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*__ВЕСТНИК НА БЪЯГ ДРСКАТ НАРОДНОСТ В Са»Р ЮГОСЛАВИЯ •

ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА

ТИТО - СИМВОЛ НА 

БОРБАТА И РЕВОЛЮЦИЯТА
На 15 май т.г., след почти две десетилетия, Ди

митровград отново посрещна и изпрати съюзната Ти- 
това щафета. За пръв път обаче, откак младежите 
в Югославия, чрез щафетната палка изказват своите 
благопожелания за крепък живот на югославския 
вожд — др. Тито щафетата нощува в града.

Съюзната щафетна палка предаде на секретаря 
на ОК на СКС — др. Георги Алексов младежът-работ
ник от комбинат „Димитровград" — Васил Алексов.
След кратко слово др. Г. Алексов даде думата ,на др.
ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, член на Изпълнителния съвет 
на Сърбия в Белград, който произнесе реч пред мно
гохилядния митинг.

Позволете ми, каза между дите и народностите в Югос- 50 ГОДИ1НИ непрекъсната рево-
другото Жика Радойлович, о- лавия полагат право и с коя- люцион(на борба, повече
ще в началото да посоча ед- то се гордеят: в историята 30 години начело на Югослав
на истина, върху която нара- на работническото и прогреси

вното движение изобщо, е и- 
мало и има велики хора, ко
ито със силата на своята лич В ЧАСОВЕ НА ОТДИХ
ност са давали и дават пе
чат на характера на едно дви 
жение и определят неговата 
съдба. Малко са обаче таки
ва личности, чието име до тая СТРАНА НА МЛАДОСТТА
степен е станало синоним на 
революционната борба и по
беда на един народ и движс-

Ти-
,,Все що беше под пепела 
във нашите сърца скрито 
в буен огън го разпали * - 
другарят ни Тито, Тито . ..

Неговият 77 — рожден ден — наша цъфнала младост. 
И горди сме, че сме страна на вечна младост. Млада по нови 
идеи, по постоянни изследвания на неизпитаните още пъти- 
ща към сияйните върхове на социализма и 
чно млади сме по това, че не се примиряваме със закосте
нели форми, не робуваме на догми, постоянно разкрепостя- .
ваме своя ум.

ние каквото е името
то.

Нашият Тито повече ог ’»»

от

ската комунистическата пар
тия .винаги последователен на 
себе си, винаги верен изрази
тел и реализатор на интере
сите, волята и истинските 

Белград стремежи на народите и наро
* дностите в Югославия.

Затова и оттук, от Димит
ровград, утре ще тръпнат но
ви думи на любов, поздрави 
и признание на другаря Тито 
за всичко онова, което той лич 
но направи за народите и на
родностите в Югославия, за 
живота, достоен за човека, за 
хуманни отношения между 
хората, за прогресивно разви
тие на днешния свят.

През изтеклите тридесет го 
дини Комунистическата ■ пар
тия, народите и народностите 
в Югославия начело с 
изминаха тежък, но

революционна борба.

комунизма... Ве,:ДО ДРУГАРЯ ЙОСИП БРОЗ ТИТО
Драги наш другарю, Тито
ВЪВ ВИХЪРА, който за този рожден ден Ти носи 

младостта, от всички краища на нашето социалистическо 
от Триглав до Охрид, от Димитровград до Ма-

У нас винаги се ражда нова младост. Тази младост за-
сърцето на поробена Европапали факела на революцията

и не позволи той да угасне, въпреки че ожесточената и
борба постоянно го заливаше с кръвта на стотици

в
не-отечество

рибор, от легендарната Сутйеска и Дървар,-от нашите по
бедни гиганти, от Армията и граничарите — всички обеди- 

едно цяло, искаме да почувствуваш не само нашата 
радост и възторг, но и цялата топлина и любов, която озар- 

лица, изразена в нашите многобройни успехи.
Твоят юбилеен седемдесет и седми рожден ден 

празник на борец,' неуморим революционер, човек . и дру
гар, който смело и сигурно ни води, вдъхновява и учи — е 
признание, че Деня на младостта е наше щастливо бъдеще, 

празник ва народа, дни на нашата история, съдър. 
жание на социалистическото изграждане и напредъка.

В НароДоосвободителната война. Ти, другарю Тито, 
внесе своята революционна дейност в епохата на тези теж
ки дни и бе символ на храброст и победи. Югославия стана 
свободна единна и икономически развита общност на всич
ки народи и народности.

Под Твоето ръководство е 
единство и монолитно братство на братските народи и на- 

най-голямата гаранция за всички наши

равна
хиляди свидни жертви.

нени в
Факела на нашата младост не успя да угаси ни стали- 

низма. И под тоя факел у нас се роди младостта на самоу- 
правителното социалистическо общество. А това е вечна мла- 

защото ражда съзнателни труженици. Когато един
и за своята младост. И не

ява нашите

на-.дост,
род крои съдбата си, тон я крои

своята. Факелът на младостта запален вчера осввт-че това е само за
лява пътищата на бъдещето на младостта на тоя свят, за- ■■ 
щото тази младост днес е движеща сила не само у нас. Тази

младостта на целия

Тито
славен

път на
намираха се пред тежки изпи 
тания. Обаче винаги и в най- 
трудните исторически момен
ти простата Титова дума, кри 
стадно ясна и решителна, бе
ше и дума на нашите труде
щи се, а с това и истинска, 
дума, която предлага 

изхода.

и такава наша младост е принос към
В това е нашия интернационализъм.свят.
Пашата младост не е самоникла и не съществува са

мо за себе си. Такава каквато е, създавана е и създадена в 
пазвите иа гения на Тито и Партията.

И когато казваме „живей ни още дълги години дру
гарю Тито", ние пожелаваме дълголетие и на нашата мла
дост.

изковано непоколебимо

родности, което е 
победи и успехи.

С Твоето име Югославия стана символ на мира и

винаги
стоеше и стои единството на гражданите от българската

с останалите народи и народ-

реше-
водипоказва 

победа и триумф. Така
(Следва на 3 стр.)

ния,
към

народност, здраво сплотени

СКОК)’ като резултат в изграждането на социализма и салш- 
управл^ието като идеали, върху които се основава нашс- 
то по-нататъшно изграждане, представляват гаранция за 
още по-светло бъдеще за наси нашето поколение

Радостни и щастливи сме с Тебе, Ти си наша иаи-гол 
яма радост и щастие. Изпращаме Ти, другарю ито, 
менни привети и най-сърдечни благопожелания 
77-ми рожден ден.

Живей ни дълго и щастливо за напредъка на нашите
народи и народности.

Живей ни, защото си част 
наистина наш, защото и ние принадлежим

НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО

от самите нас, защото си 
иа Теб.

ВАШАТА БАНКА
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА Е 7, А НА ОС-

РОЧЕНИТЕ — 8°/«.
гпегТЯВАЙТЕ ПРИ ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА 

банк^ в ;?ео<овац и НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ в буяно 
ВАЛ. ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛА- 
ДИЧИН ХАН, БОСИЛЕГРАД И ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩИ Н 
ПТТ—ЛЕСКОВАЦ.

/,

ЩАФЕТАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЛИЦИ.
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Под Вашето умело ръковод 
ство ЮКП, СЮК, работниче
ската класа и трудещите се в 
нашата страна в течение на 
няколко десетилетия постиг
наха огромни постижения и е 
международен масщаб.

В най-тежките моменти на 
фракционната борба, която 
обхвана Партията преди вой
ната Вие успяхте да сплотите 
най-преданите, революционни 
и съзнателни кадри, на кои
то възвърнахте доверието 
революционната борба, • като 
ги поведохте
път на борба срещу класовия 
враг и надвисналата опасност 
от фашизма.

В тежките героични дни на 
Втората световна война ро
гато цяла Европа стенеше под 
ботуша на хитлеристкия фаши 
зъм, под ръководството на 
ЮКП начело с Вас, 
народи се дигнаха на 
на живот и смърт и на пепе- 

оргапиза- лшцето на разгромения фа-

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ НА; ЮКП

ГОЛЕМИ ТЪРЖЕСТВА 

В БОСИЛЕГРАД
ЧЕРВЕНИЯТ
УНИВЕРСИТЕТ I !

вЮКП и Коминтсрип, тържествена събра-Проз затворите в стара Югосла- 
поколеиия члено

пленуми на 
без които не можеше да нми ус
пешни работи п „Черпения унмиер 
ситет" Д° 22 август 10-11 година, 
когато' 32-ма комунисти избягали 

библиотеката имала 
разни книги 

II програмата на уми 
ппжпо място

I! И,.леля на 18 ма 11 и Босилеград се състоя

Милачко Костадинов, най-старият член /.
околийския комитет на СК и Со

нма минаха дели
в* на партията. Едни заминаваха 
след свършване иа присъдата, ДРУ 
ги -нови осъдени прнстигиха. Ос
таваше неизменен само — 
дът на дебелите, студени тъмни
чни стени и духът на комунисти
те, който владееше между тези
стени. Без оглед иа трудните ус- • на работпта зп подготвяне 
довия иа каторжничсството, иа лещите пролетарски Л 
измъчванията, които прилагаше ре По инициатива па Мота пи Д 
жнмът върху комунистите, члено с помощта на Огокир "-рш а 
ветс на партията превърнаха кп- бил организиран мсуртглчсг” ас 
торгата в свое училище, навякепвй курс, през който са минали мно 
ви в новите условия това, което зина журналисти на нашитя Р‘ 
не успяваха да постигнат в уче- юциопна публицистика, поез «• 
мето на свобода. Каторгите в ста- година п затвора в срсмска 
Ра Югославия „бяха за осъдените ропица започнал да излиза т - 
комунисти университети, конто за пикът „Комунист , след то,,п " 
борбата на машата партия и за лстар” и „За болшепизиране 
създаването на нейните кадри изи последният вестник станал глп- 
граха важна роля”. Тръгвайки иа оргпи нп всички осъдени ко-
дългогодншен каторжпнчсскн жн му„пст„ Културно-нроспстнатп рн- 
вот, вместо храна, облекло и дру- д* „редстппляппла много значи
ги необходими вещи те иаД-чссто дейност нп полнт-затворннцн-
ся носеха книги, аащото знаеха, с предварително изготвени ир*>
че между тъмничните стени те • комуиитсите по спой начин
най-добре ще им послужат за тео '• стпув„л„ работническите •'
ретнчееко въоръжаване. От анали- пеполюи,10щ|и празници - 1 мий.
зкте за работата нп комунистите в ^ГШ1110пптп 
тъмниците на стара Югославия, ся>, даването
направени от Министерството на Тези акции
правосъдието, през 1930 година, „ осъщсстпяват
четем следното: „Ръководството на борци-революционери,
комунистическата партия се е по затпорв пе 
грижило времето на техните бор- - 
ця, които са в затворите, да не им р 
бъде загубено. Уверени и фанатич 
нн комунистите задълбочават в 
затворите своите възгледи, допъл
ват знанията си, проучват литера
тура, някои проблеми и пишат 
книги”.

Ммтровацкият
ситет”, чийто пръв ректор се 
та Моша Пняде, изигра извънред 
но голяма роля в по-нататъшното 
издигане и образоване на партий
ните кадри. Комунистът бе длъ
жен винаги да се учи. „Даже и 
вие, писатели и журналисти, кои
то дойдохме иа каторга можахме „ П.оповичда установим, че не знаем нищо, Милентис 110ПОВПЧ
че слабо сме изградени теоретиче- единодушно е ИЗбрЗИ 113 
сян. А какво можеше да се гово- май за ,председател на СъЮЗ-

чннто възможности' за ната скупщина. За подпрсдсс- 
бяха по- датели «а Скупщината са 

брани: д-р Мариян 
Пеко Дапчевич, Блажо Джу- 
ричич, Милош Минич, 
вид Нимави, инж. Густав Вла
хов и д-р Милош Жанко. 

Мика Шпиляк е избран за

п не
н младежта п чест на п 

Събранието откри 
СК II комуната и първи секретар иа

по истински:'

нзгле- от затвора,
8 !(11Л11Д11 тома енлегра д.

С минутно мълчите бе почетена

скп'и“'°дай «-.-«--гСлавко Динои и Александър — Саша пи-

пяметта на падналите и почи- 
бяха избрани деле

на д 
II епнелния. се падало 

на бъ-
пали членове на 
гацип за полагане 
и бойци от Ьосилеградско

верситета

кол овУченическият хор при основното училище в Сосилсград Ръ
ководството иа Асен Чипсв изпълни „Стег партис кому-

Локлая за реполюциоиния път ма Съюза нп югославските к у 
Симеон Захариев, секретар на Общинския комитет

път на СЮК.
нашите 

бор 5зписти изнесе ПЯ111П
СК. И него той направи преглед на изминатия

ската синдикална
ция, а за петдесетгодишнина ши зъм и капитализъм сьздл- 
та на Съюза на югославската доха нова, социалистическа 
младеж говори Борис Коста- Югославия — братска общ- 
динов, председател на ОК на пост на равноправни народи и 
сюм! народности, която започна да

В тези два доклада бе из- осъществява на дело теория- 
тъкиата ролята и участието та на великите трибуни на ма 
на работниците и младежите рксизма — ленинизма, 
от Босилеградско в дейността ... На нашето днешно тър- 
па тези организации. Почти жествено заседание по слу- 
не съществува нито една съю чай историческия юбилей, 
зна и локална трудова акция, иие ръководствата на обще- 
в която да не е участвувала ствено-политичеспите 
и младежта от 
ско.

Той подчерта огромната роля 
Партията в обединяването 

па работническата 
предвоенния период и в осво 
бодителпата пс^йна против фа 

и другите пародии пра

на класа в

шизма
гове. докладчикът 
се спри върху ролята на дру- 

Тиго в съдбовните мо
ма нашата Партия и

По-специално
голишиииатасмърт,

11П ЮКП II др.. 
можеха да предпри- 

само

гаря
мен™зака- иароди.

Доклад за развитието па си 
изнесе Цветан Бо

на общии

КОИТО II
ЛП бъдат органи-

Босилеград- зации от Босилеградската ко
муна можем с гордост да за- 

На тържествено украсената явим, че сме постигнали за
видни резултати и че имаме 

да осъществим 
и да се радваме на още по- 
големи успехи. Това е резул
тат на собствените сили и со- 

рево- лидарната помощ на нашата 
социалистическа общност. П<) 

Накрая от това тържестено -такъв начин по-скоро ще се 
събрание бе изпратено приве- освободим от наследената 
тствено писмо до Председате- номическа изостаналост в ко
ля на Съюза на югославските муната. 
комунисти — другаря Тито.

В него между

желаеха ндикатитс 
рисов, председателБ. Илиев

бина учениците от гимназия
та предадоха прочувствен ре- възможност 
цитал за Партията. След то
ва беше връчена награда на 
Рангел Динов, бащата на из
вестния босилеградски 
люционер Славко Динов.

