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ПРЕДИЗБОРНИТЕ ДНИ

Правото на младото 

поколение да гласува 

е заслужено Клисура: МАСОВО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ганизациите на ССРН. махала ..Смудиина , Клисура 
и младежта в Клисурсхи 1 център и село Грознатовци. 

п:?ята на избирателите се забел ] рейон влязоха в предизборната Голямо внимание обърнаха из 
язва голям брой млади. Младеж I кампания организирано и със бирателите върху това кого и 
ките организации кандидатират | солидно изготвени планове. То- ! защо кандидират. Това повлия 
своите пай-дсбри членове, кои- ва в сигурно и причината, че Еърху избирането и структура- 

Гег.гели I то вече са се , утвърдили като всички политически събрания. та на кандидационните състави.
които се провеждат са масово Така например от всички избра 
посетени. Разяснителната рабо- ци кандидати само седем се изби 
та също така а на завидна висо рат повторно за отборници, а 11 
та и обхваща не само общите по се кандидатират първ път. Ме- 
ложекия на изборния закон и жду тези кандидати има четири 
Конституцията, но и подробнос- ма младежи и две жени. Тъй ка 
тите във връзка с изборната то изборите минават под знака

на честването на Първи и 25— 
май. гражданите тържествено 

и на кандидационните събрания чествуваха празника на ^груда и 
на избирателите. Първо, тези съ ; оега се готвят още по-тържестве 
брания бяха масово посетени и но да посрещнат и Деня на мла 
гражданите участвуваха живо достта — 25-май. 
в предлагането на кандидатите.
Най-масови бяха събранията в !

1 екюЦяла една генерация родена 
войната, израснала и възпи 

тавана в мир и социализъм та
зи година за пръв път ще гла
сува за продължаване на идеи
те, за които се бореха техните

тра модерно шосе. Тази година : Между кандидатите на събра 
остава да се построи последната 
част от Осипаоница до Белград, 
около 60 километра, и делото на 
младежта,
трала от Любляна до

широкита магис-

процедура.
Добрата подготовка ае усети

шт С. Игнлтов.зашя
Звонце: ССРН и младежта коси»

т©лш па предизборната дейност 

и иа подготовките за 25-май

ШР

Съюзът на югославската мла 
деж, покрай участието в тази 
политическа дейност усилено се 
готви за тазгодишното чесгвува 
не Деня на младостта. Предвиж 
да се да бъдат организирани 
спортни състезания и културно 
забавни спектакли в Звонци и в 
останалите села от района. В та 
зи работа немалка е помощта на 
другите обществено-поли гичее- 
ки организации.

В звонски рейон приключиха 
Събранията на избирателите за 
кандидатиране на отборници и. 
представители. Сега в организа
циите на ,СОРН се разгръща жи 
ва предизборна дейност — като 
се ск итат резултатите пос гп- ка 
ти ь пс:г едните пет години и се 
провежда широка разясниелна 
работа по въпроси на перспекти 
вите за развитието на комуната 
и района.

Бригада ,.Игаи Карай - анов” на автепътя 1962. годила
М. Андреевич

най-д ай::: I < бше ггвено-политиче 
: ски работсг.щи и способни, мла- 
{ ди спс. ;па.-.'истп. !3 текущата 
I предизбор.а активност, както 

и по-рано в разискванията по 
новата Конституция, нашата мл 
адеж прояви пълна зрялост, тво 
очески и организационни спосо 
бнооги. самоотверженост и зна- 

; мие. което импо. ира всекиму.

ще бъде завършена.
. ■д-те в г:-рзгщзбор.щте дни 

говорят, че младите са между 
най-мкогобройнита и най-аии'- 

участници на събранията. Го 
ва е докизателство повече, че 
те са дорасли и съзрели 
мо да изграждат, 
твуват активно в политическия

бащи и майки. Този тържесг- 
юмент на първо гласуване 

ще доживеят тази пролет 
75.000 млади югославски вражда 
ни,, родени между 1941 и 1945 го 
дина.

С какво младежта излиза ^ на 
изборите, колко голям е нейнь- 
ят принос в изграждането на на 
шето социалистическо обшест 
во?

