни

ше вестникът
Югославия за доверието и ня 

обратно, ма никога да изпуснем даде}

страната, 
заместник шефа на военната 
мисия в България полковник 
Петрович при министъра на 
външните работи Стоянов.

По този повод „Работничо

НЯМА НЕЗАЕТИ
кова
шист е магазиоиер, а 
вия шеф лице без образова
ние сигурно е, чс няма да 
има. Тогава не е чудно защо 
икономисти, агрономи стават 
магазииери, строителни ра
ботници и др. I 

Разбира се, младите специа 
листи имат търпение и чакат

Димитровградската митница 
конкурс ИКОНОМИ} 

ст и правник. Но всички кон 
курирали имали работа.

питат I)

отношения. Тъкмо 
с формалното уреждане
дипломатическите отношения рободителната война, 
създават се условия да се на днес Водим, така и в утреш# 
правят нови крачки за 
близко сътрудничество между 
Титова Югославия и О.Ф. Бъ

него-търсила с на мата ни десница, както в ос-;
която

Затова хората се 
града — какво става с незае
тите? ,

Може би търсят комфорта 
яа големите градове.

по пия мир.“.ско дело" писа:
„Решението на югославско

то правителство да въстанови
Б. Н.

М. Бакич.
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ДимитровградскоСто години учебно дело в1

ПОДГОТОВКИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ УСИЛЕНОСЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ 

СГРАДИ ДО 1909 ГОДИНА
През 1909 година учебното дело п Димитровградско 

е имало 40 години от откриване на първото училище в Ди
митровград. За 40 години учебно->• дело броя на училища
та учениците и учителите нараснал много, обаче това не 
може да се каже за състоянието на училищните сгради. 
Според някои статистически данни в тогавашна Цариород- 
ска околия имало 78 училища е 115 учители (от тях 51 у- 
чителка). Числото на учениците за онова време било голя
мо. Във всички училища през 1909 година били записани 
4 349 ученика (3 153 момчета и 1196 момичета).

Тези деца обаче се учили при твърде трудни усло
вия. От 78 училища само 18 имали училищни сгради, ко
ито донякъде отговаряли за целта, докато останалите 60 
училища работили в селски къщички, които не отговарн- 

най-основни хигиеиически изисквания. Тези сгради,

„Циле", не се е отзовало до
статъчно и тихомълком е от
минало иска на училището.

Ето защо, на заседанието 
бе прието решение да се въ
зобнови искът за парична по 
мощ, като при това по-обс- 
тойно стопанските организа
ции се запознаят със значе, 
нисто на това културно съби

Неотдавна трудовата общ* ник, даване на грамоти и пр. 
поет на основното училище Тези дни се развива треекц 
Моша Пияде" в Димитров- ва дейност в училището. За да 

град прие конкретна прогрл- се изпълни успешно предни,! 
ма за чсствувансто на стого
дишнината от създаването на тели _
първото основно училище в рани в осъществяването на сд 
Димитровград. иа ,или ДРУга замисъл.

Тъй като чсствувансто съв Но цялостното изпълнение 
пада е педесстгодишпината от на програмата ще бъде въз
създаването иа ЮКП, цеитра можно благодарение на това, 
лното тържество ще се със' че републиканския завод по 
той на 20 април, когато е и образование е отпуснал 50 хи 
създадена ЮКП. ляди. Завода за издаване на

В програмата освен култур учебници, три хиляди и спи 
по-художествени програми на санис „Мост седем хиляди 
учениците от основното учи- динара.
лище съвместно е училища- За съжаление, трябва да от 
та-гости, се предвиждат и ре бележим, че димитровградско

то стопанство, е изключение 
предприятие

ялата програма повечето учи 
максимално са ангажи-

тис в комуната.
С оглед късия срок бе при 

създадението и решение 
те комисии да действуват не
забавно и цялостно осъщес
твят програмата на честву- 
ването, която според нас, е 
доста богата, но не е неосъ
ществима.

ли на
според изказвания на съвременници по нищо не се отли- 

килийните училища през турско робство. Не са 
имали прозорци, прислуга, достатъчно въздух и светлина. 
Що се касае за някакви помагала, библиотека и др. — то- 

било само идеал на учителите, които и при такива ус-

чавали от

Iва е
ловия работили за разширяване на просветата в околия.

За такова лошо състояние иа училищните сгради п 
Царибродска околия се занимава и в. „Нишава“, който в 
уводната си статия от 13 септември 1909 година критикува 
Министерството на просветата защото не е изпълнило по- 

бившия министър на народното просвещение Иван 
Шишмаков. който се застъпвал в народното събрание да 
се гласуват кредити за изграждане на училищни сгради в 
околиите. Тъй като пропаднала тази идея децата учат при 
твърде нехигиенични условия и за изложени на заболя
ване от туберкулоза и други болести. Критикувайки спира
нето на гласувания заем във статията се казва:

„По този начин в Германия и други държави са из- 
направени училища по всички села, по този начин предло
жен от Шишманов — щяхме и ние да имаме днес из селата

добри училища, и то с незабелязано

културни съби-другидица
тия: откриване на ученичее* на столарското 
ка изложба ,па която ще се 
представят учениците-първен
ци в отделни области на из- 

дсйност, пс-

Ст. Н.

По случай предстоящия Празник на младостта 
— 25 май, редакцията на вестник „Братство“ в Ниш

пън у ч и л ищн ата 
чатане па специален брой на 
списание „Мост", 
па стогодишнината на учили
щето, гостуване на Нишкия 
народен театър за учениците, 
различни спортни манифеста 
ции, изработка на писмени 
работи върху определени те 
ми от различни области, пус
кането на паметник-чешма, 
подреждане на училищния 
двор, издаване иа стенен весг

чина на

посветен
ОБЯВЯВА

Литературен конкурс
I. ЗА РАЗКАЗ

Разказът не трябва да бъде по-дълъг от три 
странички, написани на пишеща машина с раздел 
№3 между редовете. Желателно е разказите да бъ
дат написани върху бита и из живота на гражданите 
от българската народност в СФРЮ.

Ще бъдат присъдени следните награди:

— на нашата окогия 
изплащане от страна страна на общините, ако да ме беше 
спрян заема”. Б. Николов

Успехът в края на тримесечието
1. Една първа — 300 динара.
2. Една втора — 200 динара.
3. Една трета — 100 динара.
4. Две поощрения от по 80 динара.

КОИТО ТРЕВОЖАТДАННИ,
Ако учебната година завър 

ши в тоя момент (края на 
второто тримесечие), то от 
100 до 130 ученика в димит
ровградската гимназия биха 
повтаряли.

Това сведение, изнесено на 
неотдавна състоялата се роди 
телско-учителска среща, по 
случай приключване на вто
рото тримесечие, действител
но тревожи. Защото убедитед 
но показва, че успехът на ги 
мназистите в Димитровград 
в сравнение с полугодишни^ 
успех, значително намалява, 
т.е. относително много е по- 
низък. Дори и в четвъртите 
класове, където от общо 60 
на полугодието, относно 58 
ученика сега, само 30, относ
но 24 души, имат положите
лен успех, или 16 души, спо) 
ред сегашното положение би 
ха повтаряли. А това е много: 
Още повече, че зя тях оста* 
ва още един месец учене!