Конституирано Съюзното скупщина„Червен унивср- 
счи

МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ ОТЙОВО ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДА
ТЕЛ ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛ 

ИЗБРАН МИТЯ РИБИЧИЧ

отново
ТЕЛЕП СЪВЕТ Е

икоЗа нов председател на Съю- 
изпълнителен съвет с иззмия

бран Митя Рибичич, а за под
председатели : Александър Гъ-

Миля-

17
Полувековната революцио- 

другото се нна борба на нашата Партия, 
казва: — „По случай 50-годи- синдикатите и младежта, ог- 
шния юбилея на ЮКП и ромните резултати и ясните 
СКОЮ, който с голяма гор- становища за по-нататъшното 
дост и творческо насърчение развитие на нашето общество 
чествуваме и ние в Босилщра под непосредствено Ваше ръ- 
дско, изпращаме Ви нашите ководство ни окрилят още 
топли привети и пожелания по-дейно и енергично да се 
за още по-успешна револю- борим и вървим по пътя на 
ционна дейност, по-големи по изграждането на нов, по-свс- 
стижения в социалистическо- тъл и по-щастлив живот, ка

ра за другите 
останалите, рличков, д-р Никола

Мишо Павичевич, а за 
членове: инж. Марко Булц, 
Драгиша Джокович, Душан 
ГлигоргЛвич, Тома Гранфил, 
Търпе Яковлевски, Иво йер- 
кич, Миряна Кърстинич, д-р 
Любисав Маркович, инж. Ми- 
ран Меяк, Франьо Наги, Мар 
ко Орландмч, Никола Павле-

из-теоретическо издигане 
малки?” — писа Моша Пняде. За 
тази цел в митровашкня нелегален 
университет в затвора бяха орга- 
ивзнраян разни курсове от различ 
ните области и така се осъщсств 
■ваше тежнението на мнозина: ,,ка 
торгата, която е зло да я превър
нат в добро", т.е. в тази гробни
ца иа комунистите да внесат нов ПС)едСедател на Камарата на 
дух и да я превърнат в универ- Г^А А „
ситет на революционерите. Освен, народите, Д-р Васил 
политическа икономия, философия, 
марксизъм-ленинизъм, история на 
международното и нашето работ
ническо движение тук са се учили
чужди езици и други области на културната камара,
“»У“ТД- Попович за председател на Со
ции в СремскаПМитров11цаОНсъсто"я" циално-здравната камара И .•ишш.нкшш......... ........ .
да се от 12 януари до 13 февру- Радомир Коматина за предее- щ 
арн 1936 година на дневен дател яа ОбществСНО-ПОЛМТИ- =
ред бе и въпросът за съз- " _____ п =
даване и работа на комунистичьс тическата камара в Съюзната _
ки университет в затвора. На кон скупщина,
феремцнята е решено да се обра
зува партийна школа. Група в ---------------------------—-——  --------
състав: Моша Пняде, Йован Ве
селинов. Отокар Кершовани, Ог- ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО
иен Прица, Бр&нко Перич и други-------------------------------------------------
направили обстойна програма за рч.твбпетт/шсгтип работа на нелегалния университет, СЪТРУДНИЧЕСТВО
начело на който застанал Моша
"налози университет в изучване ГРЕША НД ГРОБА ^ П° ВреМе Н3 НаР°да100св°- 1лави НарОДНООСВОбоДИТеЛНО- 
то на историята на революционно ъ#1 I.Шгл II*» I I =бодителна борба германското то движение. Един документ,
то работническо движение специа _ _ к|жП е разузнаване правело големи намерен в архива на Комин-

нГТюкпЛ° пДоаДкъс0йоНабилаТОот: НА БАРЪМОВ Еусилия да обезглави Народ- терна, говори, че неприяте-
крита и катедра по история на ггнооовободителното движение лят се опитал да вмъкне във т> _ _
Партията. Тук даже била напи- _ =на Югославия като залови Върховния щаб свой човек жду Върховния щаб и Комин

тр2,™а“Ц™рщаТоя-1даугам Ти™ - У»™»"3’-" Тоз„ »"« °<*че също се про Вм'
то работили Моша Пияде и йо- 1радиционната среща, коя =ХОВНИя щад. това обаче не валил. Георги Димитров, кой- т0 и межДУ Димитров и Вър-
ваи Веселинов — затворници по то всяка година на този ден =дило лесн0. Всеки опит завър то по това време подържал ХОВНИя -ЩД®- Тази телеграма
:°К«аиитала” от Марк” е^бил* на- Се УСТР015Ва "РИ гроба на ИЗ-|щвал с неуспех На Гестап0 връЗКИ с ^ и Главния щаб 
правен в затвора в Косовска Мит- ВССГТ1Шя антифашистки боец- ^не му се удало ни да се добе съобщава на Тито от Москва 
ровица, а дело е на Моша Пияде партизанин люочо ьаръмов, =ре до енрурди данни за лич- на 9 ноември 1943 година. Те
" „ЗаДмЛене -“помня' си др. Чо- сГсъстоя 1ността на Тит0- 3атова в аРхи леграмата, предадена на рус-
лаковяч — този труд бе истинско се СъСТ°я и тази година, с ра =вите на геетапо Тито се споме ки език гласи: 
училище. Учех не само политичес злика че не е присъствувала =нава кахо Филип Филипович
™ябНв«ОИдаИсЯе°0Таб^а„Р,СС-ИоОт Моша Ма««ата на Баръмов, Магдале |Тмхомир ХомиЧ/ Тошо Хиш.
Пняде. Той искаше преводът да на БаР’ь^ова Димитрова, -ма< коста Наги, съветски пос-
бъде съответен, възможно най- поради оолест. =ланик в Белград, Плотников,
смисъл, а°о нРпоТоабения Тил на °т НР България бяха дош- злебедев. Павле 
Маркс, а същевременно и да бъде ли Да се ПОКЛОНЯТ пред гроба =
ясен и да звучи хубаво на нашия на партизанина учениците от = ___
едик”. „7б-то основно училище" в = Плеиените хора от НОБ съ-

Създаването на библиотека за София което носи името на давали противоречиви
заноесИТцялатаУВбИоСрбаСзГ°поС-доСбпи Баръмов и обществено-поли- рянления. Едни говорили, 
условия на живот в затвора. За то тичеоки деятели, а от наша =е профеоор, други: инженер, 
ва във всичките си акции — глад страна представители на обще Щно всички изявявали, че знае 
ни стачки и демонстрации — оп, плпитагаегеи пппн.мзз = Чужди езИЦИ. Това ГОВОри, чедените комунисти искаха и ..свобо ствено-политически организа- ^ кгмггпипяти
дво да четат ■ да си набавят ции от Сурдулица. „организацията на конспирати
кмн-и списания и „ =вната работа на ЮКП по то-
к“гн« !1 затвора постигаха "не“ Бяха поло>™ веиДи пред §ва време е била отлична, а
легално. Много пъти са пренасяни паметника на Баръмов, а след =сЪщо така голяма била пре-
тук а куфари с двойно дъно или това учениците от София из- =лаУЛстха ня ХОпата които па- пък с корици на една книга, а всъ „ —даността на хората, които ра
щност в тезя корици е била друга пълниха малка програма — =ботили с Тито,
книга. Освен книги в затвора при гтихпкг ' / = „
стягали И друг* материали - раз = Но, до края на войната Ге
кп афиши, доклади от конгреси ч М. Б. шетапо не е се отказал да обез

нич иБрецел,

Джа-

Гривчев
за председател на Стопанска
та камара, д-р Августин Лах 
за председател на Просветно- 

Любиша

кич, Миряна Кърстинич, д-р 
здерац, Али Шукрия и Изет 
Зубович.

то последователно провежда
ме стопанската и обществена 
реформа".

то изграждане на нашата 
страна и опазването на све
товния мир. В. В.

Малко известни документи из живота телна служба ОТТ — дирек
тор на алуминиевата фирма 
„Ганза" (не ясно — Георгиев) 
в Мостар, който работи под 
ръководство на генерал Глай 
зе. ОТТ има знаци: Доктор 
Баукс, „Р" и „513". Съобщава 
ви за тези сведения и прев- 

■ ■ ■ земете съответни мерки от 
Ваша страна.

на Тито1 ДИМИТРОВ СЪОБЩАВА
§

Димитров"
Телеграмата е получил по

стоянния стенограф Георгиев, 
който е подържал връзки ме

била подписана лично от Дими 
тров. Тито, след три дни, на 
12 ноември 1943 година, отго 
ворил на Димитров:

„До Димитров,
Щаба благодари за помощ- 

„На Георгиев. Лично за Вал та. Претприети са мерки
охрана на Щаба и другаря Ти

за
тер.

Ние получихме сведения, то.
Георгиев"

Тези два документа, които 
на Народосовободителната ар се пазят в архива на Комин-

свой а- терна, а сега се съхраняват в 
гент — офицер на този щаб. Историческия архив за изу- 

чс С този агент подържа връзки чаваме на работническото дви 
човек от немската разузнава- жемие в Белград, говорят за

Павлович ' и че германската разузнавател
на служба има в Главния щабтн.

мия на Югославияиз-

*. ■
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ШО-СИМВОЛ НА БОРБАТА 

И РЕВОЛЮЦИЯТА
ОТ ИЗПРАЩАНЕТО НА ТИТОВАТА 

ЩАФЕТА В ДИМИТРОВГРАД

(Продължение от 1 стр.) 
беше 1937 пим. Обаче въпреки това, 

даваме ръка за всестранно съ 
трудничество и за развитие на 
добри отношения с всички, 
особено със съседите. Наши- 
те думи и дела никога не са 

и далновидност били в противоречие и по то
зи въпрос. Няма да има про
тиворечия и занапред. Но, ка 
кто е известно, с някои от те
зи съседи, тези отношения не 
зависят само от нас, от Юго
славия. Затова че имаме соб
ствени възгледи по отношени 
е изграждането на социализ
ма и собствен път

по- се докаже, те техният път на 
развитие и единствено прави
лен е единствено валиден в со 
циалистическия свят. Нека то 
ва те да доказват, това си е 
тяхна работа, но да не пра
вят това на наша сметка. Те 
обаче не само че трудно се 
оавсЯЗождават от това, но си 
позволяват днес, във втората 
половина на двадесетия 
в сърцето на Европа, да ос
порват правото на един на
род и на една нация, че е на 
ция. Отиват дори дотам да се 
занимават дори и с територи
ални претенции към Югосла-

година, когато па
ртията трябваше да се подго
тви за съдбоносните моменти, 
които идваха, така беше 1941 
година когато трябваше голя 
ма храброст 
да се застане начело на въор- 
женото въстание в една об
становка; когато в цяла Ев
ропа господствуваше Хитлер, 
а Червената армия претърпя 
ваше сериозни удари на Изто 
чния фронт; така беше 1948 
година, когато Тито решител 
но каза „НЕ" на Сталин и на 
хегемонизма

век.

. -7~
на разви-

стра
бюрократизма в изграждане
то на социалистическите об-

в отношенията

вия.на вече сме
„националисти". Колоните на 
печата на

„ревизионисти“ и трудности. На 15 май, вечерта в Димитровград пристиг»а съюзната ща
фета. Младежът Васил Алексов предаде щафетната палка 
на секретаря на ОК СКС в Димитровград — др. Георги Алек
сов. Същевременно пристигнаха и районните щафети, които 

също прие партийния секретар.

Да, ние имаме 
ние не ги крием, говорим за 
тях и пред лицето на светов
ната общественост. Другарят 
Тито най-много. Но ние зна- 

причините за тези трудно 
сти, виждаме пътищата за тя 

решаване и ще ги ре- 
Ние не признавам^

някои социалисти
чески страни отново изобил- 
ствуват именно с такива епи
тети по наш адрес. Въпреки 
това, нашето послание и зана

ществени отношения.
Имено това е „Титовото на

пред", винаги начело на коло 
ната, без колебания, въпреки 
трудностите и жертвите, 
наги в съгласие със стремежи

ем
ви- пред си остава: хайде, можем хното

да разискваме, но при 
те на работническата класа и да бъдем равноправни 
на народите и народностите в рантни и принципиални, 
Югославия, в съгласие с про-

това шаваме.
политичеоко военни конзилиутоле-

правотобез ми, които си дават 
да определят диагнозата на 

положение и
етикетиране, да разискваме

греоивните стремежи в света, върху фактите при 
Това „напред" намери израз 
и в историческата инициатива

взаимно политичеокото
не в своята, но изачитане на възгледите, които отношения

имаме. Ако в този момент ня други страни, да , проценя-вза въвеждане на самоуправле ма изгледи да се договорим ват какво е революциянието, с което настъпи каче- а какво контраре-по този въпрос, тогава да съ- циализъм, 
волюция и ревизионизъм. 

Тук, при нас, това няма да 
Свободата .независимо-

За пръв път откак идва, ]ствено нов етап в развитието трудничим там, където 
на югославското общество.

мо
жем : в областта на икономи- съю.зната щафета нощуС Тито сме, откакто съще- ческите отношения, да развй- 

ствуваме, заедно против все- ваме културно сътрудничест- мине. път на ва в града. Дежурните ||стта, самостоятелният
соб-ки вид хегемонизъм, натиск. во, граничен развитие и правото на 

начин на мнение
и туристически

интервен- оборот и така нататък. младежи край нея сесмеагресия и военни ственции, без оглед с какво и с И нсинуациите всичкиготови да браним си извраща- сменяха, докато щафе-през;ването на фактите в печата.какви висши идеали да се оп- средства.. Тези дни, и
месеци, това еравдават те. В случая с Виет- тенденцизното използване мо-на изтеклите тата не пое път към но-нам. Близкия изток, Чехосло- трудностите и 

вакия и тн.
проблемите напосланиещно и единновинаги откри- през които минава всяка стра ви места в страната.народи и народностивсичкито и решително дигахме глас на, па и нашата, привежда към Тито и къмв Югославияна изявленията на някои държа 

собствена свобода, на незави- вници за тяхната готовност да
за правото на народите

В това, покрай друго-света.
сим път на развитие, на рав- сътрудничат с нашата страна. и нашия приносто, виждаменоправно положение в светов- до гол вербализъм. Какво зна 
ната общност. Особено тежко чи постоянното дозиране

И ИIIкъм интернационализмана тернационалната борба на рана обществеността в тезини е когато принципите стра-
ботническата класа за социа-ни с вести от Югославия, ко-равноправие не се зачитат в

отношенията между социалл- ито почти изключително гово разви-лизъм и прогресивно
етическите страни. Що се ка- рят за- нашите трудности. Зна обществе-тие на световнатасае до нас, ние от принципи- чи това, в очите на тези наро на края ДР- Жиканост, казади Югославия да се предста-мо-те на равноправието не

Радойлович.жем и не искаме да отстъ- ви в криво огледало, опит да

движениеКакви партизанското 
България чрез Главния щаб 
на НОВЮ, когато на Димит-

искреното сътрудничество ме- пратим хора при вас.
жду двамата отявлени бойци документи вие може да 
срещу фашизма' Йосип Броз правите за да заминат за Бъл

на

ров се съобщава с телеграмаи Георги Димитров. Още при гария? Обадете подробно къ-
от 1 ноември 1943 година, чсзаминаване на йосип Броз на де може да се спусне нашия
Сергей е Боян Българамов, ко 
йто се намира в Щаба в Ма-

самолет. Какви позинниработата в Югославия когато СИГ;
някои хора от Коминтерна ис нали може да направите за

кедония. „Съобщават, че са 
започнали да се създават пар

каха да разформират ЮКП, да може самолета точно и ле
земята?Димитров видя в лицето на ко да се спусне на

тизанекм отряди в България, 
малочислени"Тито сигурен човек, който ще Имате ли бензин за самоле-

но те са ощекому- ти?".укрепне Югославската
— се казва в телеграмата, подЗа първите контакти междуТяхнотонистическа партия.
писана от Георгиев.сътрудничество и дружба про- Нородооовободителиото дви- отВ други две телеграми 
23 февруари и 29 февруари 
1944 година се съобщава

женис в България и Югосла-дължи и след войната.
Комин-вия, за които узнал огНа помощ на българското терна, се говори в една теле-

страна на Георги Димитров, 
който сс подписвал с псевдо- 

„Иван", чс в скоро вре
щели да се създават по- 

сериозни връзки между
КГ1Ю и ЦК на БКП и ис

кането на Димитров да сс взе 
оръжие от страна на аи- 

Т и т о за ну

грама от 19 април 1942 годи-партизанско движение
на. В телеграмата се съобща 

запазени в ва на Върховния щаб на 
НОБ:

„ЦК на КПБ ни обади на 
11 април следното.- 

Имаме постоянна връзка е

и им На състоялия сс митинг “ай-числени бяха пионерите—уче
ници, гимназистите и работниците. Обаче най-радостни бяха 
най-малките. За гях това с същинско събитие и те дълго 

ще номнят тоя майски ден.

От документи,
архива на Коминтерна, мо
же да се види, че по време 
на Народоосвободителното 

движение другаря Тито лич
но се застъпвал за създаване- нишавския сръбски партизаи-:

движе- ски отряд. Ръководителят на 
комунистическата организация

ме
ЦК

• »на

ме
гличаните чрез 
ждите на българското партиза 
меко движение. При всички 
случаи Димитров намирал ра 
збиране при Йосип Броз по 
въпроса за развитието на пар 
тизанското движение в Вълга

то на партизанското 
ние и в България.

За тази цел е подържана за Нишка околия идва тези 
връзка между Коминтерна и дни в София, срещна се със 
Върховния щаб на Народоос- секретаря на нашия ЦК и на 
вободителното движение и ли 8 април замина. Чрез сръбоки 
чно между йосип Броз и Гео я отряд в скоро време ще се 
ргя Димитров. След разфор- направи връзка с югослав- 
миране на Коминтерна През ския ЦК за да се координи- 
1941 година Йосип Броз в сво рат съвместните акции. Изда 
ите писма до Коминтерна е вам възвание на нишавския 

разколническата отряд до българската войска.
нашето

СУРДУЛИЧАНИ ИЗПРАТИХА 

ЩАФЕТАТА
у

От митинга бе изпратенария. На 15 май сурдуличани тър
Вързките на Тито и Дими- жествеио посрещнаха и изпра, приветствена телеграма до пре 

тров по време на Народоосво тиха Щафетата на младостта зидента Тито, в която между 
бодителното движение били — най-скъпия привет до пре- • другото се казва: 
винаги полезни и благоприят зидента Тито по повод него- - „Искаме да надвишим- пос- 
ствували за развитие на пар- вия 77-ти рожден ден. Около тигнатото, а това е най-пълен 
тизанското движение в Бълга обед на тържествено украсе- израз на нашето въодушевле-. 
рия, за укрепването на връз- пата трибуна ое стекоха ща- ние... Неразривно свързани 

между двата Централни фетите от районите на общи- с Твоята личност и Твоето де
на ната — около 30 на брой, след 

по въ- което предоедателят на ОК нц

указвал на
дейност на Шарло в Македо- Към него добавихме 
ния и се застъпвал за разши възвание за солидарност и съ 
ряване на партизанското дви- вместна борба. Заедно с ни-> 
жение там. През 1942 година щавците ое борят и българ- 
от Коминтерна поискаха чрез ски отряди, създадени от бъл 

изпратят гарски войници, които се при 
хора за работа в България, съединили към партизаните. 
В една телеграма (без адрес Дйед"
и дата) се казва: Коминтерна за пръв път уз

„Съществуват възможности нава за създаване на парти- 
в най-близко бъдеще да из-‘ зански отряди и развитие иа

ките
комитета и премахването 
някои недоразумения 
проса за развитието на пар- ССРН Милорад Тасич произ- 
тизанското движение в Маке- песе реч, като обрисува заслу

гите на президента Тито в съ
здаването иа социалистическа 
та Югославия.