Божнца: Сър@вв©в^нае в чест 

на изборите
( :

над

ни
не са Събранията на избирателите ! добитъка и ще поправи пъти- 

неотдавна приключиха с предла ! шата. 
гаието и утвърждването на кан 
дидатите за всички скушдшги и 
вечета. Се1а предизборната дей

но и да учас
Подпужницата от Топли долживот.

Младежта се нае да извърши 
работи около изборите

ше поправи селската чешма и 
кооперативния лом и ще рабо ги 
на пътя за Горна Лисина. Мест
ната организация е образувала 
една комисия, кеято ще отчита 
резултатите от съревнованието.

Заиш( ресовгшостта ца наша .
: -а младеж за новата Конститу- |
: ;гия е съвсем разбираема и още | 

по-голяма, защото тя представ- ; вежда във всички обще.-вечо- 
| лява откова на общественото ра прН’т> '-е^.ки органчзщчи 
I ? щжие е годините.

I
огромна
1—г* от техничейките подготовки 

-рудг витс акции. П" рза 
та предизборна задача — прове 
рка ка избирателните сгри-ъии- 
е завършена с успех. Активно- 

манифестациите на мла-

Безспорно. твърде голям. 
Тази твърде интензивна ,,по1 

литическа пролет”, в която жи- 
зеем, ще бъде оше един удоое 
случай члновете на Съюза на
младежта да се запознаят по-об
стойно с всички слелдоекни ус
пехи в изграждането 
социалистическо

са свидетели и за пости
гането на които се бориха и те. 

За последните четири години 
откриха 146

пост взема нова насока н се про
пг до

в които ае- ■ 
поколение все В редица подружшщи на 

ССРН по селата от Божишкм ра 
йон вече се отчитат богатите ре

: гпшкото младо 
п:тече ще псема обществена отго 

, ворност и в пълния смисъл на
:стгя и

дежта са свързани и с Деня на 
олетиего. Деня на Младос- 

осббЕно с движението на
"ОЯТО

I В. Харизановна нашето гг-.чобщество, на ; ,гуглата ще стане носител на со- зултати от петгодишната дей- 
циалиетпчссюля прогрес. С досе , 1ЮСТ ПъП всички области на об
гашната^дешю^тя^доказа, ]ЦССТВС1Ю_ПОЛ1ГП1чеС11КЯ Ж1ШОТ,

Димитровград:

5.000 избирателя 

на кандидацио- 

ните събрания

тта., а
ртаН- г-трта - а лята дост-га
на 14 април тръгна от Яйце и

мине

които

до Белград трябва да 
5.991 километра

"С е и а в много от тях членовете па 
ССРН са решнлм да обява г съре 
вноваиие па съседните села в сле 
диого:

— организационно уреждане 
на подружиицнте.

—масово посещение ма сбо
ровете и събранияга па избира 
телите

— Масово излизане па избо
рите

— благоустройствени трудови 
акции

Подружннцата па ССРН в Бо 
жица — център вече е обеща 
да да електрифицира улиците 
На селото си, да поправи водо
провода, да извърши поправки 
на пътищата и да учавстува ма 
сово в подготовката ма физкул 
турния преглед, който ще сс ус 
трои на 25-май.

Подружшщата от Ясенова ма 
хала ше електрифицира учили
щето в Деяново и ще проведе 
акции за поправка на училищ
ната чешма н на пъ гпщта.

Подружннцата от Златанови 
махала ще направи водопой за

нови ва.например се 
средни и професионални учили 
ща, 22 факултета. 95 висши и 
полувисши училища. Броят на 
учениците и студентите надми 
нава три и половина милиона. 
През различни курсове и семи
нари преминаха около 209.01>н 
младежи и девойки, а 
16.600 селски младежи станаха

Първи май тържествено чеешву- 

ван в Димитровградско
Към края на април завърши

ха и последните каидидационни 
събрания на избирателите в Ди 
митоовградско.