Не по-добро положение е\ 
и в останалите класове. Така

Причини, освен бездействие пиянствуват, играят хазардни 
игри и пр.-

Нуждата от : съвемстно дей
ствие на родители и учители 
е налице. Погрешно е да сд 
прехвърля вината само на 
един от тези фактори 
възпитанието на младата по
коления. А досега, както кон 
статира докладчикът — пре
подавателят по физическа ку 
лтура др. Никола Георгиев — 
такова сътрудничество не д 
съществувало, или пък е би
ло твърде слабо.

Може би все още всичко 
не е изгубено и положението» 
до края на годината значите 
лно ще може да се подобри.

П. ЗА СТИХОТВОРЕНИЯ:на учениците, има и на друга 
страна: недостатъчна ангажщ 
раност на отделни преподава 
тели в

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

Право на участие в конкурса имат всички твор* 
ци от българската народност и СФРЮ, които пишат; 
на български език.

Конкурсът е анонимен. Авторство се доказва с

Творбите да се изпращат в три екземпляра на 
адрес.

Редакция „Братство“ ул. Станко Паунович № 72 
— Ниш (За „Литературния конкурс“).

КРАЕН СРОК — 30 АПРИЛ 1969 ГОДИНА.

изпълняване на про
грамата, а също така и във 
факта, че в първия клас на ди 
митровградската гимназия бо 
лшйнството ученици се прие
мат с задоволителен или до
бър успех, докато в останали 
те гимназии случаят не е та
къв.

вън

копие.
Покра'й това, немалък брой 

ученици напразно 
времето си или в „зяй-пазар" 
в парка или пък дейно участ 
твувайки в комара. Има и та 
кива групички ученици, кои, 
то се събират в частните ква 
ртири в вместо да учат —

прахосват

Ст. Н.____________________________________________________________________
.. ............................................................................................. ...................................................................................................................................Ш1Ш1111111Ш11Ш1Ш1ШШ1Ю

предизвика у мене гадене. Но веднага слсд 
квото правеше н той — 
блюдавам. Примерът,

това направих същото, ка- 
пъхнах ръце в джобовете и започнах да на- 

както е известно, действува заразително. В по- 
■счето случаи (нека бъдем искрсни) смятаме ближния си по-глупав от 
нас. Но този грях виднатаПРАВДА изкупваме с това, чс обикновено му лодра- 

гнева си и се успокоих. А след като 
со успокоих, у мене заговори вече онова добре познато „второ аз”, 
което разсъждава

жавамс. Така чс и аз обуздахнапример в първите класове 
от общо 108 ученика в момен 
та биха повтаряли 38, във вто 
рите от 77 с три повече слабц 
бележки има 28 ученика, 
третите от 82 — биха повтар 
яли 26 ученика.

С други думи — слабите бе 
лежки значително са се уве
личили и това е тревожещи-] 
ят факт, който освен на два* 
трн учителски съвета, не се е 
намерил на дневен ред за ра 
зискване.

I и се съмнява.
Отдавна вече съм дълбоко убеден, че най-важното условие за 

справедливост е фантазията. За да бъдем справедливи съдии, трябва 
да познаваме скритата страна на нещата 
дбуди и причини.

п
за конто съдим, техните по

не се подвеждаме поотношения и зависимост. Да
чнни0Тобусловеип!Ше’ външаата страна. да потърсим скритите при-

на Фантазията' иР ™ВД»Ла Се ПОМЪЧНм Д* ги възстановим с помощта . И тогава ще се уверим, че с минимални усилия мо-
“ота би иСзНглежаДЛяв!!М.“ ТаКИОа обсто«телства, при които цялата Р*- 
чай пои койтпЛ-съвсе“ АРУга светлина. Нещо повече: няма слу- 
и такива обстоятелства0 "ОВСЧе фантазия Не бихд могли да се намерятч - -тяггггг
—- 2КГ“■ ”
е причинил*"'жената' на^тоз^^ъ^^пв непРиятност". какви ли злини 
е жертвувал той за нея Кой знае КаКВО с напРавил, какп0чал? Кой зная 1п .аколко ли пъти е търпял н прощавал, и мъл-
своето падсниеА МожГ^КиеЗСРам«ИС’ А° какъв цинизъм е стигнала тя в 
си, което мга се иа*ка-звяр, може «и е изоставила детето
пика гн и душава от кашлица, за да отиде на среща с любов
до това'грозиоСизстъТпленне* до товЧаЙ в-иновна' че е довела мъжа си 
ли тогава неговата до ТОВа състояние на оскотяване? И не е
краища?» човешк?8 приемлива’? й°я5°ТО " грозиа' “св паК 8 *рая "I 
да почувствува впи.», емлива? Ц ако нещата стоят така, няма ли той
праведливост? Да, ДобрГ чГне^^хвъ^лиТ""0 Ка™ безкраЙаа неС‘

о докато умувах така, а ударите продължаваха да се сипят,
П111111.,(1Ш1т111111|ЦШ1т1Ш1ШтишП11ЦП1ШШ1Ш11111ЦЦШ1Ш1Ш1Пи1П1Ц1ПШ111111Ш1Ш1П1П1П11ШИ1ШШПП11ПИШ

1 ОТ ВЛАДАН ДЕСНИЦА
ЕДИН НЕДЕЛЕН СЛЕДОБЕД 

Се връщах от далечна разходка в града 
отвратителна гледка

преди много години, когато
по пътя се натъкнах» на 

насред улицата мъж безмилостно биеше же
на. Лицето му имаше разярен, 
бчи нещастницата за 
се захлупи по очи:

направо животински израз. Тъй сгра- 
косата н я задърпа насам-натам, докато тя не 

и тогава започна да я удря без пощада 
°п“Д’ п° устата, където му падне. В мене всичко се преобърна.

о ска ми се да се хвърля върху псго. Предизвикано от спонтанно 
милосърдие, моето нападение би било толкова пожестоко,
^яЛНйа бсШе М°ЯТа жалост- а тя беше толкова голяма, че аз сигурно бих се нахвърлил като побеснял и бих удрял без пощада 
та "° °ЧИТС' КЪДето ми палнс- И навярно лицето „и щешеда добие разярен, направо животински израз; по него наистинГ ни
кой нямаше да открие благородството на мопо възмущение 
и мисълтз за многобройните случаи, когато съм избързвал

Се изс,,лвал' капна капка раздвоение върху моята разгореще- 
Можя\ГГНТаЛНОа СКОВа готовн°стта ми за човеколюбива намека

б* м" подействува и присъствието на още един наблюдатс^т
нисичко 1опс1е на средна възраст, с пълни бузи и свстложълтснн- 

капи косми, който гледаше спокойно, 
ка. Спомням си,

Общо впечатление е, че вси 
чки ученици във второто три 
месечие са намалили ученето. 
Беше изтъкнато

|Ю

също така5 
че ученици, чието материал) 
но състояние е по-добро по
казват по-слаб успех, докато 
ония, чието материално пола 
жение е относително лошо са 
по-добри ученици. Може би; 
някои от 
тат на интервенции в края нц 
годината, но

колкото

родителите размие

това понастоя* е никаква неопределена усмив- 
в първия моментЕ че неговото спокойно равнодушиещем едва ли ще даде резул

тат.
Е
................................................ ........................Ш1ШШ11Ш1......111111.........
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Анкета за състоянието на културата в Димитровградско

Културата не е само общинска
"ШИЯТдар®

НАШИ ХУДОЖНИЦИ

■ нкщ( 1Р
ш-

■ .

„Културата 
щинска'.

Тя трябва да намери 
то в 
ките и

не е само об- дателя по културните въпро 
си в комуната изобщо.

— Считам, че младата рабо 
тиическа класа е заинтересо- 

събития.