ло, от сърце ти честитим се-
Главния щаб да се демдесет и седмия рожден 

ден и ти пожелаваме < щастли
во дълголетие".донйя.

М. В.Богдан Николов
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малко по отношение иа заяла 
нуваното.

От тези средства са разпре
делени 963.828,43 динара.

Забелязват се най-малки по 
стънления в бюджета от об
лаганията върху самостоятел 
но извършване на занаятчий
ски услуги (20,4%). Предлага 
се инспекционните служби да 
направят контрол в трудовите; 
организации и да утвърдят да 
ли навременно се издават ре
шения.

С решението за основаване 
на общинска културна общ
ност на институцията между 
другото са дадени следните за 
дачи:

— да следи развитието на 
културния живот, да решава 
за финансирането на тази дой 
ност и за развитието на матс 
риалната основа на културата, 
да се старае за непосредстве
ното свързване на тази дей
ност с нуждите на обществе
ното развитие и да помага ор 
ганизирането на по-съвреме
нни форми на работа итд.

Според проекторешението 
за определяне цените на дре 
бно покачени са цените на 
телешкото месо с 1,50 динара, 
на свинското с 3, а на овчето 
с 1 динар. Покачването на це
ните е резултат на увеличени 
ето на изкупните цени и на 
необходимостта от съгласува
не със цените в съседните ко
муни.

Заседание на общинската скупщина 

в Димитровград
По следите на едно писмо

ЗАСЛУГИ И НАГРАДА ЩОСШЪЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ № 

БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВАработ-Бсзсъмиенно, няманаНеотдавна редакцията 
вестник „Братство" получи пи ник в „Цилс", пито общество 
смо от М. С., номер на пас- но-политически деец в града, 
порта 4343, с молба да бъде който да не знае приноса па 
поместено в нашия вестник. В директора за издигането 
писмото се казва: „Циле". Никой не оспорава

„Едно явление петни работ способностите му на ръково-
дител. Затова работническият 

гласувал

Димитровград, за непосредс
твен обществен контрол вър
ху произведения и услуги в 
общината, за определяне 
най-низката цена за отделни 
произведения, за определяне 
надценката в оборота на дреб 
но, за изменения на решението 
за използване и даване на пол 
зване на строителна площ итн. 
Скупщината разгледа и пред
ложението за изграждане на 

в което е

Завсчсра в Димитровград сс 
сесия на 06-

на
проведе втора 
щинската скупщина. От зо то 
чки п дневния ред па първо 
място с информацията за по 

бтоджеТните

на
вническото самоуправление

предприятие „Циле". Партии- съвет отново му е 
пата организация не е в съ- доверие. Но сс поставя 
стоянме да спре това явление, прос, дали заслугите за уснс 

принципите ха на предприятието му
ват правото да изправя рабо
тническия съвет пред

стъплсиията напъ наприходи и изпълнението 
бюджетните разходи за чети
рите месеца иа тази година. 
Между останалите трябва да 
изтъкнем

да-което нарушава 
на самоуправлението. тежка-Това поведение на директо 
ра добре е известно на мнози 
на в Димитровград както в 
Общинската скупщина, така П 
в Общинския комитет, 
проявява двуличпост в само
управлението, когато се кисае 
за приемане на пови работни 
ци. Показа се, че в такива 
случаи главната дума води 
той, директора, като преслед
ва свои лични цели. Каква е 
тази награда, изгласуваиа под 
натиск па директора, да 
се отдаде признание като му 
се приеме на работа дъщеря
та? Това може да бъде само 
нов вид бюрокрация, 
нямаше кандидати за 
които са в много по-лошо ма 
териално състояние от дъще
рята на директора и защо цо 
лмят колектив в „Циле" про- 
метейски понася постъпките 
на директора?"

проекторешениятабъдета дилема — каква да 
наградата. Сигурно е, че 2.000 
динара биха били само сим- 

Т(щ волично признание.
представлява ли признание и 
гласуваното му доверие в мо
мента на рсизборността? Съг
ласни сме и с твърдението на 
директора, че неговият личен 
доход не съответствува на ус
пехите, които той постига. И

-'
микроакумулация 
дадено обоснование за услови 
ята па изграждането и прие
мане на заключения за под
писване на договор за израбо 
тха на проект за микроакому

Но нс

лация.
Според информацията за 

постъпленията на бюджетни
те приходи и разходите за пър 
вия квартал на тази година 
средствата нс постъпват спо
ред планираната динамика. За 
първите четири месеца постъп 
лснията възлизаха на 1.024.163 
динара, т.е. 311.600 динара по

нлсравнение с диргкторите 
му останалите предприятия той 

получава най-малък личен 
доход. Но работното място 
за дъщеря му в предприятие, 
начело ча което е той в ни-Нима

работа какъв случай не може да бъ 
де компенсации. Най-сетне е 
сигурно, че неговото матерна 
лпо положение никак нс мо-

М. Бакич

АКТУАЛНО
же да бъде по-зле от онова на 
Мица Петрова, която получи 
два гласа от кадровата коми
сия. И това момиче е със съ
щите квалификации, но 
разлика от дъщт,'я му е бо 
баща, с майка почти 
лид.

Железниците и нашата солидарност
33ИСТИНАТА! развитост ни сухоземни средства. Сегат 

на една страна се характери- ните мощности за превозване 
зира и със съобщенията, на на готовата продукция, на ру 
първо място с железопътната ди и други суровинни матери

мощ-

Иксномическата
лнва-Тръгнахме по следите 

доста смелите твърдения в пи 
смото и установихме, че в ос
новни черти са достоверни.

На заседанието на работни талпата слабост на Директора 
ческня съвет от 18 април до- — резултатът ще бъде равен

на

И след всичко казано, пре
теглим ли заслугите и момея али, пропуеквателната 

ност на нашите железопътни
мрежа.

Ако това мерило приложим 
към нашите условия стигаме 
едва ли не до парадоксални

Верча Ивапов — доверие за 
още 4 години възли и скоростта на нашите 

влакове вече не задоволяватминират две точки в дневния 
ред: Обсъждане на четириго
дишната работа на директора 
и Оценка за работата на ди
ректора. В писмения 
па директора е обрисуван че
тиригодишният възход на пре 
дприятието, както и периода, 
когато предприятието се на
мираше в сериозна криза. В 
разискванията по отчета 
директора, според протокола, 
се казва, че са изнесени и ня
кои отрицателни черти на ди
ректора, но че надделяват по 
ложителните. Работническият 
съвет гласува отново доверид 
на директора с желание и за-

на нула. А това и за него, н 
за работническия съвет е дво

изцяло нуждите на наше го 
стопанство.

Някога това го нямаше. О- 
баче колкото повече

за определяне на орган за да 
ване на съгласие върху акта 
за основаване на предприятия 
от страна на граждани, за ос 
новаване културна общност з

заключения колкото пове
че ставаме развита промишле 
на страна, толкова повече и-
маме изоставащи съобгцител- екваше промишлеността,

кова повече остаряваха сред
ствата на железопътния тра
нспорт. А това е естествена по 
следица, защото нашите вло
жения в
средства на бяха такива, да 
бъдат в състояние да насър
чават развитието. Затова

йка без поправителен.
се раз- 

тол-отчет Д. Йотов

ВРАНЯ
инфраструктурнитена

РАЗГОВОРИ ЗА ИЕЖДУНАЦИ0НААНИ1Е ОТНОШЕНИЯ са
ни останали парните локомо- 

виият проблем е икономиче- тиви, стари вагони, неразвита
таи в конгресните документи ската неразвитост, която се мрежа на ЖП линии и слаба

дането на политиката на меж и на Шестия конгрес на СКС потвърждава най-ярко със да пропусквателна мощност на
дунационалните отношения. В и на Деветия конгрес на нните за националния доход възлите. Даже и цялата досе-
тези разговори участвуваха СЮК. на глава от населението През гашна работа по модернизи-

ятието, а като награда за ус- представители на общинските Участниците в разговорите 1967 година например
пешната четиригодишна рабо- конференции на СКС от Бо- изтъкнаха, че вестникът на доход е възлизал на 650 ди-

силеград, Буяновац, Враня, българската народност „Брат- нара годишно на глава от на-
Прешево и Сурдулица, както ство" задоволява солидно ну- селението, а през 1968 г. —
и представители на Централ- ждите ма българската народ 710 динара. Това едва ли не е
ния комитет на СКС Драган ност и финансирането му тря най-малкият национален

града и моли работническия Глигориевич, Ацо Иованович бва да продължи и занапред ход в СР Сърбия.
бъде и Симо Захариев, който е и както досега — от централни

секретар на ОК на СКС в Бо- фондове. Бе предложено
силеград. що при редакцията да се офо

База' за разговорите бяха рмят органи, отговор :л за из 
постановленията от резолю- даването на учебници за учи

лищата на народността, ком
ина Деветия конгрес на то да се явят на помощ на

СЮК, отнасящи се за нацио- Завода за издаване на учебни
калното равноправие и между ци на СРС. 
националните отношения. У-

Неотдавна във Враня се про те краища, който бе подчер- 
ведоха разговори за провеж-

напред да ръководи предпри-

този рането на железопътния тран 
спорт не бе достатъчна като 
се има пред вид нашият ико
номически растеж.

Стопанската реформа ни по 
до. дсказа, че бавното модернизи 

ране не може да върви ната
тък — защото вреди на про
мишлеността и на

та му предлага 2.000 динара. 
Директорът категорично се 
отказва от тази парична на-

съвет дъщеря му да 
приета като стажант в пред-

Пътищата са също 
съ- проблем, зарад който Босиле 

градско търпи големи загуби 
— износването на возилата с 
много бързо, трудно е извоз
ването на продукцията и вна- стояние да бъдат рентабилни
сянето на промишлени и дру и да си осигуряват нужните
ги стоки и общината е отсе- Д°Х°ДИ и печалби, 
чена от света значителна част; В резултат на това възник- 

Въпросът за учителски кад от годината. Само две от 37 на пред нашето общество и
че Ри за народността също бе села в Еосилеградско са елек- стопанство проблемът да се

На “адионализъм И разгледан. Изтъкна се, че ка- трифмцирани, настаняването разреши възможно по-бързо
ствуват гг бяямппТи1? дрите намаляват и е необхо- на работа в комуната е невъ модернизирането на железни-

„ р на социал- димо да се предприеме нещо зможно, а хората които оти- Ците. Но за това са необходи-
ни основи, във връзка с ико- за обновяването им. Напри- ват на работа вън когато се

курса. На з април заседава номическата неразвитост на мер да се поднови идеята за 
кадровата комисия и след тай иранския регион. Бяха изтък- образуване

нати най-острите проблеми по 
развитието на региона 
стоянието на пътищата е мно 

получава 3 гласа, а Мица Пет го лошо, селата още не са 
рова от с. Било 2 гласа. Оста- електрифицирани изцяло, уче)

бното дело иска помощ, здра 
веопазването е още неразви-

голям
пътничес

кият транспорт. А това значи 
и на туризма и на железни
ците, които такива не са в съ

приятието.

КОНКУРС ИЛИ... циите на Шестия конгрес на 
СКСНяколко дни по-късно кад

ровата комисия обявавя кон
курс за стажант в счетовод
ството на предприятието. На частниците се съгласиха, 
конкурса се явяват около 15 
души. От тях само шестима
изпълняват условията на кон-

ми огромни средства, защото 
върнат недоволствуват, че ко- трябва да се пуснат електри- 
муната е слъбо развита. Руд- чески влакове, поне по глав- 

паралелюи при босилеградска- ните богатства на Босилеград- ните ж.п. 
съ- та гимназия които да ооигу- ско още не се ползват, а. то

рят една-две нови генерации

на педагогически
но гласуване Тодорка Тодоро 
ва (дъщерята на директора)

линии
Не бива да забравим, че 

ва забавя и минималния ико- модернизирането на железни
ците открива възможност и 
за заемане на работна ръка, 
както и за по-ускорено разви 
тие на неразвитите краища. 

Заседанието бе осведомено Увеличеният оборот на стоки
те, създава възможността за 
изкупване и иа продукцията 
от неразвитите райони.

Нашата солидарност значи 
ще е от полза не само за же
лезниците. Нашият заем на 
железниците ще бъде и сти
мул за развитие на цялата ни

учители. номически подем, който пос- 
■средстЕом минното дело би 
бил възможен.

валите молби В Босилеград — минимален 
доход

Секретарят на ОК на СКС 
Босилеград Симеон Заха

риев изнесе какво гнети бо- 
сидеградската . комуна, 
ред него проблемите не са в 1 

на употребата на езика, двуезйч- 
ността и учебното дело. Осно-

са отхвърлени. 
Така кадровата комисия ува
жава молбата на директора и 
становището

то, икономиката сравнително 
слаба и има доста работна си 
ла, която стои неизползвана. 

Всичко

на работниче- че по тези въпроси ще се ра
зисквавския съвет.

Ето така бе награден дирек 
тора за успешното четиригоди 
шно ръководене на предприя 
тието.

в Комисията при ЦК 
на СКС и ако се окаже

това заключиха 
участниците, налага да не се 
протака с разрешаването 
въпроса за финансиране 
икономически слабо развити-

нуж-
да същите ще се разглеждат 
и на едно заседание на ЦК 
на СКС.

Спо-
на

М. Величков общност. М. Б.
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РЕПО Р Т А Ж

ЧЕТИРИТЕ 

ТЪКАЧКИ
Ш

пйряШвптоЧИ0 ^Ва часа слеД на екскурзия видях живота в 
оаботнип™ °ТаВа °МЯНа на ФабРиката- Затова този път 
МвП много не се мислех. В Комби
Сто^итр НС спряха- ната ме приеха добре. За крат

гт"™™6 вретена точеха ко време завърших курс за 
преждата и на всеки строй се полуквалифицирана работнич- 
нижеха разноцветни памучни ка ...
тъкани. Така тече тук живо- -Виолета за кратко време 
та от средата на 1964 година кна с живота в Комбината. Тя 
когато започна с работа Па- не беше само работничка, но 
мучния комбинат. В малкия и организатор на младежката 
град край Враня, на целини- организация. Още на село тя 
те и нивите израстна гигант, мечтаеше да се занимава с об 
известен в цялата страна. Чо- ществено-политичеока работа, 
век дошел от страни, едва 
може да се ориентира 
огромен лавиринт от 
ри, зали и работни 
ния.

■V •■.V :!®
Виолета Пенева, Виолета Йосифова, Люба Якимова и Гюра Трайкова

ови
та дойде веднага когато за
върши осмогодишното учили 
ще. Тя е свидетел на всичко 
онова, което е създадено тук. 
Всичко онова което е създаде 
но тук. Всичко онова което е 
изградено през последните го 
дини е изградено с общото 
старание на работниците от 
колектива, много от тях ня
маха ни 18 години, какъвто 
беше случая и с Люба. Ком
бинатът растеше. Всеки ус
пех беше и тяхен успех. Люба 
сега се гордее, че техния Ко
мбинат вече през средата на 
тази година ще изплати ин
вестиционните влягания.

Гюра Трайкова е родена в 
хубавото село Извор през 
1947 година, Заедно с своята 
неразделна другарка Виоле
та Пенева тя постъпи също 
така в Комбината през 1964 
година.

— Бях се записала в първи 
клас на Вооилеградската гим 
назия, но видях, че нямам 
материални условия да про
дължим образованието си. За 
едно с Виолета дойдох тук. 
Много съм доволна от рабо
тата, от приходите и затова, 
че съм точно попаднала в то 
зм колектив, който постига 
така блестящи резултати.

Последният рейс за града 
трябваше да тръпне. Четири
те тъкачки от Босилеградско 
се поздравиха и напуснаха 
Комбината. Тяхното работно 
време завърши. Още стотици 
девойки напуснаха комбина
та. Зад нас остана песента на 
машините, които тук край 
Враня вече пет години съби
рат стотици млади хора като 
Виолета, Троянка, Люба и им 
гарантират сигурен и удобен 
живот. Хубаво и щастливо 
бъдеще ...

Това не остана незабелязаноли
в този от страна на ръководителите 

коридо- на новия Комбинат. През 1965 
помеще- година Виолета стана, член на 

Съюза на югославските кому 
нисти и като младежки ръко 
водители, секретар на подру 
жницата бе избрана за член 
на Общинския комитет

Чакаха ги в ресторанта, къ- 
дето млада сервитьорка 
послужи с кафе. Точно 
часа

ме
в два 

минути те
пристигнаха — четирите тък- Съюза на младежта. Интере-

т0_ суваше се и за работата на 
комбината. Затова бе избра
на в работническия съвет. 

Виолета Йосифова роде- 
места и се на в село Дукат през 1947 го- 

Виолета Пене- дина също така още не беше

и няколко на

от Босилеградско. в 
зи комбинат има
ачки

Б. Николовги над два
десет от Босилеградско, а 
ло 1700 от целия този край.
Заеха свободните 
представиха
ва, Виолета Йосифова, Люба пълнолетна когато дойде в 
Якимова, Гюро Трайкова . .. Комбината. Тук продължи об 

Започва разговор като със разованието си. Като ученич- 
стари познати. Те знаят за ка на двугодишно вечерно у- 
„Братство", и „Другарче“. На чилище показа много стара-

бя- ние. Тук научи много неща 
бъдещата й професия. 