На всички събрания на изби
рателите кандидатурите на пое 
дложените отборници са прие
ти елногласно. Единствено изме
нение по отношение на кандила 
тирането е станало в района па 
Долна Невля, където вместо 1 
са поедложени двама отоорин- 
цн. Кандидатурите на двамата 
са приети на събранията на из- 
С чрателите.

Единствена промяна в канди
датурата на отборници на тери 
торнята на земеделската коопе
рация ,,Нишава’’ е тази, че вмес 
то кандидатура на Наполеон 
Христов ц повдигната кандида
турата на Кирил Манчев, по- 
млад отборите. Избрани са И 
кандидатите по трудовите орга
низации.

, ствие и. фогрверк, в което ос
вен учащата се младеж участиу 
ваха и повечето предприятия 
ч града. В тази предпразнична 
в :чер особено масово бяха изле 

работниците от Комбинат 
■нпад”. Към 19,30 часа 

тържествената колона спря на 
площад освобождение, където 
шествието се превърна в ггаорд- 
но веселие; млади и стари изви
ха Титово хоро, което продъл
жи до късно вечерта.

На 1 май — тържествата ста
ваха по трудови колективи и 
учреждаиия.

Вечерта самодейният театър
■ ,.Христо Ботев’’ даде реприза на 

„Клопка за безпомощния човек.
И във всички села в Димитров 

градско Празникът на труда -— 
Първи май беше честтзуван тър
жествено. Навсякъде бяха изне 
сени тържествени академии а 

I подбрани програми, а след това
■ — народни увесления.

около Първи май-празника на труда 
тази година бс особено търже
ствено чествуваи.

Три дни в цялата комуна плю 
шяха празнични знамена.

На 30 апцил, вечерта в Димит
ровград се състоя факелно ше-

I

трактористи.
На младежта се поверява все 

повече кепозр дегвена сбщ~с7Ев 
на отговорност, което се показа 
като най-добро“ средство за ней
ното социалистическо възпита, 
ние. 'Ярко доказателство за то
ва са данните, че в органите на 
властта и работническото само 
управление работят над 100.000 
младежи и девойки. За отбеляз 
ване е и фактът, че Съюзът на 
Югославската младеж поддржа 
приятелски връзки с над 400 
младежки организации и инсти 
туции от всички краища на 
света.

зли

Бойците ще бъдат между 
иай-дейните

Неотдавна в Димитровград се 
състоя годишно отчетно-избор
но събрание на Съюзните орга
низации на бойците, ма ксето бе 
избрано ново ръководство. На 
същото събрание бе взето реше 

! ние за поправяне — паметиици- 
1 те на падналите бойци, намира

щи се на територията на кому
ната.
Събранието на Съюзените орга 

низации на бойците изтъкна, че 
те най-активно ще се включат 
в предизборната активност в ко 
муната.

Един от най-крупните успехи, 
с които нашата младеж посре
ща предстоящите избори е из
граждането на автомобилното 
шосе ..Братство и единство’’. 
Над 230.000 младежи и девойки, 
организирани в 2.119 трудови 
бригади, построих и 505 киломе-
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Младежта от Босилеградско в обновата и изграждането на страната
ИНТЕРВЮ ПА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ФРЕНСКАТА 
БЕЛГИЙСКАТА И ШВЕЙЦАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Югославската външна Политика Подава 

ръка на всички, които желаят 

равноправно сътрудничество „Ние много се гордеехме от Дна бригада, съставена от сред- 
високото равнище иа социалис- , пошколска младеж и една сгг се 
тическия патриотизъм, политиче ' лока младеж. В израждането на 
ската зрялост и високия подем линията Шамац — Сараево през 
и въодушевление на нашата мла 1947 година участвуваха две 
деж след войната, когато тя в бригади. Младежта от Босиле- 
различни трудови акции беше градския край участвуваше съ-

нн имаме много обшо. което ко 
нстатирахме и в разговорите с 
ръководещите хора па тези ст
рани и нормално е върху тази 
основа да се развйва градивно 
и широко сътрудничество. Пре
ди малко говорих и за твърде 
успешното сътрудничество със 
страните, които не принадлежат 
към пито една от военните гру
пировки. Доста обиш интереси 
имаме и с редица други страни, 
по състоянието на отношенията 
с тях зависи, разбира се, от вза 
нмиата готовност те да се поло 
брят.