мяс-
програмите на стопанс- 

останалите обществе-
№ВИР . .

вана за културни 
Стопанството има свои фондо 
ве, чрез които може да обез
печи на младите работници 

_. сравнително богат културно-
щ се създадат благоприят- забавен живот. И ако казвах 

14 1,11 ,Услов*1я за нейното разви на събора, че културата не
I .. 1ИС - ~ бяха ДУмите на пред трябва да бъде общинска, и- 
* ссдателя на общинската скуп мах предвид, именно тези фо 

ДИМИТЪР МД| ндове. Чрез тях стопанството 
'взираш' К01^Т0 говореше по. % може да осигури културен н« 

ох .-7^ просите на културата в Дими ' нредък на работниците, мо- 
троргрддеко, така,, както са же да „помогне' на центъра 

дм|цВМ1ЦШшШ-ЦцШ11111 ,1 съолтодани в Насоките за ра в създаването на високо худо- 
ВЙ|НИИ|^Р?^;4^Ж. — звитис на общината през нас жествено кулурно развлече-

1 оящата година. - пие. Трябва само да сс намери
..п—«рзгайЗЯЕШ* Тези думи бяха повод да общ език и разбирателство.

,ш5Я**Я!И01рмИ1 " потърсим мнението на предео От друга страна бих изтък 
_ _ ____ нал,' . че културно-забавния

САМОСТОЯТЕЛНОСТ И САМОУСЛУ- 

ЖВАНЕ- ОСНОВНА ФОРМА НА 

ТРУДОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ"* ка (за която толкова напос-
детето развитие, когато то привиква ледък се говори), а не само 

през четири периода към самостоятелна работа. А пет-шест пъти в годината да 
рано детство — до триго-' когато придобие този навик, се използва за конференции, 

дишна' възраст, предиучилищ- тогава не е трудно, зависимс» Конференциите могат да се 
на възраст — до 7 години, от наклонността, да му се пре| провеждат и в общинската за 
млада училищна възраст —• длагат и други трудови задъл ла! 
до 11, средна училищна въз женил,-
раст — до 15 и висша учили Едно от задълженията е са 
щна възраст — до 19 години, моуслужването, което е и пъ

Преди детето да тръгне на рва крачка към трудовото въ че, за създаване на роден му 
училище то прекарва време- зпитание. Привикването към зей и художествена галерия, 
то си в игра. Но полезно е това започва вече от третата Да напомним, че в сутерена 
да му се дава да върши ня-1 година, а до седмата то тря-, има' помещения, които дейс- 
кои неща в къщи. Иначе а- бва да научи да се умива, дг> твително могат да служат за 
ко в този период не го приви- употребява кърпата за лице, богат културно-забавен жи- 
кваме към труд и не получава да се облича и съблича, да вот и че минамилни средства 
елементи на трудово възпита оставя дрешките си на опреде за реконструкция, догражда- 
ние, то става'мързеливо, дръз лено място, да си- мие ръце- не или оборудване винаги мо
ко, саможиво и неотговорно. те преди. _и след ядене, да си гат Да се намерят. . Стига да,

Периодът на ранно детствщ измива краката преди спане, има инициатива, която да бъ 
дава възможност за упражня да употребява четка за зъ- Де подкрепена с факти и, раз 
ване на детските сетива и у», би, прибора за яденето, да си бира се, документирани пока 
сещания (температура, вкус, служи с. хляб, с чашата за по зания.
движение на ръцете, ходене, да. Да Четка'дрехите си и обу Когато беше създаван кул- . ,
изправяне на крака и учене вките, да бере плодове и турнр-забавен център имаше в стоките, които останах» ,на .липса. .се. усеща откъм ху- 
да говори) Това е също пе- зеленчуци, да си оправя кре- се предвид обединяване на след фалита на търговското дожествена „литература
риод когато родителите тря- вата, да се грижи за играчки всички културни дейности. А предприятие „7 юли" имаше; български език,, защото биб

днес не е така. Младежта тт, и над 300 книги — художес- лиотската .на училището по
рен свои помещения, макар твена литература. Тези книги настоящем разполага 
че успешно може да бъде ан неотдавна основното училище 810 художествени

сек, „Моша Пияде" в Димитров-; ния на бъдгарски език.
Както нй осведоми замест-

но-политически г 
Единствено по тоя 
ще заеме действителното си 
място в нашето развитие и

: ч ?. ■ ■организации, 
начин тя !© • 
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В своето развитие 
минава

-У,

------------ Ш41“ -л
АРСА ТЕОДОРОВРГЧ: Портрет на Макрена Коич

!.* > ‘

№ ,

В културно-забавния център 
има помещения за създаване 
на. пионерско и младежко кът АРСА ТЕОДОРОВИЧ . (1768 школували много художници 

—1826) е представител на кла в Нови рад лгТемишвар. То’//
сицизма в сръбското изкус- '"к^нстантиц
тво. Ползвал е елементи на| Данил и показал голям ус- 
гръцката и римската митоло- пех в живопистта още като 
гия и история. При него се ученик.

• ‘.гу-

Умело използвана възможност

НАБДВКА НА НОВИ КНИГИ
на

бва -да учат детето на игри, те си. и др.
с. които се извършват различ , Всички тези работи са свъ-

движения‘ и работи (пра- рзани с нуждите на детето и
вене на кукли' от кърпички, са ценни за възпитанието мз гажирана в различните
на топки- торбички и Друго, защото го въвеждат в трудо- ции на културно-забавния жи град купи, като ги заплати
поавене от пръст На чашки, ви задължения при тръгване вот. Изглежда в културно-за- над 500 динара. По тоя начин ник-директорът на училище-
чинийки тунели и др.). Ако то му на училище, когато нае-, бавния център, складовете, училището умело използва то една сума от две до трй
увличането на детето в тру- лиза в един друг период от вре които донеотдавна бяха зае- една благоприятна възмож- хиляди динара би била дос1
Довия живот на семействотф ме когато детето има нови зад ли различни кътчета, и при- пост и увеличи книжния си
учи детето да работи само- ължения — да работи у дома ходите от тях ,са били по-ва фонд на над 4Л50 книги,
гтоятелно тогава в игрите, и в училището, т.е., да мине жни от културно-забавния жи Безспорно с набавката
които само си измисля дете, от непроизводителния към вот. Това здание действител- тези книги училищната библи ствена литература по българ
ч-г, гр чим т мисли самостоц вече производителен труд, ка но бе замислено като обоб, отека на основното училище ски език. Тъй като сумата нр

^ казва съветският пе къвто е този свързан с уче- щаващо всички културни пра се обогати, макар че недости е голяма би трябвало да сртелно — казва съветският пс къвто с голи, у щ ^ т иа Прочитна литература предприемат мерки и нуж-
дагог Артин. Ранното ДСТСтво нето. Василев Ст. Н. все още се чувствува. Особе- ната литература обезпечи. Пр
е. значи, период на детскот} • ,- ТОя начин условията на уче-.

..... .................................................................................................................................................... .................................. . щщите ОТ „българските” и
аечовечнн I ..сръбските“ паралелки приб-

'безотговорно = лизително се уеднаквяват по
= неже засега, ако съдим по броя 
= на книгите, то съотношение- 
= то е 3:1 в полза на ученици- 
= те от „сърбските" паралелки.

Ст. Н.

само с
произведени

татъчна в първо време да за 
доводи основните изисквания 
за' набавка на детска художена

чужди и непознати работи, виновници поради 
темерути и самозвани човеколюбци, виновници заради 
въвеждане на правдата и виновници, които 
ворно) тя да бъде установена.