През 1964 тя вече беше член 
на колектива. С небивал ен-

око

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ 

НА ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ
Босилеград

ли първите
ха прочели в „Другарче'' за 
пръв път от страниците на 
„Братство“ узнаха за това, че 
има и по-друг живот от този 
в Босилеградско. Затова 
дост Виолета прошепна: „Щп бината още през първата го 
четат и за нас на село... ”„3а дина осъществи приход от 33 
почна разговор 
което са част

стихове получи и символична награда ст за разбирателството, което 
от 100 нови динара.

Състезания се проведоха и 
по спортна стрелба с малока- ботници и служещи от служ- 
либрена и въздушна пушка, бата. 
където участвуваха същите
отбори както и по волейбол, мките на чествуването, се про 
Победиха състезателите от ведоха междуобщински състе 
службата на вътрешните рабо зания по разни спортни дие
ти. Най-добър резултат пое- циплики — стрелба, шах-мат, 
стигна милиционерът Петър волейбол, футбол и тн.
Насев.

Подир това на отборите бе 
организиран прием и връче
ни наградите.

Това чествуване може да оз

Денят на Държавната сигу
рност — 13 май беше търже
ствено отпразнуван в Босиле
град.

Програмата за чествуването 
беше цялостно изпълнена. По 
този повод са проведоха ня
колко опортни срещи, 
предизвикаха голям интерес.

Най-напред се състояха съ
стезания по волейбол на отбори 
те на гимназията, крайгрзиич 
ните застави и службата 
вътрешните работи, 
отбора на граничарите, който

дава към тази служба. Бяха 
връчени и награди на 10 ра-

тусиазъм на Виолета и още 
стотици девойки дошли в Ком До края на седмицата в рас ра

милиона динара, а през 1968 
година 110,5 милиона нови ди

коитос четирите 
от един огро

мен колектив, в който работ нара. 
ят почти от неговото създа
ване и обичат своята нова 
професия ...

Сега всяка от тях има при 
казка за своя път в фабри дини трудов стаж. В Комбина 
ката. Всяка от тях може

Люба Якимова е родена в 
Зли дол през 1949 година. 
Скоро ще празнува двадесе
тия си рожден ден и три го-

Д. И.
на

Победи Заем за модернизи-
да пачи и начало за развитието 

на спортния живот в Босиле
град. Заетите в службата на ЦИТС 
вътрешните работи вече са 4 
построили игрище, което 

може да се ползва за разни 
спортни състезания.

ране на железни-разкаже за онези драматич
ни моменти в тяхния живот 
когато напуснали Ресен, Зли 
дол, Дукат и Извор и започ 
нали един нов живот. Колко- 
то и обикновен разговор все 
пак той е интересен. За 'моми 
четата от Босилеградско, сви 
клали на планинския кръш, 
край мирните стада на Боси 
леградско — отведнъж те Ви 
олета, Люба и Гюра и още 
много девойки в този комби-

Сурдулица

Контрол на цените ТРИ КОЛЕКТИВА 

ЗАПИСАЛИ 

120.000 ДИНАРА

в. в.

ДИМИТРОВГРАДСтарият състав на ОС при- ото, месото и млякото. Опре- 
ключи работата си и с едно делено е и как се образуват 
необходимо в момента реше- цените на някои хранителни 
ние за цените на произведе- и земеделски продукти — со- 
ния и услуги на територията лта, ориза, мастта, кафето, 
на комуната. Всъщност на се- колбаоите, консервите, южни- 
сията бе прието предложеното те овощия и пр. 
решение на Съвета по търго
вията и снабдяването на об
щинската скупщина в Сурду- 
лица.

*
Миналата седмица в Димит 

ровград иай-тържествеио бе Колективите на ЖП гарата, 
отпразнуван Допят на Дър- депото и секцията за поддър
жаш! ата сигурност — 13 май. жане на линията в Димитров 
По случай славния юбилей нц град приключиха със записва 
Държавната сигурност бяха нето на заема за модернизи- 
положеми венци на гробовете ране на железниците у нас. 
на загиналите и починали ра Членовете на трите трудови 
ботници от държавната сигур колектива записаха общо 120 
пост и същевременно бяха хиляди динара, без да е ос- 
връчени скромни подаръци танал извън акцията нито е- 
на родителите им.

На 13 май група ученици 
от основното училище и Гим по една месечна заплата, а де 
назията посетиха Секретариа- сетима работници от депото 
та на вътрешните работи, са записали заем от по 
където началникът Митко То хиляда динара. Най-много 
мов говори за развитието и заем са записали Ранко Ма- 
ооноваването на тази служба, нойлович — 2400, и Маринко 
както и за помощта която Маринков — 1500 динара, два 
гражданите оказват на съща- мата от ЖП гарата в Дими- 
та. Учениците разгледаха част тровград.
от техниката на службата и Акцията за записване на 
направиха кратък излет до заем се пренася и в града. О- 
границата. чаква се димитровградчани

Същия ден председателят да се отзоват масово, защото 
на Общинската скупщина Ди и условията за заема са бла- 
митър Славов прие делега- гоприятни за запиоващите. 
ция на Държавната сигурно
ст, която изрази благодарно-

нат и в още много други ком 
бинати във Враня, Лесковац,
Ниш и други градове на стра
ната започни нов живот.

Четирите тъкачки от Паму 
чния комбинат разказват че
тири приказки за своя живот, 
който се отличава от живота 
на тяхните майки. Да ви за
познаем с четирите тъкачки които вършат занаятчийски 
от Босилеград. услуги или комунално обслу-

Виолета Пенева, родена в жване са длъжни да предста- допуснати дое грешки. 
Ресен през 1946 година.

М. Б.

Всички лица и предприятия 
се казва в решението, — ПОПРАВКА дин член от тези колективи. 

Всеки е записал най-малкоВ миналия брой па исстннка са 
Първата 

фотохроника га 
па младостта".

— на стр. 4 вън 
„П-ред празника 
под втората снимка легендата но 
е точна, тъй като на снимката не

вят на завода за цени акт за 
всяко увеличение на цените 
от тяхна страна. Цените на
шивашки, лИМОнаДЖИЙСКИ бр-ц са учениците от основното учнлн-

Там завършила основно у- 
чилище. Нямала пълни 18
години когато решила да на
пусне своето родно село. Ня
кой бе съобщил в селото й, снарски, фризьорски и бояд- те „Моша Пияде”, а учениците 
че във Враня се търсят ра- ж,ийски услуги, поправки на 113 основното училище в смилов-
ботнички за памучен ком- „___бииат радио и други апарати и нае-

други

ЦИ, които изпълняват гимнастиче
ски упражнения.

Втората грешка — на стр. 
също а легендата под 
Това е танцовият състав на уче
ниците при основно училище в ПО 
ГЛНОВО, а не в Смнлоицп, както 
е написано.

Молим читателите за извинение.

митс за търговски и 
по магазини и складове остават

11 е
снимката.— Аз не зная как се ре- 

ших. Нямах възможност 
нататък да се уча. На село На досегашно равнище, 
не ми се оставаше. Бях нау- С решението са определени 

и максималните цени на бра- 
щното и хляба, захарта, оли-

чила много за живота в гра
да. Особено много ми се до
падна когато по време на сд-

М. Б.
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В долноръжанското училищеПисма на читатели■I ПЕРОНОСПОРА 

ПО ЛУКА НЯМА ВЕЧЕ ЗМИИЖурналистът 

В. Велинов 

обижда 

читателите

1
IЛукът се консумира във всяко семейство и затова 

може би е и голяма заинтересоваността за неговото 
отглеждане. Но и лука също като другите растения го 
нападат различни болести и вредители. Най-често лу
кът страда от пероноспората (народно казано от ма
на)' която е най-силна през дъждовни и прохладни 
пролети, когато може да унищожи цялата реколта.

Тази болест напада всички видове лук и всичките 
му части, и то по всяко време на растежа му. Причи
нителят на болестта е един вид гъба, наречена перо- 
носпора. Болестта започва на листата, които зарад то
ва започват да мелят цвета си от зелен към бледожълт, 
започвайки от върха надолу. Появяват се дълговидни, 
издълбани петна, които при роса изглеждат като По
крити с виолетов прах. Това са спорите. След това 
местата изсъхват и се покриват е черен цвят, след кое
то мястото загнива. Заразеният лук, кдйто се произве
жда за семе, обикновено напълно се унищожава, ако 
заболее, а този за храна дава малки луковици. Дори 
и те не могат дълго да се запазят.

За борба против тази болест по лука препоръчва
ме следното:

— да се засяват и садят само здрави семена или 
луковици.

— Заразените парцели трябва да се очистят 
остатъците на лука и да се запалят, а на парцелата 
не бива да се сади лук 2—3 години.

— Заразените растения трябва да се пръскат по 
време на растежа с фунгициди. Може да се употреби 
бордолезов разтвор (1°/о син камък-разтвор) с прида
ване на сапуница. За пръскане може да се употреби и 
оргацид—50, но също е полезна и употребата на ба- 
кърена вар за запрашваис.

Долноръжанското четири- в начало това са били осо^ 
класно училище има дълга и беио добри просветни работ- 
интерссиа история. Започна- цици, които по наказание са 
ло е да работи през 1892 го- изпращани в това село. В ня- 
дина и се числи между пър- кои години работели са и по 
вите училища в Босилеград- двама учители, защото броят 
ско.' Първата училищна сгра На учениците бил голям, 
да с била паянтова и със ела 
мен покрив. Намирала се от и Втората световна война у- 
левия бряг на реката на ед- чилището с работело непре- 
но малко дере. След един го- къонато. По едно време е 
лям порой долината, която • бил формдоан и ученически 

от планината ненадей- стол, който е облекчавал тру
дностите на учениците.

Днес в училището работи' 
учителя Борис Генов. Той е 
доволен, защото учениците 
постигат солидни успехи. А 
такива най-много има по ма
тематика. Всъщност по тоя 
предмет са все отлични и мно 
го добри оценки.

Свободно може да се каже 
че това училище дава отлич
ни математици.

.
Другарю редактор,
Читателка съм на вестник 

„Братство" от основаването 
му и в него намирам хубави 
статии, литературни произве
дения и много други интерес 
ни материали. Това всеки чи
тател привлича да чете вест
ника.

В последно време обаче дру 
гаря Велинов, кореспондент 
иа вестника от Босилеград, по 
мссгва материали, които не са 
верни. С тази постъпка нана
ся обида на читателите. Някои 
читатели дават изправки във 
вестника, а той не намира за 
нужно да им сс извини.

В новоколституираната Об
щинска скупщина на Бооиле- 
градската община съм един
ствената жена избрана за от- 
боршик в камарата на трудо
вата общност. Въпреки че има 
шс повече кандидати-мъже, 
всс пак аз бях избрана. Това 
с желанието на избирателите.

Велинов обаче в „Братство" 
от 29 април т.г. помества ре
зултатите от изборите, дава 
имената и а отборниците, а 
„случайно" изпуснал само ме 
не. Изглежда щом като е ед
на жена, по-добре и нея да 
няма. Аз не съм виновна, че 
някой негов приятел е изгу
бил на изборите.

С това аз не губя нищо. Но 
касае се за истината, за която 
трябва да се застъпва вестни-

През време и на Първата

слиза
но я захванала и разрушила. 
За щастие, това се случило в 
момент1 когато в училището
нямало никого.

Долноръжанчани подир то
ва построили ново училище. 
Тоя път на десния бряг на 
реката. След време и тази сг
рада рухнала, днешната е тре 
та поред. Тя е прилепена до 
стените на дерето. От друга
та страна е изграден простра 
чен двор.

Тази училищна сграда хора 
га от селото винаги дограж- 
дат, поправят и оспособяват 
за работа. В момента ограж
дат с плет училищния двор.

До преди две три години 
училището е било пълно със 
змии. Място където са се 
скривали са били каменните 
стъпала. Тук е било леглото 
на змиите. Някои се въвли-

от
В. В.

В ПЪРВИ КЛАС 

ЩЕ СЕ ЗАПИШАТ 

120 УЧЕНИКААгр. Й. Марииков

Според закона трябва да се 
изкаже съгласие от страна на 
ОС по предложението на гим
назията колко ученика ще се 
запишат в първи клас 
идната учебна година.

Предложението на гимнази
ята е тази година да се запи
шат 120 ученика, разбира се, 
като се. проведат и конкурсни 
те изпити, както следва по за
кона.

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ТОК 

В ИЗВОР?
чали в печката, скамейките и 
др. Всяка
дойдат учениците, учител 
влизал в училището, за да из
гони змиите и започне с рабо-

сутрин, преди да
е през

та.
Така продължавало някол

ко години, с
Хората са се тревожили за 

Имало предло-. .. Къщите на селото се къ раловчани, груинчани и миле 
паеха в светлината на яркото вчани, чиято електрификация 
майско слънце. Дългогодиш
ните клонести ябълкови стъ
бла прецъфтяваха. В село 
Извор започнаха силни горе
щини. И първите последици 
от нея. В най-голямата маха
ла Сушица, отново идват ста
рите трудности: пресъхват из 
ворите и долините.

И просторната рудина, 
която се мяркат безброй овце 
само след ' кратко време 
престане да се зеленее . . . Во

своите деца. 
жения да се построи ново у- 
чилище. Най-после някой се

Ст. Н.
започна да става вече истори
ческа. А такова нещо извор- 
чани не искат. Те искат да ка. 
знаят цената на тази акция.

Би било оправдано предло
жението на чичо Евтим по въ 
проса за
не само за село Извор, но и 
за всички други босилсград- 

п0 ски села по-сериозно да обсъ бъде 
ди общинската скупщина.

ЗАВИДЕН УСПЕХдосетил, че са змеите в каме
нистите басамаци.

Когато ги разрушили наме 
рили няколко стотици змии. 
Веднага ги запалили с бен
зин. От това, па до днес в 
училищната сграда няма змии. 
По такъв начин и хората и 
децата вече са спокойни.

Ако другарят Велинов про
дължи и по-нататък така — 
вестникът ще изгуби 
читатели.

Вярвам, че писмото ми ще 
поместено.

Васил Василев, ученик от 
Ш и Милка Христова, уч. от Т 
клас в босилеградската гимна 
зия „Иван Караиванов" взеха 
участие на републиканските 
състезания по математика в 
Белград.

На задачите, поставени от 
в. „Борба" Василев се класира 
на второ място. А. Борисов

многоелектрификацията

Интересно е, че са в дол
норъжанското училище 
телствували редица

ще Ето какво той предлага: из 
точници на средства за елек
трификация преди всичко мо 
гат да се намерят при такси
те за напасването на добитъ-

Но какъв парадокс! Докато ка> които събират земеделски
те кооперации и горската сек 
ция. Заедно с приходите 
национализираните имоти 
зи средства биха се акумули
рали в отделен фонд, предна 
значел изключително за елек 
трификация.

Любка Иванова 
Босилеград учи- 

учители.дата тук носи живот за вси-
ко.

Затуй,, тя е на голяма цена
тук.

махалите я нямат изобщо то 
в центъра на селото дурляе 
врело като никъде другаде в 
Босилеградско. Тоя извор мо
же да покара 15 витла водени 
ци и да напоява 500 хектара 
ливади, ниви и градини.
Ето защо изворчани го пазят 
като най-голямо богатство.

от
те-

Към едно такова предложе 
ние, което не е за отхвърля- 

Касае се всъщност за след- не можем да добавим 
ното: за да се реши въпро- че според относително точни 
са с водоснадбяването в Боси данни само от таксите 
леград общината предлага да пасването на добитък 
се „вземе" водата от Извор, а рациите и горската 
като

това,

за на- 
коопе- 
секция

компенсация да се до- осъществяват 
веде ток в селото. Наистина с 
реализирането на едно 
ва предложение наведнъж би 
ха се решили два 
Но това е

годишно към
30.000 нови динара. Значител
ни са и тези средства, които 
могат да се осъществяват ог 
национализираните

тако-

въпроса.
невъзможно, защо ПРИ условие да се ползват та- 

то тая вода представлява вси- ,<а. както предвижда закона.
Из®°Р- Напоследък, ако се

’“*юрчани търсят що осъществи би били начин да доведат ток. Разби
ра се, това начинание изис
ква и средства и усилена 
бота. •

имоти.

това не
снети

от дневен ред и много други 
въпроси. Например, 

ра- за напасването на
_ Това няма по = станаха вече политическиюва няма да е проблем блем. И 

— казва Евтим, пенсионер от 
селото, ако се въпроса за еле 
ктрификацията на някой на
чин актуализира в общинска
та скупщина. Когато казва то 
ва нещо и дядо Евтим както 
и неговите съселяни имат на- 
предвид горчивия опит на па

таксите
добитъка

про
от всяка гледна точ

ка, много по-оправдано е тези 
средства да се използват 
една такава

за
полезна акция, 

отколкото да се разпределят 
за лични дохода 
група хора заети в коопера
циите.