На 19 април президентът на 
Републиката Йосип Броз Тито 
е приел сътрудниците на френ 
ската, белгийска и швейцарска 
телевизия начело с представи
теля на Френската телевизия 
Томас Шрайбер и им е дал сло 
дното изявление:

ВЪПРОС: КАКВО Е СТА
НОВИЩЕТО НА ЮГОСЛА
ВИЯ В ПОЛИТИКАТА НА 
НЕОБВЪРЗАНОСТТА 
МИРНОТО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ?

ОТГОВОР: Такава политика ' 
се налага но необходимост не са 
мо от сегашното международно 
положение, поради опасните ан 
1'агонистнческн тенденци, но и 
от необходимостта по-трайно да 
се осигури мирно съжителство 
А1ежду държавите и народите с 
различни обществени системи, 
като по този начин се превъзмо 
гнат ппаентие тенденции, които 
угрозяват мира и заплашват 
човечеството с унищожение. В 
своята външна политика Юго
славия се ръководи от припни- 1 
ппте на активното мирно съжи ■

макар н за минимални, начални 
и частични мерки по разоръжа 
ването. С това бп се открила 
перспектива за едно общо и пъ 
лно разоръжаване, а същеврсме 
нно би се създавали и но-благо- 
прнятнн услови за постепенно 
разрешаване и па други висящи 
международни въпроси. Считам 
че в сегашния момент забрана
та иа всички ядрени опити би 
Сила о 1' маи-голямо значение, за 
тото те представляват един от 
най-опасните видово на засиле
на надпревара във въоръжаване 
то п пряко застрашават сегаш
ните п бъдещи поколения. То 
ва е необходимо о'Че повече, че 
днес съществуват всички обек
тивни условия С общи усилия II 
но-голп.ма политическа готовпоч 
ст па ядрените сили да се пости 
гпе съответно споразумение. В 
това ние виждаме историческо
то задължение н отговорността 
п на държавниците п на всички 
ония, конто могат да доприне
сат окончателно па се отстрани 
опасността от войната от живо
та па световната общественост

И -
СЪВМЕСТНО

ВЪПРОС: МОЖЕТЕ АИ ЛА 
КАЖЕТЕ НЕЩО И ЗА ОТ
НОШЕНИЯТА МЕЖА.У Ю. 
ГОСЛАВИЯ И ФРАНЦИЯ? | 

ОТГОВОР: Народите на Юго
славпя и Франция свързват чув 
ства на взаимни симпатии и 
приятелство, които особено се 
засилиха благодарение на поДО 
бната съдба в течение на две 
те световни войни. Покрай това 
■миналото най-добре говори, ча 
П Югославия, и Франция имат 
основание да бъдат заинтересо
вани за сътрудничество, особо 
но по отношение запазването на 
мира и мирното съвместно съ
ществуване между напоДите в 
Европа, защото не могат да не 
бъдат заинтересовани за поло
жението в така чувствителни от 
ношеиия между европейските 

Несъмнено съшеству- 
зиачмтелни разлики в об • 

шественнте систем,и, схващания 
политика. Но ако се ориентира 

пчова. което ни е обшо

Тържественото пускане в движени? на автошесето Парачии — 
Осипаоница 1962 г.

вдъхновител и носител на е- 
дин нов социалистически енту
сиазъм”.

Тези думи, казани за югослав 
ската младеж от другаря Тито 
се отнасят и за младежта на бъ 
лгарската народноят от Босиле 
градско. В самостоятелни младе 
жки трудови бригади или в съ
става на младежките трудови 
бригади от бивша Вран ска око
лия в различните съюзни или 
републикански акции са учас
твували над 3.000 членове на На 
родната младеж от редовете на 
българската народност. Това е 
само един факт. но> за тази бо- 
силеградска младеж има много 
данни, които недостатъчно сме 
записали, но затова са вградени 
в насипите и тунелите на лини
ята Бръчко—Бановичи, където 
през 1946 година участвуваше е

що така в изграждането на Но
ви Белград през 1948 година, 
след това на линията Баня Лу 
ка — Добогй (1951 година), в из
граждането на системата от во- 
доцентрали на Власина, фабри
ката „Иво Лола Рибар” итн.