Когцто дойдох, с презрение погледнах

ненамесазададе сс трети минувач — строен млад човек с дълга къдрава коса.
тенис-ракета под мишницата. За миг схвана 

положението, хвърли изпълнен с презрение поглед 
пасивни наблюдатели и без излишна проверка налетя върху мъжа - 
точно така както преди малко исках и аз - и без да мисли, започна

, да оправя раз
ми се

облечен в синьо сако и с пречат (макар и безотго- 5към нас двамата
човечето с дебелите 

В даденбузи, за да постъпя веднага в следващия момент като него. 
момент оправдивах всеки участник и бях на негова страна, а само ^
малко по-късно вече го осъжда*, оправдавайки онзи, конто се на- в
хвърляше върху него. И веднага след това и на него пожелавах по- в ^ ,г ,
ражемне и нов нападател. Работата вървеше и намесванията се рс- Ц ЗД ДСЦДХД
дяха точно так.., както аз желаех - като че ли аз невидимо ги урва | управителният ; отбор ПА 
новееявах, И сега, след всичко това, все оше ие съм наясно кой е _ фонда за непосредствена за. 
нрав и всъщност какъв изход желая. Впрочем знаех - желаех ..а | та да ,децата при ос „ ^
асеки нападател поражение и нп всеки нападнат - победа: на по- | рдулица реши ,за . нуждихе „а 
слабия - успех, а на по-силния - неуспех; желаех по-слабият да се | ученическите кухни да сс за.

в по-слаб. нападателят - в иа- ■ делдт 1Ю00а дичара. 0Т ТСЗИ
= средства 6.000,'цце се изпол- 
= зват за доставка на кухненски 
Е инвентар, а останалите пари 
1 за доставка на хранителни ар 
Ш тикули. . . .. ... М. В.

зяпочнт да изтърсва праха от лактите и коленете си 
чоплената си коса (заради тази грижа за фризурата веднага

% Гв/Теме“ а^« “
човек. койТт°оВаводРешеС за рГка дете. Беше с
го занимаваше с едно чисто дядовско ТЪРП^И ^ птичка или гиез 
пръст нещо в короната на ябълковото дърво, вер ..„ппжението Видя ’
до. Като забеляза.боя. той се спря. Бързо схвана

млад човек немилостиво бис свой събрат, и то по възрастен ^о^ 
него. бис го немилостиво и очевидно несправедливо и две сг„. :
ма праведник инстинктивно отреждаме на по-слабия), видя д 
истичии и. недостойни създания, които равнодушно наблюдаваха вси 
чко, и решението му дойде моментално: стресна се. дръпна детето ма 
страна и се нахвърли върху нападателя (защото по-силния ннетикти 
вно отъждествяваме с нападател) и започна да го бие колкото сила

- как превърне в по-силен, а по-силният — 
паднат, а нападнатият — и нападател. Но трудността се състоеше в 
това, че всички участници преминаваха непрекъснато от ролята на 

тази на по-слабия, от нападатели към нападнати, отпо-силния към
псаинни към виновни. И кой ли сега може да се справи, кой може

Нима вината е идентичначия страна е правдата? 
със силата? Нима невинността се крие в слабостта? Нвма призна- Щ 
п и сто да бъдеш невинен трябва да с« плати в поражение?

В дъното на алеята, вее още доста далече, сс появи тъмният Ц

да определи на
имаше.

мислех си: ако преди 
малко не се бях сдържал, сега аз щях да бъда този, върху когото се 

с огорчение и същевременно ожесточено бих връщал 
който се беше'намесил по съвсем същите под- 

всъщност о н мой съмишленик и съраг-

СъобщениеНаблюдавайки това ново усложнение, I
служебната правда подейет»ува | нр^ книжнина ^ПИСЗНИС 

сс стопи ■ боят вре- Ц _Мост" бр. 9/ КОЯТО С ПОСВСТС 
— на на . 20-годишнината ка пе

чата и издателоката дейност) 
на българската , народност в 
социалистиЯРСХа ' 'Югославия.

„Мост" бр. 9 ви предлага 
разнообразни, съдържателни 
и интересни материали. Пос
тарайте се навреме да си о- 
безпечите новата книжка.

сипят ударите и 
тези. удари на онзи, 
буди и който поради това

силует иа полицай. Тази 
необичайно бързо. Борбеният дух 
стана. Старчето се сети за детето н се спусна към него.

поява па
моментално

Мъжът по- 
прнтисна кърпичката си

пик.
името на човеколюбието три чо-Ето как от милосърдие и в

ожесточено се бият за нечия полза и нечия прав-
шапка, а младежът 

синината под окото, разтърсвайки къдравата сн коса. Ключът
смачканата сиоправи

оешки създания
диика А малко по-далеч от тях двама недостойни егоисти дори пръ-

напа-
към

беше счупил и се търкаляше в мекия нека насъбраната енергия с« 
делен следобед.

своя ближен. Двама егоисти, тримаета си ие помръдват за 
датсли, четирима
грешници от всякакъв вид — виновници заради участие в . вд1та ввше угодено.
виновници поради неучастие от егоизъм, виновници поради намеса в
.......................................................................................им.................................. ................................ ................. .
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пребити. Между тези пст-шсст души се намират
побой и

I Сггшяцл у



ТЕХНИКА 1Г НАУКА * ПРИРОДА ★ ДОКУМЕНТИ И ВРЕМЕ

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1944ЦВЕТЯТА, КАРТИНИТЕ
И ДЕК0РШВШ ПРЕДИЕ1И В ЖИЛИЩЕТО

Е' л

2.
При старата ситуация на Македония, нашите са 

повдигнат народносното съзнание в■ Рамките, » които се поста- 
пят, не бива да са позлатени 
и тежки. Картината може да 
с и без рамка или пък в рам 
ка с естествения цвят на дър 
вото, от което е направена.

Вместо па обичайното мяс 
канапето.

на връщат в оранжерии. Достя- 
багри тъчни са една или две сак*

зеленина,

се стремили да 
политическото отношение, до идеята автономия на 
Македония в границите на Отоманската държава. За 

най-главният въпрос бе териториалната цялост

Със ' своето богатство 
пластични форми и
цветята са истинска украса сии с подходяща 
на жилището. Но често сс които отморяват погледа и 
прекалява с любовта към освежават помещението.- Спу- 
тях. Тогава жилищата се пре лучливо се вместват в иитсри

ора декоративните растения 
от рода на фикуса, филаден- 
дрона, йспарагуса. Хубаво с 

1 съдовете, в ,които сс поставят 
да. бъдат,,непретенциозни, 
проста форма. Трябва да се 
избягват извитите във бид на 

!1' ббръчкй цветарници с мнсУго 
Доктор Роберт Джейнър, поставки, които погубват неж 

откривателят на това веще* нитс форми на растенията, 
ство, го нарича' флуоровъглО Цветятта. се поставят близо 
род на емулсия. То се дър- до прозореца. Па ниски поста' 
жи в организма'като същии- вки или направо па земята, 
ска кръв. И макгф че в ему< за да прави впечатление цве 
лсията няма пито капка хемц- тето, а не саксията или, цве- 
глобин, той усвоява клисоро. тарникът. 

изкарва от тъканите н 4

тях
на Македония. Организацията имаше причини да 
предвижда, че претендентите на Македония ще раз- 

нбйната географска цялост. Затуй те тогава въ- 
федерацията го слагаха на отоманска база. 