то надРградаДеТилоВ наТ-прмлекате^1 място3 зГизлми* НеП°ЧИВКа НяК0Га манастиРче' 
привлекателен кът^Какво^ “ ИЗКаЧИ някои Нима*** НеГ°' ”” ЗЗРаД прекрас

от малка

няма начин да стане пак 
и от туристическото дружество?В. В.
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ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Принлючва преориентиране на 

производството във »Фабрад« БЕЗРЕДИЕ
НАРЕЧЕНО
ТЪРГОВИЯ

за четири месеца реализацията по-голяма от 
миналогодишната

I

Колективът на „Фабрад" 
най-сетне може да бъде дово 
лен. Отричането и

ще го направят, обаче когато 
разрешат 
проблеми. А те не са малко.

Особено тегне въпросът за 
оборотните средства. Банките

риозността, с която пристъп
ва към всяко начинание, не
говия опит

своите вътрешни
търпение- 

даде резултати' — всичко това
известно на работниците, кои 
то затова му оказват 

са изразили готовност да им доверие. Благодарение 
дадат такива, но е въпрос, щс 
ли им дадат колкото им тря
бва

ето вече
„Фабрад“ е изплувал 
зата.

В разговор със специалисти 
от предприятието 
как са излезли от безисходно 
то положение, в което дълго 
затъваха.

— Най-важното — 
техническият директор — е че 
през февруари сключихме до 
говор с чачанска 
да произвеждаме за тях час
ти за електрически печки 
стойност от 4,5 милиона дина

Броят на търговските магазини в Босилеградска об
щина расте ежедневно. Сега има над 60. Никнат като гъби 
след дъжд. Да добавим само, че откриването на нови тър
говски магазини става „верижно" открие ли една стопанска 
организация, следват я и останалите.

Какви са, всъщност, новооткритите магазини?
Почти по нищо не се отличават от вече съществу

ващите. Стоките са едни и същи, а цените — "ай-различни. 
Витрините са пълни със залежали стоки, не отговарящи по 
качество и асортимент.

Парадоксът е там, че търговските организации се 
не осмеляват да менят метод на работа. Това е, изглежда, 
последица на безсмислената конкуренция между търгов
ците в комуната.

Да бъдем по-конкретни. В Босилеград например има 
16 магазина, от които само три са специализирани. Остана
лите търгуват със същите стоки и по същия начин.

Противоположно на това, някои стари въпроси от тая 
област отново се явяват в рязка форма. Зарзаватчийниците 
не оправдават своето съществуване. А има три такива, от 
които две в обществени сектор! Гражданите, пак не могат 
да си купят зарзават. Всеки се онабдява така както умее...

Босилеград няма млечен ресторант, заведение за об
ществена прехрана, специализиран магазин за селскостопан
ски алати и препарати и др.

Защо търговските организации не откриват специали
зирани магазини? Не искат да рисковат. А не е по-голям 
риск когато стихийно се откриват магазини?

Търговците знаят добре, че по такъв начин не могат 
да увеличат оборота. Но разчитат на нещо друго: да при
добият мющериите от другите магазини. Това е само мъг
ливо и несигурно изчакване. Оборотът намалява и след вре
ме приходите едва покриват разходите. Сега вече се 
дават стоки на вересия?! А това води към пряки загуби.

Това положение не може да остане и занапред. Интегра
цията е решаващ фактор и в тази област. Органите на об
щината изготвят анализ за тази цел. Обаче недостигат дос
татъчно данни и това опира работата. Това го правят ръко
водните в стопанските организации.

Абсурдно е, да се вярва, че трудностите ще разрешат 
с конкуренция и откриване на нови магазини!

от кри- пълно 
на не

го са създадени условия коле 
ктивът да се бори до края на 

действително. Но и това годината да осъществи произ 
не тревожи нито колектива, 
нито

научихме

водство поне приблизително 
защото до планираните 8 милиона ди 

е тръгнало, нара.
Сега започва още една бит- 

„Фаб- ка — за специалисти. , Съве
тът е обявил конкурс за 10 
специалисти. Езикът на рс- 

защото за първи път след формата и в това предприя
тие става все по-определен.

М. Д.

специалистите, 
производството 
пазарът вече е приел произ
вежданото, а това за 
рад“, който дълго време жи- 
вуркаше, е най-важно. Важно

ни каза

„Свобода“

в е и
повече от две години получа
ват цялата си заработка, а тяра.

„Свобода“ е дала на „Фаб
рад“ свои алати и осигурява 
нужния материал за догово
реното производство. Така ди 
митровградското предприя
тие продава само труда си и 
то през финалния продукт. По 
добни отнош^.ия имат и с 
„ЕИ“в Ниш, за която произ
веждат части за телевизори.

С „Цървена застава“ в Кра- 
гуевац също сътрудничат. За 
тях „Фабрад“ произвежда ре 
мъчни шайби и брони, но им 
пречи малката мощност на 
отдела за галванизирането. В 
юни се очаква това производ
ство да продължи, защото до 
тогава ще бъдат решени въ
просите по уреждането на гал 
ванизацията.

Битката за преориентиране 
на производството е извоюва
на. Сега редом с осигурения 
пазар и укрепването на про
изводствената кооперация с 
по-големи предприятия започ 
ват да се модернизират и да 
уплътняват всичките си про
изводствени мощности. Ако 
организират и трета смяна, 
ще могат за приемат още че 
тиридесет работници. Това

за димитровградските 
вия не е малка 
динара на месец. И затова на 
колектива трябва да се чести 
ти — наистина хората от „Фа 
брад“ изтърпяха всичките из
кушения.

усло- 
към 600

Петърлашката пе
щера-под защита 

на държаватаСега в колектива се занима 
ват с по-други работи, откол- 
кото по-рано. Няма толкова 
интриги и конфликти, специа 
листите имат думата, а работ общинския съвет за образова

ние и култура в Димитровград 
прие и обсъди доста важни 
решения. Може би едно от 
най-значителните е слаган ето 
на вече известната „Петърлаш 
ка пещера" под защита на дър 
жавата.

„Петърлашката пещера" на 
последък стана обект на мно
го статии не само в нашия ве 
стмик и списание „Мост", но 
и в югоглавските ежедневни
ци и илюстровани списания. 
Единствена по украшения и 
богатство, интересна откъм 
историческо минало, а за да 
не се нанесе вреда, докато об 
стойно не бъде всестранно 
проучена, то по предложение 
на Републиканския завод за 
защита на природата, е прие
то решение, с което занапред 
в пещерата няма да се влиза, 
нито пък ще се унищожава? 
извънредните сталагмити и 
сталактити, драперии и пр., ка 
като що няма да се правят 
никакви разкопки, и по тоя 
начин, запази в първобитния 
й вид за проучване.

Последното заседание на

ниците са приели от 
трудовата атмосфера. Сега се 
говори за работата, за произ
водството, суровините, за мо
дернизацията . .. Новите усло 
вия все по-малкЪ дават възмо 
жност за интриги, които по- 
рано значително пречеха в ра 
ботата на колектива, 
вредно е било това, най-до
бре го знае самият колектив.

Успехите, естествено, не мо 
жеха да паднат от небето. То 
ва е резултат на редица неща 
и фактори — например на О- 
бинската скупщина, на Кам* 
рата, банките, ,на колектива, 
на специалистите и на новия 
директор Добросав Николич. 
Неговите организационни спо 
собности, трудовият елан и се

сърце

Колко

В. В.

Съвети

КАК ДА ПРОДЪЛЖИМ ЖИВОТА 

НА ЦВЕТЯТА
За да бъдат цветята дълго люляка и в горната, веднага 

време свежи във вазата, тря- се отделят. Откъснатите цветя 
бва да се берат рано сутрин, трябва веднага да се потопят 
а още по-добре след залез слъ във вода със температура, ка 
ице. Стъблата се режат с квато има в стаята, където 
остър нож косо, не с ножица, ще ги сложим. Добре е в гра 
защото тя ги смачква. Листа дината да се донесе кофа с 
та в долната част на стеблото, вода, та цветята да не фта- 
а при розите, хризантемите и нат без влага нито минута.

—- Всяко стръкче мак, хортен-
На нашите местни ръково- зия, гергина или божур ]след 

дители това рядко се случва. отрязването трябва да се под 
Може би се мисли, че са по- ържи над запалена свещ за 
важни ако пристигат с кола. да се отстрани отделящият се

сок, който запушва каналче- 
тата на стеблата. Едва след 
тази кратка операция стърко 
вете се натопяват. Цветята с 
дървенисти стебла, — люляк; 
жасмин, флокои, се натопя
ват само след като се разцепи 
долният край на стеблата. 
Препоръчва се хризантемите 
да не се отрязват, а да се от- 
чупват. Гергините и циклами
те трябва да се отрязват, ко
гато са напълно разцъфтели. 
Останалите цветя могат да се 
берат и когато са на пъпки, 
ако те вече са се оцветили.

Преди да ое направят цветя 
та на букети, добре е да пос
тоят не по-малко от два часа, 
а още по-добре цяла нощ, на 
топени до една трета от сте
блото във вода, на прохладно 
и тъмно място.

По-нататъшната грижа за 
цветята се свежда към всеки
дневната смяна на водата и 
подрязване на стеблата с 1—2 
см. Може във водата да се 
пуснат малко дървени въгли- 
оца. Те я предпазват от загни 
ване. Цветята не бива да сто
ят на слънце.

Димитровград

Уведичова се броят на нарушенията
Ст. Н.в те си. Най-много актове се отСъдията

Димитровградската община ед насят за хора от Куса врана, 
ва ли някога за по-кратко вре Горна Невля, 
ме е

за нарушения

Искровци НАШИ 

КУРСИВИ
получил толкова актове Тръиско Одоровци.

обществе- Автопроизществията също 
са в растеж. През споменато-

за нарушения на 
ния ред и правилника за дви
жението, колкото напоследък, то време е загинало едно ли- 
През първите четири месеца це, четирима са тежко повре- 

година е имало над 200 дени и неколцина са минал?!
с леки повреди. Материални-

Колко Митя харчи за ре- 
презентации и ще може ли 
да си върши работа и без 
тях — не знаем. Как нашите 

за директори биха отговорили 
на този въпрос — е тяхна ра 
бота. Не искаме да се месим 
в работите на трудовите ор
ганизации. Защо ли пък, ко-

тази
актове, а от тях най-много са 
за свивания, караници и про- те щети са значителни, 
тив велосипедисти, които ня
мат светлина на велосипеди-

ЧУДНИ ЕАБОТИ
Директорът на димитровгра 

дека „Услуга" е заминал 
Москва и Ленинград. Изглеж 
да да се запознае с опита в

, , _____________ решаването наГолям дефицит в лисинската кооперация проблеми.
М. Б.

комуналните
гато това не го правят ни ра- 

Димитровград ботническите съвети.Дали пък в 
няма да строи метро.Арестуван е касиера Доситей Игнятов ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВОКОНКУРС I

„Фабрад" обявил конкурс и 
за правник. Защо е изхвърлс

На едно заседание станало
казалОт известно време срещу на милионна плячка. Засега е

земеделска коопе възбудено дело срещу Доси- но предишното условие
коо- има и съдийски изпит, не уз

нахме. Вярваме, че това не е 
защото съставителите са 
бравили това условие, но че 
е спряна тактиката да се пос
тавят трудни условия, за

да дума за пари. Някой 
д че в малките организации се 

почувствува парата и 
за. едпа жена отиде в отпуск по 

майчинството.

лисинската
рация се води следствие, защо тей Игнятов касиер на 
то се смята, че в последните перацията. Предполага се, че 
няколко години тук е направс-

когато

е той оплячкал няколко ми
лиона динара.

Доситей се намира във 
Вранския затвор и ще отго
воря. Това за: плячка, фал- не дойде никой, 
шифициране и злоупотреба риБИЧИЧ В МЕСТНО ОГ- 
на служебен пост.

Узнахме, че за разкриването
на гази най-голяма кражба в интервю на телевизията 
в босилеградските стопански председателят на Съюзния из 
организации, ще бъдат привс пълнителен съвет Митя Риби 
дени над двссте свидетели. чич съобщи, че в Белград ид- някоя пара.

В. В. ва с влак.

Байкя пък каза: От нас в 
да просветата трябва половината 

да отидат в такъв отпуск, за 
да се почувствува, че сме спе 
етили някой и друг динар.ЛЕДАЛО

Значи остава да позасилят 
тази дейност, да си спестят

М. Д. Б.
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Проблеми на образованиетоОбразованието и културният живот в Босилеградско

Гимназията-на 

републииансна издръжка
Проблемите са нзвестни но кон до се решават?

съвсем нс задоволява нужди
те ма училищата.

След разговора не бяха при 
сти никакви заключения,

Учебното дело в Босилеград разбере от изказванията 
ско даде основа па няколко представителите на общината.

млади хора от Бооилс- Разбира се, нс всички пробле- 
градско да завършат средно, 
полувисше и виеше образова- ■ веднага. Но щс трябва един 
ние и по този начин да се вкл след друг да се разрешават, 
ючат в стопанския и общес- Един от най наболелите е фи- 
твен живот на страната. И нансирането на гимназията в 
днес над 90% от децата в Бо Босилеград, който ме търпи 
силеградско учат в основните отлагане. На второ място е 
училища, а 45% от завърши- проблемът с учебниците за 
лите основно училище учени- българските училища. Досега 
ци продължават образование- шното издаване на учебници 
то си в средните училища. По 
този начин нашето общество 
получава нови специалисти от 
българската народност в Бо
силеградско. Бсзсъмненио то
ва са добри резултати.

Но, опакото на този въпрос 
е по-друго. В разговора, кой
то тези дни ое водеше в Боси
леград между представители
те на Секретариата за образо
вание и култура на СРС и пре 
д ставите лите на Общинската 
скупщина, обществено-поли
тическите организации и учи 
лищата, председателя на Об
щинската скупщина Владимир 
Стоичков, говорейки за мате 
риалното състояние на учили
щата, изтъкна, между друго
то, че поради недостиг на фи
нансови средства снабдяване
то на училищата с огрев ста
ва върху доброволна основа 
на родителите; в някои учи
лища чиновете са стари по 
40—50 години, а има училища 
в такова състояние, че трябва 
веднага да се правят нови с- 
гради. Председателят изтък
на ,че въпроса за инвестиции
те в образованието не е раз
решен нито пък може общи
ната да го реши без помощта 
на Републиката. Кредитиране
то за изграждане на училища 
не е подходящо решение, из
тъкна председателят. Освен 
това общината не е в състоя
ние СЪС сегашния СИ бкгу.жет се преименува в Царибродска па
да финансира гимназията. И 
тук е нужна помощ на Репуб
ликата. Бооилеградска комуна 
в учебното дела вижда перс- ним на равноправие и прогрес 
пективата за своя прогрес! бе взето от страна на колек- 
„Училищата за нас са фабри- тива на гимназията действите 
ки" — каза Стоичков. При та 
кова положение разбираема 
с загрижеността в Босилеград 
ска община за решаване на 
натрупалите се проблеми в 
тази област. Със собствени 
средства общината е постро
ила 23 училища. В строеж са 
още 2, а трябва да се направ
ят още няколко. Всичко това 
говори за сериозни напреже
ния учебното дело в Босиле
градско да върви в крак с 
времето и нуждите. Затова се 
очаква помощ от по-широка- / 
та общност за превъзмогване ' 
на проблемите заради които 
и дойдоха представителите на |
Републиканския секретариат) 
за образование и култура за 
да се запознаят с тях на мя- | 
сто.

па

стотип номи ще могат да се разрешат
остана впечатлението, че за- 

обществсни На едно заседание, на кое- закрие, биха се създали мно 
то присъствува членът на Ре- гобро>йни проблеми и условия 

изпълнителен за фабрикуване на неграмот- 
бе ни, каквито за сега няма поч- 

разгледан въпросът за поло- ти. Особен проблем във фи-
жението на училищата в ра- нансирането на учебното де-
йоиитс на българската народ ло на народността е финанси
пост и то в светлината на тях ране на езика на народността,

■ I ното материално положение, което се плаща според репуб
1ПП Г.ЛТГГТГГТ» ттаттл* ТТтжилтггглпт-пат-т/п I Участниците в заседанието до ликанската цена, а тя е мно-ГОДИНИ учеоно дело В димитровградско казпаха че слецифичностите го по-ниска от цената на дру

на образованието в районите гите предмети в другите учи-
мате- лища. Тази разлика възлиза 

вследствие на 1200 динара годишно по

мите ресов аи итс 
фактори още тази година ще 
намерят някои решения за 
проблемите на образованието 
и културата не само в Босиле
градско, по и за цялата бъл
гарска народност в ГОгосла-

А. Л.

публиканския 
съвет Жика Радойлович,

пия.

на народността нямат 
риалиа подкрепа,
на което се стига до редица един учител, 
проблеми както в организира 

! нсто на съвременното обуче- вансиране на двуезичното обу 
ив посещаването чение на заседанието се кон

на училището и осигуряване- статира, че тази работа фина 
то на кадри. Законът за фи- нсово не им е призната, а тя

с е по-скъпа за около 20 на сто.