Стотици младежи и девойки, 
участвували в тези бригади, 
днес са учители, лекари, инже 
нери, спортисти, шофьори, коо 
ператори. земеделци и актив 
ни членове на Социалисти
ческия съюз, на Съюза на 
комунистите. Младежта от Боси 
леградския край е дала 11 само 
стоятелни бригади и е участву 
вала в още толкова други в съ 
става на бригадите от бивша 
Вранска околия. Трудно е да се 
каже коя от тях е била по-доб
ра. Например през 1947 година 
средношколската бригада на ли 
нията Шамац — Сараево е била 
три пъти ударна, а на Автопътя 
през 1948 година три пъти удар 
на и два ггьти похвалена.

Бригадата на селската мла
деж, която през 1951, година у- 
частвува в изграждането на же 
лезопътната линия Добой — Ба 
ня Лука стана пет пъти ударна 
и една от най-добрите бригади 
в тази голяма трудова акция и 
беше наградена 01 президента 
на Републиката другаря Тито с 
Орден на труда —.1 степен. В 
изграждането на Власинските 
водоцентрали бригадата на сел
ската младеж получи седем у- 
дарнически дипломи. Младежки 
те трудови бригади от българ
ската народност повече от 30 пъ 
ти получиха званието ударни.

Сбратимена и рамо до рамо с 
останалата югославска младеж, 
младежта от Босиле градско про 
дължи тази велика традиция и 
през 1948 година в изграждане 
то на Автопътя Загреб — Люб
ляна, през 1959 година в изграж

Пролетното залесяване е при пячин* —°Т Автоп'^1^г,П™ 
края си. Вегетационият период !?., Ниш, както и през
на младите борови и багремови в_>13граждането на по
дръвчета изминава, а след тоя част огг_ Автопътя от
период въпрос е дали ще се при ница до Белград в
емат става на младежките бригади от

1 бивша Вранска околия и сегаш 
Ето защо императивна задача > на Лесковашка околия.

I на всички организации е: възмо Тазгодишното чествуване на 
Приготовленията за срещите жно най-бързо и най-масово да Деня на младостта, младежта от 

на районите вече са няпоавени се излезе на залесяване. Босилеградския край ще посре-
така че от тях се очакват каче хцне горда че е участвувала де-
ствени програми. Същите тър- 1 Досегашните Успехи в пролет йно в изграждането на социали
жества ще бъдат използвани и ното залесяване показват, че мо зма в нашата страна, 
за устройването на разни преди же да се постигне, само ако се тто,“ п0,
зборни активности и по този на правшшо и съзнателно ащ-ажи- [ ^ГГоппТ Щ ' оа^ 
чин предизборната дейност ще рат всички СШ1И оляма и оправдана, че с ра
плучи нов импулс. 1 ! тата си е допринесла Босилегр

1 Досега са залесени около 50 дската комуна днес да йма
За тазгодишния фестивал е ха площ с над 190 хиляди бо;:о нови училищни сгради, нови пъ

ви и 5.000 акациеви дръвчета. тища, стотици хектара млади бо
Това число щеше да бъде далеч рови гори и плантации от ово-
по-голямо ако мнозина отговор- 

се отнасяха сериозно 
тая работа.

Трябва да се изтъкне 
рът на Църнощица, които са за I 
лесили около 20 хка площ. Това ; 
е единствен случай на територи - 
ята на Босилеградско 
жава пълно признание.

Накрая да прибавим 
че ежедневно се залесяват 
и нови площи, но че тяхната по 
върхнина може и трябва 
увеличи.

народи, 
ват и

че към
тогава разликите в сравнение с о 
нова. което положителното сът 

'"нчество може да окаже и 
па едните и на другите, не тряб 

\п бъ \пт поечка на този път..ГЗ

XI фестивал ва българската
народност от Димитровградско

НАСКОРО ЗАПОЧВАТ 

РАЙОННИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
— Централните тържества на 1 и 2 юии —

Във всички райони в Димитро 
вградско ведно с оживената пре 
дизборна активност 
приготовления за чествуване на 
25 май — Празника на младост 
та и 71 рожден на другаря Ти
то. Макар че някои райони закъ 
сняяа с приготвленията напосле 
дък те побързаха и Общински
ят отбор за чествуване на Праз 
пика на младостта вече е из гот 
вил календар на районните съ
стезания.