Балканска федерация с це
късатто на средата на 

над бюфета или над леглото, 
картините могат да сс постап 
ят и п друг ред, например в 
несиметрично положение спр 
ямо мебелите или пък на гру 
пи п хармонична комбинация 
с другите предмети в жили
щето. Когато картината сс пг/ 
ставл асиметрично, о0икнове^ 
по сс търси Д1>уг елемент, КС) 
йто да балансира композици 
ята. Така, ако поставим кар„ 

си ' не в

проса за
и проповядваха идеята за 
нтър на тяжсст — Отоманската държава. Делчев каз- 

Нашата неотложна задача е, да бдим да не се

Оттук - оттам
с ваше:

разпокъсва териториално Македония".
Оттук и идеята за автономйята. Автономията е 

всичко. Тя включва в себе си стимулите на нашето 
стопанство, политическо и културно развитие. Тук 
лежи и силата на нашата етнографска идея.

Но ето, че се измениха политическите условия. Млт 
дотурците се оказаха негодни носители на Балканска 
та федерация, и ч* резултат Македония бъде разпо
късана на три части. Наложи се, значи, нова конкрет
на постановка на македонската борба за свобода на 
македонския народ и тая сега нова постановка опре
дели задачите на новата ни борба. И ние се замлели 
ме, какво трябва да правим, каква борба да водим. 
Не бивй да си служим с абстракции, пито с методи, 
които са били полезни при старите условия. Конкрст 
пата постановка предлага и налага конкретни зада
чи. Трябва да се търсят верни съюзници и сили за 
борба, а такива ги има и в трите части на нашата 
разпокъсана родина.

Изкуствена кръв

тината п спалнята 
оста на симетрия на двете ЛС 
гла, а встрани, над едното л« 
гло, тогава може да постиг
нем равновесие с помощта на 
друг предмет — една пъзглав 
ничКа например поставена на

Виещи се или падащи ра • 
киселина стения може Да сс поставят 

на подходящо място и на стс

да и
тялото вълглената 
— продукт на окисляването.
Опитите се правят върху плц нитс.
хове^м кучета — тия пред, Папурът и другите сухи 
пазни мерки Са напълно раз- растения също намират мя- 
бираеми. Резултати са следни сто в съвременното модерпц 
тс —'«а животното може да жилище, Когато поставяме 
се източи 70 на сто от кръвт.^ откъснати живи цветя във па 
му и да сс замени с тази с-| зи, красотата не бива да тьр 
мулсия ,а кучето ще продъл* Сим в големите букети. И ня 
жава да се чувствува така, ка колкото свежи кокичета, ла- 
то че ли нищо нс му сс с слу лета, теменужки или рози 
чило. А след известно време Ни карат да чувствуваме дъ- 
броят на червените кръвни/ Ха на природата в дома см. 
телца достига до нормалния, в никакъв случаи нс бива да 
Наистина емулсията на д-П сс стремим към изкуствени цве 
Джейнър не е в състояние Тя от пластмаса. Тс нямат 
напълно да замени кръвта. естетическа стойност.

След такава замяна плъхо/ с цветята, поставени по 
вете умират след 6—8 часа. прозорците, доставяме удово-

Но за медицината днес 6— лствие нс -само на себе си, 
8 часа са цяла вечност. но и на всички, които отправ

ят поглед към дома ни. На'л-

другото легло.
Свое значение имат и дс- 

коратвиитс предмети 
пепелници, свещници. Тс да 
ват богати възможности за 
разнообразяване облика на 
жилищата.

От подбора на декоративни 
тс предмети може да се съдц 
до голяма степен за вкуса и 
културата ма обитателите на 
един дом. Претрупваното V 
много различни дребни пред 
мети, фигурки, сувенири с нс 
желателно, тъй като отежня- 
ва обстановката и затрудня
ва почистването.

Вазите не бива да са отру
пани с допълнителни украша 
телски елементи. Тяхното ху
дожествено възприемане да 
идва от формата им, от стру 
ктурата, повърхностната обра1 
ботка и цвета на материала, 
от ко>йто са направени.

Заедно и цветята и карти- 
ните декоративните предмети 
1)адват очите и възпитават ес

вази.

4
За нашата национална свобода ние се съюзихме 

със социално потиснатите маси и прогресивни силц 
и отпочнахме борба.

Така се изгради фронтът на антифашистката бо
рба. И по тоя път сс поставиха целите, които ни до
ведоха до резултата.

При сегашната ситуация на Македония и в про
цеса на борбата нашите де^йни сили израстнаха до
степен да поставят правилно въпросите и да виждат 
това, което ни обединяваше. Ние се поучихме от гре 
шките на нашите бащи. Те изоставиха етническата 
си идея. Ние схванахме важността на етническата бб 
рба и в възприехме. Ние се стремим да събудим не 
само политическото, но и етническото съзнание на 
нашия народ. В зависимост от конкретното, наложи
ли ни се в момента и създалите се политически ус
ловия, ние поставяме свободата на Македония най- 
напред на южнославянска база, е оглед затвърдява
нето на южнославянската федерация, 
наша македонска държава сама ни подказва пътя, 
който трябва да следваме, а той е, пътя на затвър
дяването на нашата държава, която ние изграждаме 
като звено и за обединение на южните славяни.

Заедно с това ние създаваме и затвърдяваме на- 
национално единство. Затвърдяваме единството 

на всяка наша южнославянско-етническа група, раз
гръщаме напълно нашите национални сили, коорди
нираме и съгласуваме в единодействие 
борба против фашизма.

Националното единство е почти немислимо без 
свобода на самия народ вътре

подходящи за тази цел са
Явори__ гиганти неглазиРанитс керамични сън

Обстановката може да 
Яворът е любимо дърво н4 освежи и с помощта на кар- 

източните

сс
народи. Той ра- тинитс, когато са умело под- 

сте във всички съветски ре- брани, подредени и имат ху- 
публики на Закавказието 
Средна Азия и се слави с Д"» 
лголстието си. На територи
ята на Азърбайджан има мно 
го такива зелени гиганти. В височина 
село Кархулу, Джебраилскц ширина, 
район, расте явор, който е 
иа 2500 години. „Дървото- 
патриарх" сякаш подпирц 
небесата. Седем души едв^ 
обхващат могъщия му дъ- 
нер. Под сянката му могат 
да седнат на почивка почти ■ 
всички жители на селото. ОТДЗВНЗ. ЛИ НОСЯТ 

Недалеч от село Красний
базар има явор, висок 40 ме- ХОрЗТЙ ЧОрНПИ? 
тра, а диаметърът при осноу 
вата му е девет метра. ‘В хра 
лупата му в горещ ден нами 
ра подслон малко овче стадо,
А В село Колиар ПреДПриемЕ били познати, но нс са били попу

лярим: завоевателните си войни 
ЧИВ СООСТВСНИК На „МОСКВИЧ гърците водели обикновено в ТОП
наппавил в ХОалУПЗТа на ПО* л,|те страни. Сандалите предпаз- направил в хралупата на I ВаЛи краката от острите камъни
добно Дърво — гараж. »« нажежения пясък.

В Рим модата на чорапите с до 
шла от Германия. Носели сс ши
роки парчета кожа (главно мечеш 
ка) от ходилата до коляното. Ис- 

,,Оф|щиал- 
края си, 

мъжете поискаха своето 
за крака”, 

в гардероба”.

и дожествена стойност. Разбирп 
се, трябва да се мисли за под Възникналата
ходящата големина на карти 
ната, дали да има по-голяма 

или пък по-голяма
тетически вкус у хората.