КАК ГИМНАЗИЯТА ПОЛУЧИ ИМЕ 

»Й0СИП БРОЗ ТИТ0« Когато става въпрос за фи-

Един детайл ог историята 
на гимназията говори много 
за името й. Защо колективът 
на гимназията в н^й-съдбонос 
ния момент от историята ма 
този край взе името на леген 
дарния партизански комен
дант и сега председател на 
Съюза на комунистите — Йо- 
сип Броз Тито. Един запазен 
документ от историята на у- 
чилнщето говори за това.

На 7 ноември 1945 година 
на своето заседание съветът 
взе решение 
получи име 
народна 
„Йосип Броз Тито". Ето съ
държанието на този акт:

„Съветът след като разгледа об
стоятелствата и условията, при ко 
ято се намира днес Цариброд и 
околията и като констатира, че то 
са в по-добро отношение при кой 
то н да е друг режим, а това се 
дължи от дадените малцинствени 
права, от Маршала на Югославия 
йоснн Броз Тито, съветът взе едч 
нодушно решение гимназията да

пие, такакрият гимназията или спеку
лираха с нейното съществува 
нс. Обаче правилното реше
ние на националния въпрос в 
Югославия даде възможност 
и на българската народност 
да има свои основни и сред
ни училища. Гимназията запо 
чна да работи още в условия 
та на войната. На 5 февруари 
1945 година започна учебната 
година. За директор бе наимс 
нован стария царибродчанин 
— комунист Кирил Трайков. 
Първи преподаватели в нова
та гимназия бяха Иван Пет
ров, Асен Апостолов, Вера Си 
мова, Елисавета Бодлева, Гео 
рги Шукарев, Георги Алексов, 
Славчо Томов, Петър Дими
тров. Въпреки това, 
че гимназията работеше по 
старата програма преподава
телите внасяха новини в нея. 
Новият директор Кирил Ке- 
милев се застъпваше за това 
всеки преподавател по своя 
предмет да „прилага диалекти 
чески методи в обучението, 
да буди политическо съзна
ние на ученика, да помага на
родната власт и пр.". Беше 
въведен и нов предмет, така 
наречен антифашистки час. Не 
го държаха класните настав
ници, а все по-често в гимна
зията идваха и хора от стра
на, които говореха на учени
ците на различни съвременни 

Б. Николов

лансиране на училищата 
приел положението от 1966 Поскъпването на образувание 
година и въпреки някои уве- то на народността в комуна- 
личения (повече за личните та тази година възлиза на 
доходи) материалното поло- 647,560 динара, а толкова па- 
жение на училищата сравнено ри не може да обезпечи обра 
с другите обществени служби зователна общност. Значи ос- 
е ставало всс по-неблагоприят тава тези средства да се тър- 
но. Докато преди две години сят от републиканската обра- 
отношението в разпределение зователна общност — специал 
то на бюджетните средства но за малките училища и па- 
беше 52:47 в полза на просве ралелки.
тата, а днес е 49:51 в полза ■ На заседанието се изтъкна, 
на обществените служби. Пре че в този смисъл са водени 
двидените увеличения от 8% разговори с представители на 
за лични доходи се реализи- републиканската образовател 
рат зависимо от постъпления на общност и те са прояви- 
та, а те никога не са били из- ли пълно разбирателство, 
цяло осъществени. Затова ли Участниците в разговорите 
чните доходи на просветните изтъкнаха и конкретни пред- 
работници не са съгласувани ложения за излизане от без- 
с доходите на техните колеги иеходицата. Предложено е ги 
от други училища и са по-ма мназиите в Димитровград, Бо 
лки от доходите на хора със силеград и албанската гимна- 
същото образование в общи- зия в Прешево да се трети
ната. Това явление, което на 
заседанието бе обявено за не 
оправдано, пречи да се оси- Републиканската 
гурят кадри специално за ма- лна общност. Така средствата 
тематика, физика и химия на общинските образователни 
във всички училища в общи- общности биха се ползвали за

основното образование' а с 
Образователната общност ос- такива средства би могло да 

вен това е принудена да се 
застъпва за поддържането на подобраяване на обучението в 
училища, които не изпълня
ват законните норми. Ако ги

гимназията да 
Царибродска 

смесена гимназия

рат като специални училища 
и да ги вземе на издържка 

образовате-„йосипродна смесена гимназии 
Броз Тито".

Името на Тито като сино-

ната.

лно в един момент когато шо 
винистически елементи от ра 
злични цветове искаха да за-

се направят крупни крачки в

тези училища.теми. М. Д. Б.

Васил Цонев никой не Се е сетил. И 
тогава направо в Париж, а оттам — в 
Моите Карло.

Тук изведнъж чичо Кръстник спря изу
мен.

— Монте Карло! Знаеш ли какво зна
чи това? Ами това направо значи, че 'ще 
станем милионери 
Слушай, аз имам 
за печелене на рулетка, 
лих . . . всъщност, аз 
ля. Тя е следната . . .

И започна да обяснява 
която беше обяснявал 
сване

можем да отидем

ЧИЧО КРЪСТНИК — той се огледа. — 
една страшна система 

Сам я измис-
ЧИЧО КРЪСТНИК всс разправяше;
— Нс ми върви, майка му стара, и то

ва си с!
Ние вървяхме с него, хванати за 

„Овча купел
разправяхме 

разни истории. Всъщност, разправяше ги 
чичо Кръстник, а аз го слушах. Другите 
някак си нс му. вярваха. Щом започваше 
да разправя, майка ми з.{почваше да 
нчи с

— Разбира се, трамвай. И то не 
къв да е, а наш. И се качваме в него. 
Аз съм ватман, а ти — кондуктор. Раз
бира се — той потриваше ръце и продъл
жаваше да развива идеята си, — и съби- 
рпмс пари. От всички. Без разлика на 
пол и възраст. От баби, деца, пеленаче- 
та.^ бременни . . , Слушай — перваше се 
той по челото. — от бременните ще взи
маме по два билета, разбира се! Това е 
идея. Ето ти допълнителни

отдавна си я мис-ка-
своята система, 

на всички до втръ 
и до ужас и за която баща ми 

казваше, че ако я чуе още веднъж, ще 
му посинее косата и щяло да бъде много 
спрашно да ходи нз улиците с посинели 
коси за смях на циганите.

Изведнъж чичо Кръстник ме дръпна за 
ръката и хукна с мен обратно към трам
вайната спирка.

— Бързо, бързо — крещеше той, — пре 
дстави си, че на друг му хрумне същата 
система? Просто ще ме ограби.

Ние се качихме на трамвай и чичо Кръ 
стник започна да моли ватмана да кара 
много бързо, защото леля му раждала, а 
тя раждала много мъчно и без него мо- 
жело да стане някаква беля, за която 
после ватманът ще отговаря лично пред 
самия съд.

Ватманът се ядоса и каза, че това са 
глупости

ръце,
по шосето от спирка 
овчскупелската баня и си ДО

Положението в културата 
също е трудно. Босилеград- 
ските библиотеки (заедно с у- 
чилищните) разполагат с 26 
хиляди книги, голям процент 
от които вече са неупотреби- 
ми. Босилеград има кино — 
зала с 180 места и нищо по
вече. Останалата културна де 
йност пада върху плещите на 
учащата ое младеж. Но това 
не е достатъчно. За по-богат 
културен живот също така са 
необходими средства, 
общината нс може

_ дръ
чиниите, баща ми запяваше „сбо- 

ринката”, а останалите дечурлига крещп- пари.
— Ами ако бременната няма парн? 

попитах аз.
Тук чичо Кръстник веднага
— Разбира се, че няма 

Дори може да й дадем —
Представи си,

ха:
Шменти капели! Шмспти капели! 

С което искаха да кажат, 
зано от чичо Кръстник, е 
можеш да 

Само аз го

се предаде, 
да й вземем, 

а. как мислиш?
болна

че всичко, ка 
мента, |^рято 

си метнеш на щапката.
слушах с огромно удовол

ствие н не можех да разбера защо 
другите не нх' харесват чудните и стра
нни неща, които разправяше.

Всс ми се иска да ида на луната 
— казваше например чичо ми, — ами ако 
там няма кафенета, а?

А Чичо Кръстник не можеше без кафе
нета. Не че играеше много-много, 
сто не можеше да не влезе в 
щом го види.

— Кафенето е особена работа,
— каза веднъж чичо ми, — 

седиш там и

че е някоя много
бременна. Ще й дадем пари като нищо. 
Сумати пари- може да й дадем 

— Ами ако
на

и другите нямат пари?
— Много просто. От тези, които нямат 

да взимаме, разбира се — 
тук чичо се вдъхнови, — чудесна иден' 
Щс возим само бедни. Само тези, които 

Представяш ли си — цял 
трамвай с бедни. Щс фучим от спирка на 
спирка и ще се плезим на богатите. Това 
ще бъде един чудесен трамвай. Ще 
завиваме, къдсто искаме. Може и в Пазар 
джнк да отидем ... Е да — спираше се 
за малко, — ако, разбира се. прокара^ 

, трамвайна линия дотам. Но слушай — 
той пак се пляскаше 
защо да нс вървим по же-пе-лининте? Ра 
збира се. Ние така

пари, няма

как така ще го дава под съд 
и каква е тая леля, дето ражда 
сигурно е над сто години, на което чичо 
Кръстник отговаряше, че е много млада, 
тъй катй му е леля от втория брак на 
майка му и бяла сестра на втория му 
баща, а когато майка му се оженила, та 
зи сестра била само на три месеца, за-

тянямат пари.КОИТО 
да осигу-

а про- 
кафенс.ри. симоето мо 

както 
можеш да 
си купиш 

и да се возиш, къдс-

Поставя се въпроса да ли те 
зи проблеми в образованието 
и културата могат да се решат 
и кога. Разговорите показаха, 
че от думи трябва да се мине 
към дела. При това особено 
се мисли на конкретни акции 
от страна на Републиката. То 
ва можеше съвсем ясно да се

мчс
си изведнъж 
станеш толкова богат, че да 
собствен трамвай 
то си искаш.

Тази мисъл 
спа, че той 
вива.

Апо главата. щото фактически била доведена 
на втория му баща от втория брак на 
бащата на втория му баща и за доказа
телство бъркаше във вътрешния си джоб

сестра
му се видя толкова интерс- 

веднага започна да ще го направим, че 
да върви по жс-пс-линиитс. Видя 
кресна зарадван той

я раз- ли — 
каква идея! Как
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Анкета за 

Димитровградско
В Одоровци състоянието на културата в

Художествена галерияПРОПЪДИЛИ
киното ОБРАЗОВАНИЕТО 

ОСНОВА ЗА КУЛТУРЕН НАПРЕДЪК■ ш ■ шВеднага да 
става дума за Височки 
Одоровци.

Тези дни, когато

;•УТОЧНИМ;

Тоя път на нашия въпрос място в живота на работници- 
какво мисли за сегашното съ- те, което трябва да има. А ко 
стояние на културата в Дими гато не се четат вестници как 
тровградско даде отговор ди- да говорим тогава за белет- 
ректорът на димитровградска ристични произведения. Дори 

^ррт1 а3Ия — Д1Х МЕТОДИ и ние, като училище, затаих- 
1 ЬОРГИЕВ. ме. Докато- по-рано поне един

до два пъти в годината се пре 
дставяхме, сега ни няма ни
какви. Дори да си признаем 

върху културното издигане, и нашите ученици трябва да из- 
второ, че именно културните мислят сто начина, за да им 
институции не отделят нужно разрешим устройването на та 
то внимание на тоя въпрос, нцова забава.. А да оставим 
Свидетели сме, че култур»о-за това, че тази танцови са на 
бавният център твърде 
се представя с пиеса или по
добна културна програма. От Според мен, ние по-сериоз 
друга страна, и изборът на но и по-отговорно трябва да 
филмите не винаги е най-спо обмислим за културното разви

за тие на младежта. Има много

;■

ч' ■*
■ ' * ;• - I '

У.^ у ■/, -уЛ

под-
вижното кино нз култу 
рно-забавния

•У

център 
отиде да прожектира 
филм, няколко 
доровчани поискали 
им се плати наем за са
лона. Няма да навлиза 
ме в проблема дали са 
имали право или не, но 
ще кажем 
факт.

Всяко

Ш Яу ШИШР, 'а.Шдуши о- ■ш' - >
Г ЖШ' 1да 1— Считам, че >в културата 

стагнираме. И то, първо за
туй че е намаляла дейността

1 ттт
„V.шт

• $ *

щедин ДРУГ

ршт
Шл|
Ш

кинопредстав- 
ление на подвижното ки 
но общинската скупщи 
на в Димитровград до- 
тира с 50 динара. Разхо 
дите обаче са много

щ- ш'ш - 1 ‘рядко твърде ниско културно равни
ще.

шЩт
$ щшпо-

големи: и възлизат пон 
якога до 
Значи, останалите сред
ства трябва да си обез 
печи самото 
кино. А как то може да 
ги обезпечи, когато 
едно представление или 
събере 20—50 
или не събере и толко-

шI ш
• * глучлив, а да не говорим 

селските библиотеки, 
изобщо не съществуват.

200 динара. Шйкоито неща, които могат да се на
правят, за да се подобри се
гашното незавидно положе
ние. Защото щом. ние бездей 
ствуваме — напира булевард- 
ната литература, която, може у|р
би, и няма особено влияние 
върху тези, които я четат по 
за ометка на това отнема це- 
пно време.

Искам да кажа, че в наша
та музика дейно са включени 

; към 40 младежи. Щеше да бъ 
де същинско щастие ако по 
толкова още бяха включени в ,
литературната и други сек
ции. При това, не трябва да 

I се изпусне от предвид попул
^ яризацията на художествени-
Е те стойности на изкуството.
I Настъпилата празнота у мла-
I дежите именно трябва да по-
I пълваме с ценности, а не да

им препускаме само да се оп 
ределяват и търсят евтина и 

Мисля, че тзърде малко се лоша забава, 
чете. Особено работническата Разбира се, тук все още про 
младеж малко чете. Причина блем номер едно си остава

та е, че в самите трудови ор- финасирането на културата,
ганизации малко се разсъжда 
ва върху културното издигане 
на работника. Правят се опи 
ти работниците да се оспособ- 
ят за съвременно производс
тво чрез различни общообра
зователни и специални семи
нари. Обаче трябва сериозно.
внимание да се обърне за об- И в тази учебна година се път отговаряли учениците от

на проведе тестиране на учени- гимназията е изработил Заво
дите в босилеградската гим- да за просветно дело при ре- 

Да си послужим с класичес назия. Първото беше. псозеде публика Сърбия, а тестиране- 
кия пример: четенето на вест но преди две години и се ока- то е организирал педагогиче- 
ници. Пресата (седмична и е- за като много полезно. ския Завод във Враня,
жедневна) не е заела онова Тестовете, на които са тоя Тестирането е проведено

ш Ш I
ч-; ' ' Шподвижно ■е Р* V-; уй©811 щна ш

тй' - ;- тзтдинара. € ш : , х :,ул„ штАШт.ва. е щНо все пак подвижно 
то кино някак си рабо 
ти и понастоящем е е- 
дтшетвеното културно 
развлечение на село, ко 
ето нашите граждани 
имат.

Тоя факт посочих за 
да се разбере, че подзи 
жното кино няма печал 
би, и че неразумно е от 
него да се търси запла
щане на наеми и пр. Си 
гурно одоровчани са 
знаели това, но просто е 
неразбираемо защо са 
постъпили по-иначе.

Да напомним, че тех
ният иск не бил удовле 
творен и подвижното ки 
но се върнало без да 
прожектира филма. В 
комуналния център 
изтъкват, че вече 

няма никога, да отидат 
там. Действително, това 
бе казано веднага след 
връщането им, в мо
мент на афект, но да
ли нямат право ако дей 
ствително решат вече 
да не отиват във Височ 
ки Одоровци.

| -- шIда*
- У 1'.; I ь/л,.
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Пая йоваиович: Преселение на сърбите (детайл)
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ПАЯ ЙОВАНОВИЧ е представител на академизма 

в сръбската живопис.
Главна тема в неговото творчество е човекът. 

Неговите картини поучават и възпитават. Те са близ
ки на народа поради академичния реализъм, в който 
са създадени.

По-известни негови картини са: „Завръщане от 
боя”, „Бой на Мишар", „Провъзгласяване на Душа- 
новия закон".

Всички негови картини са в духа на романтизма.

м. Георгиев

Ст. Н.

Новини от босилеградската гимназия

по отдели. Единствено по сър 
бохърватски език и геогра
фия са проверявани знанията 
на всички ученици.

Учениците от математиче
ския отдел са тестирани по 
математика, химия и биоло
гия, а онези от езиковия — 
по история, философия и ру 
ски език.

Учителите от гимназията са 
на мнение, че тестовете са би 
ли добри, защото са изисква
ли широки и целоцтни по
знания.

Учителският съвет при гим
назията най-обстойно разгледа 
някои належащи проблеми в 
своята трудова организация. 
Най-напред обсъди кадровото 
положение и реши да се пуб
ликува конкурс за седем .пре
подавателски места, които се
га заемат неподготвени лица.

Съветът поовети сериозно 
внимание и върху някои ло
ши явления, при учениците. 
Поради такива причини бяха 
изключени Драган Андонов и 
Николай Ангелов от трети 
клас. Първият е изключен по 
ради физическо нападение на 
друг ученик, а втория, пора
ди много неизвинени отсъствия 
и неприлично държание.