Арх. Кирил Въжаров
шето

ЛЮБОПИТНО започнатата

Волтср сам си плетял 
скучаейки а двореца 
Велики.

чорапи, 
на Фридрих в самата отделна на-

РЪКАВИЦИТЕ
Египет археолозите са наме

рили детско чорапс от 3000 годи
ни преди нашата ера.

В древна Гърция чорапите

В 5Тс били 
ка древност. 
и византийските 

са ни.
През Средновековието ръкавици

те били луксозно допълнение на 
облеклото. През ХШ 
разпространили между 
конто им придали 
чение.

известни още в дълбо- 
Носслн ги артистите 

елегантни жс- ционалца държава. Само свободен народ може да 
твори трайни и полезни дела. За щастие наше и на 
всички южни славяни въпроса за свободата на всеки 
народ ние го разрешихме правилно и възстановихме 
на всякъде по-оделно, във всяка отделна 
нека страна своя народна демократическа 

Тито даде сигнала за това.
Така се сложиха

век тс са сс 
рицарите, 

символично зна южнославя-
власт.Хвърлянето на 

означавало покана за 
жсствсното

I ръкавица 
борба, а тър 

двете 
Ръкавица.

представяне на 
съгласие, 

подарена от дама значело обеща 
ние. Ръкавицата на 

затъкната

основите наКога се е появила 

лозата
южнославянскоторъкапнци братство.торнкът Плиннй пише: 

пият обед беше към 
тъй като 
,,облекло

Южните славяни 
Те се биха

дамата на съ 
в шлема, слу- 

талнсман на рицаря. 
Първите богато бродирани и об 

шити със скъпоценни камъни ръ
кавици принадлежали на 

семейство

са компактна маса на Балкана, 
срещу фашизма с небивала храброст и 

своевременно в процеса на тая люта борба те се обе- 
диняват по най-прек и разумен начин. Борбата сре
щу фашизма сама им откри насоките, които сега се 
следват. Личностите стоещи на чело на южнославян
ските маси схванаха това и правилно поведоха маси- 
те към изграждане южнославянско единство.

ая толкова героична борба срещу фашизма и
ГГеМеНН° РазвиваЩия се процес за чисто наше, 
южнославянско единство, ни гарантира едно по-све-

и по’и1астливо бъдеще на нас и подрастващите 
мптпна п°к°л®ния- Южнославянското единство е най- 

аи'реална военна и политическа сила на 
нг ^„Г,°ЯТ° е и _щс бъде гаранция за южнославя 

Р' Т«’и необх°Дим за нашето южнославянско 
но развитие°б0ДН° стопанство< политическо и култур

та г>1пм„оаЧИН действие за освобождение на наша
та родица е най-правилния. Ние се 
гресивните сили на народа 
стното наше освобождение.

рцето, 
жела закоето бяха

оставили
• Чорапогащите ни сс струват съ

временно изобретение. Но тс са 
били популярни в Европа още по 
времето па ранното

кралскоВ литературата сс 
за употребата на вино още от 
най-древни народи. Но кога 
се е появила лозата 
един въпрос, отговор на кой-

говорд или служели като 
допълнение на облеклото на цър
ковните служители. Въпреки висо 
ката цена, някои князе са износ
вали до 200 чифта ръкавици за 
една година.

От началото на XVIII

Средновеко
вие. Обикновено с чорапогащи са 
ходили скитащите певци.

епохата на Възраждането бо
Л111ИНСТВОТО ОТ МЪЖСТС,
сс занимавали с изкуство, носели 
чорапи от вълнен плат. За да ги 
направят по-еластични, хората изо 
бретили куките за плетене. Според 
преданието тс са се появили най- 
напред във Венеция.

Други смятат, че тази 
пада на англичанина Уилям 
дсл.\Той ги изработв^д към 1504

Вето които са
век на

стъпва разграничение между фор
мата на мъжките и дамските ръ
кавици. Тогава са сс появили 
гите ръкавици.

От втората половина на 
век всеки вид облекло

то дават геолозите от Грузия 
ската СССР. Те открили в ска 
лите дъл- пясъчници на Грузиц 
отпечатъци на листа от лоза чест се 

Ри- XVIII
изискваотпреди 5 милиона години.

В Гоузист сега га нйЛпппвтг р* от стомана. дърво и слонова ° Грузия сега са наброяват ВОст. Плетените чорапи пленили
400 местни сорта винени ло- всички.

\ Първата плетачна машина била
ЗИ, КОето С рядко явление ф изработена в началото на XVII
света. Сега в едно грузинско бридж “тоТ“™ Ушгям Ли от Ксм 
село расте лоза, стара 134 ГО своята любима, която била бедна 
дини, и тя не е изключение. "0рСаС„„ПРеПИТаВала °Т ПЛСТе"е на

вече съответен 
бал са

тип ръкавици: за
носели само бели, от глад 

ка кожа, 1 за гости от велур в 
и череп цвят: за ве-времпп, сив 

чер — дълги дантелени 
с отрязани пръсти или 
бродирани тюл.

съюзяваме с про- 
и поемаме пътя за цяло-ръкавици 

черни отискал да помогне на

— СЛЕДВА —п. п.
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Поетичен атлас
' . . \

ОБИЧАМ ЖИВОТА!ГУБИ СЕ
ЦЕННО И това утро аз дочаках . 

с разперени за щастие ръце,
И чувствам пролетна позлата 
как струи във моето сърце.
Обичам те живот!
И планините потънали в сиво!
Дори да не бяха изгревите руйни 
аз пак щях да те любя всеотдайно, 
може би, зарад ручеите буйни 
и щастието, с което ме дари незнайно. 
Обичам те живот!
И ручеите ти, отлитащи безкрило!
И ако някой тозчас се яви 
да ми отнеме изгревите, 
ако някой за миг се осмели 
да ми отнеме вечерите, 
склонили чела над тихите води 

на мойте бързоноги ручеи — 
един вик в сърцето ще гори:
Едничкото богатство ми остави!

ВРЕМЕ
В Босилеград почти в пос

леден час се направиха под
готовки за чествуването на 25 
май — Деня на младостта, 
които съвпада с юбилейната
педесетгодишнина от основа
ването на ЮКП.

По този повод комитета по — - *-'> ~
чествуването в присъствието
на директорите от основните
централни училища и обще
ствено-политическите работ
ници от комуната 
план за празника. Според до 
говора Чествуване деня на младежкитеизготвиха

главните тържества 
ще се проведат на 24 и 25 
май. Това ще е всъщност об
щински фестивал на младо- 
ста, защото за разлика от ми 
палата година, тоя път в про 
грамата ще учествуват- и пре
дставители на всички основни 
училища в комуната. Разби
ра се, с нахг-добрите номера.

Според плана

трудови акции
По случай Деня на младе- дулица. След 

жките трудови бригади
бяхаакцията

организирани спортни състе- 
април в Сурдулица се органи запия, а вечерта бе организц 
зира тържество на което при рана културно-забавна програ 
съствуваха 15 младежки тру
дови и горански бригади.

На тържеството говори А- 
лександър Трайкович, канди
дат за представител в Репуб
ликанската камара на СР Сър 
бия. Той говори за значение»

1

Нада ДИМИТРОВА

М. В. _ .ма.

САШ ИГРА - РАВЕН РЕЗУАШпрограмата 
за чествуването няма да е 
много обемна, но за сметка
на това ще е по-качествена и 
разнообразна. Например и 
тоя път ще има упражнения, 
обаче само в изпълнение на 
основното училище от Боси
леград. Ще се проведат брой 
ни масови спортни състеза
ния, а културно-забавната 
програма ще се обогати с но 
ви номера. Очаква се тради
ционната ученическа изложба 
да бъде на по-високо равни-

А. Балкански“ (Димитровград) —„Пролетер“ (Лесковац) 1:1то на трудовите акции като ^ 
се спря и върху териториал
ните аспирации ‘ на НР Бъл
гария към Македония и ней
ния народ, а коетр е в разре:) 
с някогашната политика 
македонския въпрос ' водена 
от ръководителя на българ
ското и международно раб от; 
ническо движение Георги Ди 
митров.

След тържеството бе проче 
тена дневна заповед на общи 
нския щаб за еднодневна тру 
дова акция * в района на Сур-

В третня кръг на пролетното фу 
тболно състезание футболистите от 
Димитровград на свой терен, пред 
около триста любители на футбол 
ла, играха нерешено п завоюваха 
една точка срещу футболния от
бор „П^олетер” от Лесковац.

мното желание да победи (и по Па все пак, ,,А. Балкански’' 
тоя начин изкупи гряха за двете през цялото първо полувреме- дър 
претърпени поредни поражения) не жа известен теренов превес и бс- 
показа нищо повече. Нито техни- шс оня отбор, който настояваше 
чески, пито нондиционно и с май- да даде гол. Но и покрай това. 
сторство се прояви. Напротив, иг- гостите първи отбелязаха гол, бла 
рата бе нервна, неточна, дори гру годарение на грешката — недора- 
ба. Тук трябва да отбележим не- зумение между защитника Ранчев

и вратаря Ставров. През първото 
полувреме беше сложен и крайни 
я резултат 1:1, тоя път обаче по 
вина на вратаря от гостуващия 
отбор, който изпусна топката и тя 
просто се търкулна във вратата.

И във второто полувреме ,,А. 
Балкански” постоянно напираше, и 
го главно през средата на игри
щето, докато крилата сякаш не 
съществуваха. Тази тактическ3 
грешка, както и липсата на реа
лизатор, който да нанесе оконча
телния удар допринесоха щото го 
стнте да спечелят една точка. 
Крайният резултат обаче съотвст- 
ствува на слабата игра•и разделя 
нето на точките е най-правилния 
изход от срещата.

Трябва да отбележим, че съ
дията от Ниш също беше слаб,

• не "Р°яви нужната решителност
‘ “ „ при присъждането на наказателни

В Босилеград празникът на се състоя приятелска футбол ~ *Г;***«*. "• те удари, което благоприятствува
трудовите акции - 1 април, на среща между отборите на ;; жс»"Т,а"вТ чГ Гб— на Гу
бе тържествено посрещнат И гимназията И младежта В гра м тбола В Димитровград напуснаха
отпразнуван. Младежите от да. момент от мача мача разочаровани не толкова от
гимназията съвместно С ас- Трябва да се отбележи, чс Всъщност, това бяха два доста спортната проява на Иван Страт- резултата, колкото от начина на 
1 1 а 1 1 м - слаби отбора, на конто нсдостм- ков, който удари играч от против нграснс и поведените на футоолм-
мейците ОТ гарнизона В Боси това чествуване на оригадир- гаше техника и ефикасност, па никовния отбор, когато нямаше стнте.
леград представиха богата ските акции е първо В Босилс затуй и играта беше слаба и не- топка. Безспорно, това е минус В следващия кръг футболистите

рецитал за тру- град И че предизвика особен интересна. за иелия отбор ,«а „А. Балкан- „а ..Асен Балкански” щс госту-
1 из ^ г » м ски , който в есенната част мина ват в Брестовац. Нишко.

За отбора на „Асен Балкански цашс за твърде гостолюбив и фер 
трябва да кажем, че освен огро- отбор.

ПО

ще.
Най-добрите участници на 

фестивала ще бъдат награде-
В. В.ни.

Ден на трудовите акции

Богата програма

програма
довите акции, бригадирски пе интерес сред гражданите

само на програмата присъст- Ст. н.спи, народни песни и хора.
Атмосферата беше съвсем бри вуваха към 300 души, макар 
гадирска.- бригадирски уни- че залата има 
форми, мотики, лопати, зна- <
мена, младежки символи. Вей нето на тоя празник потвър

ди, че в Босилеград има сили 
за богата самодейност, но че 
липсват нужните условия за 

културно-художестве- тяхно пълно активиране.

190 места.

Подготовки за празника на
младостта

От друга страна, чествува-

чко това допринесе щото по
сетителите да бъдат още по- 
доволни.

Освен
ната програма, 
на 31 март, на първи април

Тези дни Комитетът за че- 
ствуваае Деня иа младостта 
проведе заседание, на което 

А. Борисов — С. Алсксои дс изготвена програма за чс^
ствуването в
ско. Комитетът същевременно 
е отправил писма до всички и май 
организации па Социалисти- • 18 май районите
чсския съюз, на синдикални- Желюша и Трънско ОдоропЕ рични награди, 
те организации
Съюза иа младежта да напра'

представена
В навечерието на 25 май в 

13 Културния дом ще се открие
се проведат както следва: на 

Димитровград^ 11 май район Поганово,
май — район Долна Невля, художествена изложба. За ра 

район Смиловци, зликЗ от миналите години, 
Каменица, най-добрите ще получават паКРЪСТОСЛОВИЦА

и активите на
1/ г>

подготовки и да изготвят
вят свои програми.

В рамките 
чествуване и тази година щО 
се организират състезания 
разни дисциплини — иай-успу 
шии уираженииия, волейбол, 
надбягване на 100, 400 и 80<| 
метра, хвърляне на гюле

I а. з л 5
ВОДОРАВНО: 1. Този когото обм 4 
чат: 2. Име На изобретателя па 
телефона — вид папагал: з. Град

Великобритания: 4. Кола, ни- 2 
дие букви; 5.

на общинското

I 9пън
глийска марка 
Трал във Франция; 0. Съкращение 
за Египет — град в Италия; "• 
Търговски термин,
ОТВЕСНО; — I. Елен 

название от

3
в северните 

известен 
Уолт Дизпей; 2. Град в ■4страни - 

филм на
СФРЮ; 3. Съюз — дърйен съд за

във ТН.4. Рожба градтечност:
Франция; 5. Силна отрова; 6. Же 

инициали на известен

5 Ма 25 май вечерта в спор
тния център щс се . състеза
ват най-добрите изпълнители 
на народни ' и забавни песни, 
както и фолклорните групи.

Районните състезания

меко име 
комик от ма/мия ТВ*екра<и. ][Съставил М. Петров

/
Някога! Тъй ли и сега?; ЩС
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пШгстНо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР » САТИРА «ЗАБАВА

Чужд
хумор

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН»

Хумореска

КАК БЯХ НАЧАЛНИК Двама приятели се срешат, еДИ 
ниит изглежда много потиснат и 
другия го пита какво му *.

въздъхни потиснатият. 
— разтревожен съм за съпругата 
си. Преди десет дни ме напусна.

Така ли? И какво ти каза. като 
те напусна?

Нищо особено. Попита дали Л 
се вижда комбинезонът.

па. Може да разчиташ за чеДиректорът ми каза:
— Уволних бившия начал-1 

ник за немарливост. За така* 
ва дреболия като два лагера 
машината не работи цяла ео 
дмпца.