Разширеният съвет на гим
назията в Босилеград е взел 
решение в новата учебната 
година в първи клас да бъдат 
приети 105 ученици. Това ще 
са три паралелки, които ще 
обхванат само половината за 
вършили основно училище у- 
ченици.

За приемането на нови уче 
ници вече е публикуван кон
курс, а приемните изпити ще 
се проведат към средата на 
юни.

ЩОТО културно 2ЯВНИШС 
работниците.

Ст. Н.

та и ела да оидиш тогава какви неща 
Щс станат. На мен, например, ще ми ку
пи шапка. Ама не каква да с шапка, а 
шлпка-самовал ка. Щом видя някоП поа- 
нат, шапката сама ще сс сваля и щс 
поздравява, след което щс сс мята сама 
на главата ми до следващия познат.

— А баща тн ще има да зяпа, да зл-

време на време пляскаше и човека, че 
той накрая махна с ръка, извади някол
ко монети и му ги подаде, като прибра

снимка на някакво бебе — това
когаи вадеше

било именно тримесечната му леля, 
то майка му се оженила за втори път и 
бебето фактически било изрезка от обща
та снимка, направена по случай 
бата.

Ватманът млъкна, засипан от този
и за всеки случай караше така

сакото.
Чичз веднага ги стисна и отиде на ма

сата, където се играеше на „комар". Ка
къв беше точно този „комар” и 
не мога да разбера, но за мен това беше 
магическата дупка, в коята пропадаше 
всичко, което можеше да сс продаде на 
десет метра около къщата на чичо Кръ
стник. Останали бяха само голи кереми
ди, леля Кръстница ни молеше да не сио 
менаваме думата „керемиди” пред чичо, 
защото току-виж някоя сутрин осъмнат и 
без керемиди.

Чико Кръстник крещеше, размахваше ръ 
се гю главата.

сват-
сегаво

допад, _ „
бързо, че сумати баби го проклинаха — 
инто можеха да слязат като хората, пи
то да се качат по спирките.

Изведнъж чичо каза:
—Стой!
И смутеният ватман наистина спря ме

жду две спирки.
__ Ама къде има тук болница?
— Каква ти болница 

Кръстник, като скачаше заедно с мен от 
трамвая, — тука е кафенето.

През стъклото на трамвая видяхменавярно ои

пд . .
Чичо Кръстник се хилеше и показваше 

как бпща ми щял да зяпа, сетне показ
ваше квк майка мм щяла да зяпа, сет
не братята, но когато дойде до леля Кръ
стница, изведнъж сс омърлушн.

— Крей, майка му стара, ами какво да 
кажем за сакото. Тя, жената, толкова се 
трепа, докато ми купи сако, а аз взех, 
чс го изиграх ... Но слушай, тн няма да 
казваш, чс съм го изгубил на комар. Не. 
[) никакъв случнй. Щс кажеш, чс са ни 
го откраднали. Както сме си вървели п 
изведнъж ни нападат. Трима . . . 
четирима. С ножове и пистолети. Или не 
— по-добре да кажем, чс . : .

И той започваше да измисля най-разлпч 
ни невероятни истории п се смееше, и сс 
пляскаше по бедрата, като си представя
ше как леля Кръстница го слуша м 
кръсти:

— Добре, чс поне живи останахте.
— Точно така щс каже, познавам я 

казваше чичо Кръстник, — пз ако не я 
познавам, та кой. Слушай бе — аз я поз
навам като пръстите на краката си. Аз 
ако не я метна, кой?

Но щом я видеше, целият му ентусиа
зъм отиваше по дяволите.

А деля Кръстница само се усмихваше, 
но не така, както когато ни носеше пода
ръци, а някак съвсем иначе.

— Тази усмивка щс ме умори — казва
ше чичо ми, — поне да ми се скара като 
хората, да ме нпругас, а тя 
усмихва. А бе може ли да се живее с та
къв човек?

чичокресна
цс, потеше сс, пляскаше 
като повтаряше неизменното си:

— Е това ако е късмет! Ама хич може 
ли така бе. Я виж, виж 
хиляди и пак се падна.

Десет минути след това той остана без 
стотинка н сс опита да обясни, че само 
по една случайност е загубил, но поне
же никой не искаше да го слуша, започ
на да обяснява на йграещите как да иг
раят, за да спечелят. Накрая го изхвър
лиха с ритници навън и му казаха, чс 
ако стъпи в кафенето, краката му щс счу
пят.

как
едно на стоватманът скочи почервенял и 

хукнал след чичо с дръжката, с която ка 
раше трамвая, но добре, че хората се 
развикаха да кара, иначе щеше да станс 
някоя беля.

— Заради този ватман щс
викна задъхан чичо,

мен из тесните улички.
от това зависи

пс

ми отиде 
катосистемата 

летеше заедно с 
— бързай, моето момче, 
всичко!

Едва пред входа на кафенето сс плес
на по главата:

— Брех, майка му стара, ами

се

Едва сега той ме забеляза отново и ка
то размаха юмруци към кафенето, започ
на да ми обяснява, че щс дойде веднъж 
той ,ама не как да е, а качен на файтон 
и не какъв да е файтон, а тъкмо три фа 
йтона — на единия той, на другия 
бето му, на третия бастунът му. Ще слезе 
и с един замах Щс обере всички, съдър
жателят на кафенето ще сс обеси пре^ 
прата/га си от скръб по изгубените си па
ри, а чичо ще се грабне, щс се метне на 
влака и в Моите Карло. А като ограби и 
там самия Ротшилд, ще си кривне капа-

нис ня
маме и пукнат лев.

Но смущението трая само за 
— Разбира се, разбира се — 

и влезе решително вътре.
Сетне свали сакото си, отиде до никл- 

металически рамки на очила 
като

миг.
каза чичо

бом-

къв човек с
та и започна бързо да ръкомаха,

Човекът сему пъхаше в ръцето сакото,
пищеше с тънък глассц, като само седърпаше и 

нападнат от оси, йо чичо така ръкомахл- 
пляскаше по главата и отшс и така се

В. В.
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[ НАУКА ★ ПРИИОДА ★ ТЕХНИКА ) Уинстън Чърчил

МАРШАЛ ТИТО 

И ЮГОСЛАВИЯ
По повод полета на „Аполо — 10сс

Следмесеца какво? (Предаваме изводи от мемоарите иа 
Унистъи Чърчил озаглавени ВТОРАТЧ 
СВЕТОВНА ВОЙНА. В 26-та глава ма та
зи книга под заглавие „Маршал Тито и 
Югославия" Чърчил говори за първите 
му контакти с Народоосвободителното дви 
жснис, изпращането на английска мисия, 
за стълкновенията между Дража Михаи- 
лович и Тито, за положението иа крал 
Петър, преписката между Чърчил и Ти
то и др.)

САЩ и СССР — дали различни целя в Космоса?
Сътзст-полст иа „Аполо-10" 

ската програма не е известна. 
Може би СССР не имал така
ва цел — отиване на Месеца, 
или пък тази цел е напуоиата 
с времето. Американските спе 
циалисти, които следят всяка 
крачка на съветите в Космоса 
считат, че съветската програ
ма с ориентирана към създа
ването на големи орбитални 
станции с човешки екипажи. 
Те считат че съединяването и:> 
„Съюз—3" СЪС „Съюз—4" II- 
рез януари т.г. с решаващата 
крачка в това направление. 
Но американската програма в 
топа отношение, казват, изос
тава зад съветската най-мал-

в Космоса, първи са съедини
ли два кораба и разходка на 
човек извън кабината в кос
мическото пространство, след 
това съединяването иа два ко 
раба с екипаж и са отправили 
нагоре и първата жена-космо 
навт. Но все пак американски 
те коментатори не без удовол 
ствие заключават че САЩ има 
предимство пред СССР.

Американците имат 13 кос
мически полета с повече чле 
нов е на екипажа, а съветите 
само четири. Американците 
са направили шест разходки^ 
из Космоса, а съветите — 
три, американците са съеди
нили корабите си в космоса 
шест пъти, а съветите — един 
път. и най-сетне 
ците десет пъти са облитали 
Месеца и сега с този полеТ| 
мислят да го обиколят още 
31 пъти, а съветските космо
навти още и не са опитали 
да направят това.

Но тъкмо това навежда на

Тази седмица още един аме 
рикански космически кораб 
— „Аполо-Ю" излетя в Кос
моса с трима космонавти, за 
да прокара път за прилунява 
нето на земните обитатели на 
Месеца. Неспирният възход 
на космонавтиката върви тол
кова бързо, че просто се за
бравя, че досега са направени 
само 31 такива полети в Кос
мос^, откак на 12 април 1901 
година съветският космонавт 
Юрий Гагарин за първи път 
се дигна в космическите про
стори.

До сегашния полет на „Апо 
ло—10” САЩ са направили 19 
космически полети с човеш
ки екипаж, а съветите 
Американците, които обичат 
да се сравняват с русите нс 
изпускат да изтъкнат, че 35 
американски космонавти са 
прекарали в Космоса 3.938 ча 
са, а 17 съветски — само 868 
часа.

Колко то ми позволяваха другите задължения сле- 
събитията. Освен няколко бедни пратки, коитодех

хвърлихме със самолети не бяхме в състояние да да- 
•дем помощ. Нашият щаб за Средния изток беше от
говорен за всички операции в този район и така бе 
организирал агенти и офицери за свръзка с привър
жениците на Михайлович. Когато през лятото на 1943 
година си пробихме път до Сицилия и Италия, Бал
каните, а особено Югославия, никога не ми отиваха 
от акъла. До този момент изпращахме свои мисии йз 
ключително на онези бандити на чело на които стое
ше Михайлович, който представяваше официалено съ
противителното движение против немците и югослав-

12. ко една до две години.
И по отношение на между- 

планетните полети без човеш 
ки екипаж изглежда 
са избрали различни 
пътища. Съветоките учени из

американ

2
ското правителство в Кайро. През май 1943 година за
ехме ново становище. Бе Решено да се изпратят ма
лки групи английски офицери и подофицери да на
правят връзки с югославските партизани, 
това, че се водеше ожесточена борба между тях и 

. четниците и че Тито като комунист е водеше война 
не само против германските завоеватели, но и против 
сръбската монархия и Михайлович. Към края на съ
щия месец капитан Дикин, преподавател на Оксфор
дския университет и човек, който преди войната пет 
години ми помагаше в литературната работа, бе спус
нат с парашут с цел да организира една мисия при 
Тито. След това последваха и други английски мисии, 
така че до юни бяха събрани много данни. Начални
ците на генералщаба от 6 юни бяха дали следния до
клад: „Съдейки според данните, с които разполагахме 
във Военния кабинет е ясно, че четниците в Херцего
вина и Черна Гора са докарали своите отношения с 
Оста до безнадежден компромис. По време на неот
давнашните борби в Черна гора може да се каже, че 
партизаните по-добре са организирани от четниците и 
те са задържали силите на Оста."

Към края на този месец съсредоточих вниманието 
си върху въпроса за изнамиране на начин за получа
ване най-добри резултати от местния отпор на силите 
на Оста в Югославия. След като помолих да ми се да- 
дат пълни данни, ръководих с конференцията на на
чалниците на генералщабовете в Даунинг Стрит на 23 
юни. По време на разискването изтъкнах твърде важ
ното значение да се даде най-голяма възможна под
крепа на югославското движение против Оста, което 
задържаше около тридесет и две дивизии 
на Оста в тази област. Този въпрос беше

глежда са се насочили към 
Венера (вечерницата) или зор 
ницата при което имат голям 
успех в последните дни. Аме
риканците изглежда се насоч
ват повече към Марс.

въпреки
ПРЕДНИНА мисъл, че такива сравнения са 

съвсем неподходящи. Амери
канската програма личи, че е 
насочена

Американците признават чс 
съветските хора първи са из
летели в Космоса, първи 
направили маневър с кораби

към прилунявансто 
на човек на Месеца, а това сеса
потвърждава и от сегашния ТАНЮГ

ИМА ЛИ ЖИВОТ 

НА ЗЕМЯТА?
Този въпрос навярно биха 

си поставили марсианците, а- 
ко, разбира се, на Марс има 
разумни същества. Те 
изпращали към Земята мар- 
сиански автоматични станции, 
за да заснимат повърхността 
на планетата и после по сним 
ките да търсят следи от жи
вот.

се опитали да открият, са раз 
лични обекти, навеждащи на 
мисълта за изкуствен произ-; 
ход, като: железопътни линии 
и шосета, мостове.

дералното шосе Но 40, но 
пак след съпоставяне с топо
графската карта. На трета 
снимка от същия спътник на 
фона на облачните маси над 
пролива Дейвис (между Грен 
ландия и Бафииова земя) се 
виждали две успоредни иви
ци, дълги повече от 200 км. 
Навярно кондензационни сле
ди от самолет на една от тран 
сполярните авиолинии и сян
ката на тази следа на фона 
на облаците. На четвъртата 
снимка, получена от спътника 
„Тайрос“, се виждала област 
в провинцията Онтарио в Ка
нада, покрита с правоъгълна 
мрежа от линии, широки 0,5 
км. Известно е, че тази об
ласт е гориста и фотографи
раната мрежа е явно система 
та от просеки, чийто контраст 
е бил засилен от наскоро па
дналия сняг.

С това признаците на жи
вот върху няколкохилядите 
фотографии на Земята се из
черпвали. По такъв

биха
баражи,

вълноломи и такива временни 
образувания като кондензаци 
енни следи от самолети, кил- 
ватерни следи от морски съ
дове и др.

И какъв,^ мислите, бил ре
зултатът от иай-старателното 
изследване на фотографиите 
на повърхността на Земята? 
Не били открити дори приз
наци на сезонни изменения. 
Установено било, че на сним
ките най-гъсто населените ра 
йони на Земното кълбо 
леждат съвършено безлюдни. 
Оказало се, че на Земята ня
ма нито Ню Йорк, нито Лон
дон, нито Калкута, нито как- 
вито

Учените на Земята вече из
вършиха такъв опит по отно
шение на Марс. Но на сним
ките, получени от американ
ската сонда „Маринър-4“, не 
са били открити никакви при 
знаци на живот. И все пак не 
изпадаме ли твърде рано 
песимизъм? Дали фотографи^ 
ите, направени от спътниците, 
могат да се смятат за абсо-

на силите 
толкова вл-

3в
из- жен и затова дадох нареждане да се отдели едно чи

сло самолети, с които да се увеличи помощта, макър 
и за сметка на бомбардировките в Германия и вой
ната по море.

На 7 юли, пред излизането ни на Сицилия, обър
нах внимание на Александер за тези възможности.

Председателят на правителството — на 
Александер

лютно доказателство.
Точно това решили да про

верят американските, учени Д. 
Килстън, Р. Драмонд и К. Са- 
ган, като се опитали да откри 
ят признаци на живот на Зем 
ята по снимките, получени от 
метеорологичните спътници 
„Тайрос“ и „Нимбус“.

Възможностите да се открие 
живот по снимките, получени 
от тези опътници, са значите
лно по-големи, отколкото по 
снимките.

и да било други градо
ве. Не били открити призна
ци на живот в такива райони 
на Земното кълбо като Източ 
ното крайбрежие на САЩ, Ев 
ропа, Индия, Япония и др.
Само на четири фотографии 
били забелязани обекти, 
то биха могли да подскажат 
евентуално иа марсианските 
наблюдатели, че Земята е о- 
битавна разумни същества.
А както казахме вече общият 
брой на проучените онимки е 
бил няколко хиляди.

На една снимка от Север
ното крайбрежие на Мароко, 
получена от „Нимбус-1“, 
виждал тесен бараж,
25 км и широк 1,5 км, 
чащ участъка на Средиземно 
море. Но когато сравнил 
мката с топографската карта 
на този район, баражът изля въпроса,
зъл полуостров. Колко лесно Марс, е много по-трудно от- 
желаното може да се приеме колкото да се докаже по сни- 

деиствителност. На друга мките от спътниците че 
снимка от| „Нимбус-1“, обхва Земята 
хцатца щата Тенеси, изследо
вателите успели да отъждест
вят няколко участъка от фе-

генерал

7 юли 1943
Предполагам, че сте чели за неотдавнашните 

ки боеве в Югославия, както
теж-начин ве

роятността да се открият сле
ди от живот дори на снимките, 
получени от фотокамери с 
по-голяма разрешаваща спосц 
бност

и за разпространения 
саботаж и герилска дейност в Гърция. Трябва и Ал
бания да тръгне в тази насока. Всички 
се създали без какаото и да било помощ от страна на 
Великобритания, оовен няколко

кои тези активности

колета, хвърлени със 
самолет. Ако се бяхме доближили на входа на Адриа
тическо море с намерение да изпратим и няколко ко
раба в далматинските и гръцки брегове може би Це-

е била приблизително 
около 0,001. В същност тя е 
още по-малка, защото изсле
дователите предварително 
знаели какво търсят и 
съмнение са имали 
ност да прибягнат до помощ
та на съответните топограф
ски карти. А тъй като ние не 
разполагаме с такива топогра 
фски карти на марсианската

изпратени от „Ма
ринър-4“, чиято фотокамера 
може да заанима обекти, не 
по-малки от з—5 км. 
това от повърхността на Марс 
са били получени 
снимки, а изследователите на 
земния живот са 
разположение няколко 
ди онимки от 
йрос“ и двеста 

Какво са се

саОовен лия западен Балкан щеше да избухне, което би има
ло големи последствия. Но всичко това е като при
казката за ръжена, докато заекът още се намира в 
гората.