— Ще имате лагери.
Надявах се на един прия- 

ииженер. Телефонирах

АХтвъртък.
Наистина утре беше 

ля, Трябваше да чакам 
въртък. Но напразно разчи
тах на тоя ден. Напразно рп 
зчитах и на петък, и на съ
бота ... Пак телефонирах

неде-
чет-

иа
приятеля си.

— Привет — каза той. — 
Как са лагерите.

— Наред. Разгсле, необхо
дим ми е електрокарът.

го върна,
Днес какво е, вторник ли? А- 
ко за твое нещастие след ия 
колко дена нс беше неделя, 
щях да ти го дам още тази 
седмица.

В понеделник телефонирах 
па приятеля ми.

— Л бе, какво не ми първи, 
ами чс вчера беше неделя.

— Е, престани с тоя елек
трокар. Лз не ти устройвах 
скандал за лагерите. Но щом 
настояваш, може да се срсщ-

тсл
МУ :

ооОоо

Щраусът казал разсърдено на 
змията:

— Заеми ми два лагера. 
Машината заработи и дирс 

кторът ми каза:
— Браво, добре почнахте. 
Това потвърди и приятелят 

ми, когато мс навести на дру

Не ме ритай!братле.Ще /
— Как мога да те ритам, а1 

нямам ирака.

И обръщайки гръб на щрауса 
змията а недоумение вдигнала ра 
мене.

гия ден.
— Много ти благодаря — 

казах аз. — Приятел н беда (Автсрийски хумор)се познава. 1

— Именно затова дойдох 
при тебе. Много ми е нужен 
един електрокар.

— А електрокарът за дъд 
го време ли ти е нужен?

— Ако утре не беше неде
ля, щях още днес да го вър-

ооОоо

Непрекъснато сме 
от три вида хора: тези, които по 
стъпват като нас, които правят 
същото нешо иначе и тези, които 
нищо ис правят.

критикувани

ся изберете...ИЗБОРИ — Ето, остана една нита, па,нсм някъде.
Срещнахме се иа чаша ви

но. Но тъкмо се канех да го 
заговоря па темата, келнери
те заплашително запоставяха

нагоре

ооОоо

Елкгронните мозъци и бикините 
ни спестяват много време, което 
преди губехме в догадки.

(Полски хумор)

Радио 

Ниш 

за вас
столовете с краката 
върху масите и казаха, 
такива пияници по добре г?

че
ооОоо

си отидат, докато са здрав • 
и читави.

На другия ден директора/ 
ми заяви, чс машина, коят' 
не работи поради липса 
два лагера, е не по-малко зл» 
отколкото електрокар, 
ме работи поради това, 
началникът на цеха прекар 
нощите в кръчмите. Аз диг 
мах слушалката и изругах п/> 
ятеля си. Той се възмути

Така аз загубих добрия си 
приятел, един електрокар 
безукорно състояние и нова
та си длъжност.

Съпруг учи жена си да кара 
кола и дава последен съвет:

— Слушай вниматело . .. когато 
светлините са зелени можеш да 
минеш. Когато стават червени — 
спираш, а когато аз пребледнея 
— намаляваш . . .

СЪБОТА, 12. IV. 1999

10,00 — За събота след пладне 
!<мМ — Каним ни да танцуваме 
19,10 — Каним пи да танцуваме 

продължение

у;

КСЙТГ
ч ооОоо

НЕДЕЛЯ, 13. IV. 1909
Л\ъж на жена си:
— Чудя се кой от .нас бе тол

кова глупав, че да се ожени за 
другия.

0.00 — За утринно настроение 
7.00 — Музикален кокгел 
9.05 — Резервирано за „Дискос” 

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки
12.10 — Музикални честитки —

продължение
13.35 — Весели радио-вести 
15.30 — Ка-пим ви да танцуваме
19.10 — Каним вп да танцуваме —

продължение

Без думи

р

Това ми било 

зеле?!Виктор Пициго (Румъния)

БАЙ ДЖОРАПОНЕДЕЛНИК. II. IV. ОП Някъде след присъединени 
ето на Царибродско към кра 
лството на СХС група височа 
ни заедно с бай Ставри Ре- 
шетара заминали за Пирот. 
След кратко скитане по гра
да те се отбили в една кръч 
ма да обядват, 
им дал менюто и те започна 
ли да ’ си избират ядене.

— Купус! прочел някой.
— Купус! Какво ли е това? 

— сс питали всички.
— Дай да вземем това я* 

стис? Сигурно никога не см | 
го яли ... 
всички:

След малко сервитьора 
донесъл зеле с по едно пар
че месо.

Видено16.00 — Музикални честитки 
16,45— Музикални честитки —

продължение
15.10 — Избираме—избирайте.
19.10 — Избираме—избирайте —

продължение

ВТОРНИК. 15. IV. 1969

10.00 — Музикални честитки 
10,45 — Музикални честитки —

продължение
17.00 — Забавни мелодии 
18.03 — Резервирано за днес 
1-5.10 — Избираме—избирайте 
19.10 — Избираме—избирайте —

продължение

Кои са по-умни?• о •

Между погановчани и дра- 
говитчани в ;миналото често 
ставали сбълсквания по въ
проса от кос село ще бъде 
кмета. Такива пререкания н 
несгоди ставали по време на 
изборите.

— От наше село ще бъде 
казвали поганон»

* Тези дни много бивши илрод
ни представители и кандидати за 
народни представители гн видяла на 
събрания по пай-отдалечените се
ла на нашите общини.

* Говори се обаче, чс почти вси 
чки от тях заявили, че това 
правят и след изборите.

Сервитьора

ще

ООО

кмета ... 
чани.

— Не, от наше село ще бъ
де! — отвърщали драговш# 
чани.

— Не, от 'Поганово ще бъ
де— не остъпвали те - 
гановчани сц по-умни ...

— Ини а!у1а го казахте, —- 
отвърнали драговитчани — от 
Драговита 1^ най-глупавия чо 
век може да ви бъде ок опий 
ски началник ...

(Записал Илия Марков)

* Представители ма училищата 
от Димитровград и Босилеград се 
срещнали нл „ничия” земя в ре
дакцията иа в. „Братство” в Ншг 
да разговарят по някои просветни 
пънрог-и . . .

* Чува се обаче, че а бъдеще

!СРЕДА. 16. IV. 1969

16.00 — НДВПП за 
18.10 — Набираме—избирай гс

ЧЕТВЪРТЪК. 17. IV. 1969

ПРЕКЛАПАПЛС
• • •се съгласили

— Рекоше ми човеци Бай 
Джоре споменут си на конве 
ренцию и я трчи та там? Ре^ 
ко сигурно су ме споменули 

кандидата за посланика. 
Ка тамо' а оно дошел порез- 
чията ...

по1^.30 — Музикллпп честитки 
16.45 — Музикални честитки
15.03 — Резервирано 
19.10 — По ваш избор

ПЕТЪК. 18. IV. 1969 
10.00 — Музикални честитки 
16.45 — Музикални честитки 

продължение
18.03 — Резервирано за днес 
1-5.10 —■ Избираме—избирайте

такива срещи няма'да бъдат свър 
за ни 
женне

ИМсамо с материалното поло- 
на училищата.за днес

В.
за

— Бре, това ми било 
отвърнали всичкиЧуто зеле...1 

в еди||
глас разочаровани от избора?

(Записал Б. н.) 1
(■

(
•IКандидат I

I
„ ~УТРС СА ЦЗБОРрТС, 

Рсбср,
' -Аа и за тя а щб севцлмм™//✓

К2я<?А64ВА4Н/Гк=А^йТ. ПЕТРОВ

он-$и