при 
възмож-всичко 22

сеимали на 
хиля- дълъг

отси-спътниците „та 
от „Нимбус“. 

надявали да от 
крият на фотографиите 
дователите? Най-напред 
нните изменения в областите, 
покрити с гъста растителност] 
и особено резките

сни- Преди да тръгна за Квебек решихме да подгото- 
вим път за понататъшна акция на Балканите, по пра
во да назначим един по-стар офицер начело.на една 
по-голяма мисия, която да отиде при партизаните с 
пълномощно да ми дадат непооредствени сведения 
във връзка с нашите бъдещи отношения към тях.

(СЛЕДВА)

повърхност, да се отговори на 
има ли живот наизсле

сезо

напромени 
във вида на обработваемите 
площи след прибиране на ре
колтата. Второто, което биха

все пак има някакви
следи от живот.

• .
„Космос"
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ГОСТЕНИН В НАШИЯ ГРАД
ЕВА РАС:

»

ВСИЧКИ СМЕ ДОВОЛНИ ОТ ПРИЕМА!
Титовата щафета в Димит- — Как сте се озовали в ед- — Откритото погубва силата 

ровград съпровождаше и гру- на такава пътуваща група и на поетичната реч. Снощи не 
па известни югославски арти- кое отличава театъра на наци можахме изцяло да проявим 
сти. Към наи-прочутата меж- оналната драма от останалите художественото си майстор- 
ду тях актрисата ЕВА РАС, белградски театри? ство. Ако програмата беше в
се обърнахме с молба за ин- някаква зала, тя щеше да
тервю. Тя се охотно отзова и — Замисълът при създава- бъде поне двойно по-успеш- 
с удоволствие отговори на за- пето на театъра на национал на. Но все пак, приятно сме 
дедите въпроси. " ната драма бе — изключител изненадани от дисциплинира

но да се обърне внимание на ността и големия интерес на 
националната драматична ред. зрителите, 

ление за нашия град и хора- Ние считаме, че на артиста 
бе първия въпрос.

шщКакво е Вашето впечат-
.

та му 
който й зададохме.

— Може ли да говорим то- 
собственото му вживяване, не гава за криза в театъра?
освен художествената реч и V .

*
- Те нужно нещо повече. Затуй— Не само аз, а всички сме 

въодушевени от топлия при
ем! Във вашия град срещнах 
ме най-достойно и най-гриж- 
ливо дочакване. От 5 май, от
как сме на турне, нито в един си представяне пред димитров защото тук трябва да засег

нем и критиката, която дава 
път и похвали на неразбирае 
мото. И почти никога крити
ката и зрителите нямат общо

— Да. Но не толкова мате
риална, колкото за пропъж- 

общуваме дането на зрителя от театъра 
с авангардни, яеразибраеми 
за него произведения. Но то- 

Как оценявате собственото ва е един комплексен въпрос.

не мъкнем кулиси и други по 
собия, а направо 
със зрителя.

У А

&

Ева Расмнение.
Самобитно-Оня момент, когато се усъм- го те сравняват, 

ня, че не вървя напред ще се стта е онова, което отличава 
откажа от всичко. Казват, че всеки артист, 
не съм скромна. 'Лъжа. Оно-

— Вашето представяне във 
филма ,ДЦе бъде скоро про
паст на света" е похвално по
срещнато 
от критиката?

и от зрителите, и — Къде с по-голямо удово-то-ва, което изпълнявам 
ва съм само аз. А скромно- лствие работите — в театъра 

качество на домакини- или на киното?
Нито

стта е— За мен това е същинско 
„югославоко чудо". Ужасявам 
се от неразбираеми 
не ги тълкувам никога. Мно
зина мислят като мен и от
тук вярата в повторното раж 
дане на театъра.

те, не на артистите, 
съм само аз. Нито съм въоб- 
ражена. Твърде съм нормал
на и мисля, че онова, което е 
хубаво в Югославия, хубаво е пропада. В театъра е по-дру- 
и в Америка и било и къде- го: там се предизвикват чув

ствата, изпълняваш себе си и 
сякаш свириш на себе си ка- 

— Често Ви сравняват с дру- то на инструмент. Аз се раж
дам там всякога като птицата 
феникс от пепелта.

— Най-лесно артистът загу 
бва своята самобитност в ки-неща и
ното, затуй и там най-леко се

то да е.
— Дума-две повече за себе

си? ги актриси, как приемате то
ва?— Всяка награда някой с 

получил — изключителна ни
кой. Аз именно нея

— Сравняването е най-голя 
търся, мата глупост ,без оглед с ко- — Има ли роли, които Ви 

„лежат"?

— Срамувала бих се ако из
пълнявам роля, в която 
има допирни точки с мен. Иг 
рая само онова, което е из
вън мен, 
чрез чувства в мен и с което 
заживявам.

даОт районните прегледи
а което■ вкарвамТ. ОДОРОВЦИ-УСПЕШНО И ХУБАВО

ЯВ
— И накрал: моменталните 

Ви планове?
В неделя, 18 май, т.г. се състояха няколко районни 

прегледа в Трънски Одоровци, Долна Невля, Камени
ца и Желюша. Онова, което видяхме в Трънски Одо
ровци показва, че подготовките там са били сериозпи 
и качествени.

На районния преглед в Търнски Одоровци, освен 
ученици и младежи от селото, взеха участие като го
сти ученици от основното училище в Звонци. Всъщ
ност, това гостуване е напрарено след толкова години, 
така че -просто е чудно как две народностни училища, 
които са отдалечени само няколко километра не под-

ш — От Димитровград напра- 
во заминавам за Кан, където 
на фестивала ще бъде пред
ставен филмът „Ще бъде ско 
ро пропаст на света". Ненави 
ждам наградите, просто всич
ко там с много смешно, но 
традицията изисква и аз щс 
замина. Инак уча усилено фре 
тгски език, защото наскоро

Щ

I

държат връзки. ___
Поотделно хубави бяха гимнастическите упраж

нения и на момчета, и на момичета, а добри резул- 
бяха постигнати -в различните атлетически дисци- 

надбягване на 80 метра за 
Мирко Филипов (И сек.).

Физкултурни изпълнения
беше Виолета Димитрова (10 сек.) а второ, относно 

Спаса Рапгелова и Стана Петрова
възнамерявам . да замина за 
Париж, където вярвам ще мо 
га повече да проявя таланта 
си. Защото човек без амби
ции е почти нищо.

трето място, заеха 
(п сек). В скачане на дължина първи бс Т-ошко мар-

_ 4 50 метра, а от. момичетата Стана Петрова —
поле убедителна победа

тата
плини. Така например в
следа^аотЪТошкоЯМарков (12 сек.) и Ивица Денчев 
(14 сек.). В надбягване на 60 метра за момичета -първа

ков
3,40 метра. Във хвърляне на 
отнсое Свободан Симов, който забележи 8,88 метра.

От останалите спортни дисциплини: ръчна топка 
момичета убедителна победа забележиха ученичките 
от Трънски Одоровци като победиха ученичките от 
Звонци с 5:1, докато в малък футбол играха момче
тата наравно 2:2 ,а във волейбол младежите победиха 
учениците (и двата отбора от Тр?нски Одоровци) с 
резултат 2:1.

В културно-забавната част на програмата -в точе
на близо два часа имахме възможност да слушаме 

прекрасни изпълнения на старинни песни, а също та
ка да видим и твърде хубавото изпълнение на народ
ни хора от танцовия състав при училището. Онова, 

пленява това е лекотата на движенията, сравни-

Ст. Н.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ

ТУРНИР па ШАХМАТ
В организацията на републикан

ския синдикален съвет на 18 мая, 
тази година, в Димитровград се 
проведе междуградско състезание 
по шахмат. Организаторът на със
тезанието в Димитровград беше 
общинския синдикален съвет.

Димитровград бе п групата, в 
която още се състезаваха в Ниш, 
Пирот и Алексинац. Ка-кто се очак 
ваше първо място зае Ниш, след
ван от Пирот, докато Димитровград 
ските шахматисти се класираха тре 
ти а алеисннчапн последни — на 
четвърто място.

На отборите шахматисти
книги, докато

Ш1С

което
телн-о добрата уиграност. „

Накрая да -напомним и това, че наи-добрите из
пълнения от Трънски Одоровци едва ли ще гледаме 

централното тържеств-о в Димитровград, защото 
именно на 25 май, училището от Трънски Одоровци 
ще гостува в Звонци .където също се устройва фести
вал на младостта. Ст> ”•

на бяха
връчени награди 
па днмитровградчани поотделно за 
всеки състезател-шахматист.Танцовият състав при основното училище ст. н.■»
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ЧУЖД
ХУМОР

СИРЕНЕТО Е 

ОТДОЛУ
На злободневни теми

Дядо Първан от Поганово 
бил бедон човек с многочле
нно семейство.

Един ден изпратил 
на имвата да копаят цареви
ца , а той останал да им отне
се обед. Домакинята пригот
вила качамак и тъй като ня
мали сирене, го посипали са
мо с маст.

Взел дядо Първен тспсия- 
та и заминал.

Децата едвам го 
гладни, заседнали и започна
ли да ядат качамака. 
ст тях питал:

— Няма сирене, татко?!
— Има, има. Яжте качама

ка, сиренето е отдоле?!

(Записал В. И.)

ЕЛЕКТРОВЯРВАЩИ Учителката: 
баща ти е решил зада
чата.

Ученикът: — Но как 
во съм виновен аз за 
това. Майка ми винаги 
е заета.

ПакДЯДО ДАВИДКО 

ИЗБИРА ЗЕТ
децата

ракия из хладилника. Много е 
хубава. Мисля си аз: как мо
же не са електрифицирани, а 
употребяват хладилник. След 
като гаврътнахме по 
чашки питах:

— Обяснете ми, моля ви се-: 
нямате електрически ток, а 
употребявате хладилник?

— На нас ни е обещано, да 
бъдем електрифицирани до 
1968 година и ние вярваме, че 
сме електрифицирани... —
казва домакинята.

Влизам в друга къща.
Всички домашни заседнали 

и гледат тслевезиоииа програ
ма. На екрана пяма снимка. 
Сянки падат па екрана от га
зената лампа.

— Добър вечер, какво нра- 
запитах.

— Нищо. Добре сме — ка
за домакина 
дневиик.

Взех столица, седнах и от
правих поглед към екрана.

— Добре, хора какво гле
дате, когато няма снимка?

—Ние дълбоко вярваме в 
онова, което ни е казало и 
ние виждаме всичко ... 
за той.

Нямаше как, гледахме в 
празния телевизор.

Исках да обиколя и други 
къщи.

В едно домакинство видях 
перална, в друго 
ческа печка. Нито една къща 
не беше без електроуреди.

Висок жизнен уровен.
Научих че електровярващи 

те от селото разписали кон
курс за електроинсталатер.

Тази религия взела голям 
размах.

За няколко години, откакто 
трябвало да получат ток, хо
рата в селото имат такова дър 
жание като че ли имат ...

За два дни колкото прека
рах в селото и аз започнах да 
вярвам, че са електрифицира 
ни. Затова написах статия под 
заглавие: „Благодетите след 
електрификацията на с. Горно 
Дъбово".

След тази статия получих 
похвала от председателя на 
общината, който също бил 
слектровярващ.

По-добре е да вярваш, от 
колкото да работиш.

Един приятел от село: 
пише: „Ела да видиш чудо. Не 
вярваме вече в Бога, не ходим 
в черква, няма вече „събота- 
ри", а има нова религия.

Всички сме 
ващи.

Подготвих се веднага — и 
още същата вечер пристигам 
в селото.

В първата къща домакина 
ме посрещна радостно. Слага 
нещо да почерпи. Домакиня
та ме пита: искаш ли студена

»• I .■? а%> ! ’ • '

ми

Дядо Давитко от Долни 
Криводол имал хубава дъще
ря и искал добре да я омъ
жи. По едно време я харесал 
селския учител и дядо Давид 
ко се заинтересувал що за чо 
вок е той. Давидко искал да 
има умен и добър зет. Зато
ва искал да види дали бъде
щия му зет притежава тези 
качества.

Едип дои, когато в коопера 
цията се насъбрали много хо 
ра, влезнал и учителя. Дядо 
Давидко искал да се възпол
зва от случая, и сс обрънал 
към учителя със следните ду
МИ:

две-три
*слсктровяр-

Бдин продавач рекла
мира качествата на гре 
бен от перлон:

— Може да го извие
те, да го топите във вр 
яла вода, да стъпвате 
отгоре му...

— А ще мога ли да 
се среша с него? — за
питал боязливо един 
клиент.

дочакали

Един

Радио 

Ниш 

за вас

(немски хумор)

*— Даскале, искаш ли нещо 
да ни обясниш?

— Искам, дядо Давидко — 
казал учителя.

— Цял ден удряхме сбри- 
ка пълен с вода със секйра- 
та по не може нито един да 
го счупи — продължи 
Давидко. - 
рад водата.

Учителят, без да отговори, 
взима секирата, удря ибрика 
и той пръснал на парчета, а 
водата се разляла по пода.

— Много хубаво 
Ние цял ден удряхме и ни
що — казал дядо Давидко.

Когато се завърнал в къщи 
казал на бабата:

— Е, бабо даскала няма да 
ни бъде зет. Много лек ми 
се вижда.

След това разказал на баба 
та какво се случило в коопе
ративната кръчма.

вите?
Госпожице, способ 

влю-ето гледаме на ля сте да се 
бите от-пръв поглед?БАЙ ДЖОРА — Не.СЪБОТА, 24. V. 1909

— Тогава утре ще 
дойда отново.12.10 — Нашият джу-бокс 

14.35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

език
18.03 — Каним ви да танцуваме

ДЯДО
дали това е за-на български

*

Един човек пътува с 
трамвая. До него се при 
ближава нисък човек и 
го хваща за ухото му. 
Възмутен, човекът пи-

НЕДЕЛЯ, 25. V. 1909
ка

7.20 — Из нашите предприятия
9.05 — Резервирано за днекос 

10,02 — Младежта пред микрофона
11.05 — Музикални честитки 
12,10 — Музикални честитки

дълженне
13,35 — Весели радио вести 
15,30 — Предавано 

език

даскале.

про та:
— Моля ви се, какво - 

правите?на български

Защо, какво има?
ПОНЕДЕЛНИК. 26. V. 19С9 електри- ПРЕКЛАПА — невъзмутимо отвръ

ща ниският.
— Та вие сте се хва- . 

нали за ухото ми!
— Е, и какво, ще сли 

зате ли вече?

ш • •
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

език
16,00 — Музикални честитки 
18.03 — Резервирано За днес 
18,10 — Избираме-избирайте

на български
— Ка бео млад избираоше 

са ка остаре изби-стари 
раю млади.

Никига да ми дойде ред.
(Записал Богдан Басов) 

учител
ВТОРНИК. 27. V. 1969

14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

евнк
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес

на български
Общинската скупщина в Ди 

митровград обяви конкурс за 
директор на Центъра за кул 
тура и забава. Едно от усло- 

кандидатите да

НЕОФИЦИАЛНО е истина. Който иска да види, 
че не е това точно некд отиде 
в Спортния център и там не 
само, че това ще види, но и 
ще помирише ...

СРЯДА, 28. V. 1969

14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

език
16,00 — НАВИП за вас 
16,45 — Народни песни 
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — Избнраие-избиранте

яна, а има работници и във 
втора...вията е 

имат СРЕДНО образование 
Ако е за директор — много 

е...

на български Свободан Манов
ПРИНЦИПИАЛНО

Още две улици в Димитров 
град ще получат електричес
тво. Злите езици говорят че 
това са улици, в които живеят 
или трябва да живеят някои 
„фактори".

Напълно принципиално е 
решението. Сигурно няма да 
се говори в чаршията, че те
зи хора имат някои неосвет- 
лени неща.

СъобшениеРАБОТНИЦИТЕ СА ПОВЕЧЕ

ЧЕТВЪРТЪК, 29, V. 1969 Стои един работник между 
фабричните и административ 
ните помещения на комбина
та „Димитровград" и разсъж 
дава на глас-.

— Вижте администрацията 
има повече работници от рабо 
танците в производството.

— Не е точно-отговаря му 
друг — това е само първа см-

По случай чествува- 
нето па двадссетгодиш 
нклата па пзчата па бъ 
лгарскн език в Югосла
вия „Братство" от 13 
юни ще излезе със 

специална притурка, но 
светена на юбилея.

14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

език
16.45 — Музикални честитки 
19,10 — Любителска трибуна

на български

ПЕТЪК. 30. V. 1909

14.35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване 

език
16,00 — Музикални честитки 
18.10 — Избираме-избирайте

КАНАЛИЗАЦИЯ
че в Димитро в- 

канализация. Не Iна български

Говори се, 
град нямаБ. Николов
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