Така на 12 май тази година в 
Смиловци се срещат районните . 
на Висок и Забърдие, на 17 май 
в Гоин дол ще се срещнат села
та които гравитират около Ди
митровград и на 19 май в Пога- 
ново ще се срещнат районите :
Поганого — Тр. Одоровци и Д.
Невля.

ване на Празника на младостта 
е решил челото на парада да бъ 
де символ на новата ни Консти
туция.

се вършат

М. А.

Могат да се 

залесят още 

голини
Президентът Тито

и човечеството да започне да глтелство, т. е. на равноправно съ | 
трудничество с всички страни. ■ е да на своето утре с по-голяма 
без оглед на разликите в обще- ; надежда и перспектива, 
ствено-политическите системи. В ЬПРОС: КАКВО Е СЕГАШ
Такава политика е допринесла НОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТ-
Югославия да получи много при НОШЕНИЯТА МЕЖДУ Ю-
ятели и да развие близки отно- ГОСЛАВИЯ И СОЦИАЛИС-
шения с редица страни, особено ТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ?

ОТГОВОР: Забелязвам, че све 
товната общественост следи с 
интерес и внимание развитието 
на нашите отношения със соци | 
алнстическите страни, отделно 
със Съветския съюз. За това и-

• • •

със страните в развитие, и съ 
щевремено да укрепи междуна
родното и положение. Тази по
литика означава, така да кажа, 
подадена ръка на страните, кои 
то искат равноправно сътрудни 
чество от взаимен интерес и в 
интерес на мира. Политиката 
на активното мирно съжителст
во се е утвърдила толкова, и ней 
ната морално-политическа роля 
е толкова нарастнала, особено 
след Белградската и Каирската 
конференция, че дава полезен 
принос в разрешаването на по
чти всички значителни актуал- 
ни политически и икономичес- 

проблеми на съвремьнкя

маше различни коментарии и 
предположения. Но струва ми 
се, че преобладава реалистично 
убеждение: — и ние се радва
ме от това — че добрите югосла 
вско-съветски отношения и доб 
рите отношения на Югославия 
с другите социалистически стра 
ни, имат по-широко значение и 
представляват принос към гра
дивното миролюбиво сътрудни
чество в света изобщо.

В последно време аз доста го- тържества в Димитровград. Те
пък ще се състоят на 1 и 2 юни

определено едно жури. което ще 
I оценява точките за централнитеки
■

свят. щни градини.■ворих за това и тук бих казал 
само, че нашите отношения със 
Съветския съюз. както и с бол-

ВЪПРОС: КАКВО Е ВАШЕ
ТО МНЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖ
НОСТТА ОТ РАЗОРЪЖА
ВАНЕТО?

ОТГОВОР? Много пъти съм и-

ни КЪМ I
(след 25 май, поради изборите). 
Особени промени в програмата 
за централните тържества няма: 
те ще бъдат финални точки и 
ще бъдат представени в два де 
ла — единият дял от програма
та ще бъде представен в Дома 
на културата, а другият в град
ската градина под название ,.Хо 
ро наше разиграно”, което 
бъде предимно от народни пес
ни и хора.

В. Станчев
щинството друти социалистичес 
ки страни през последните някол 
ко голини се подобряват постоя 
нно и днес са достигнали степен 
на широко сътрудничество. Като 
'-'чшалистическа страна ние ви-

приме-

мал вече възможност да изтък
на, че Югославия последовател
но се застъпва, както това пра
веше и досега, за общо и пълно 
разоръжаване, в което вижда е- 
дна от основните

и заслу
! наги сме е стремили да устано

вим възможно по-добри отно-предпоставки |
за запазване на световния мир. ! тчения с тези страни, считайки 
По мое мнение, за осъществява 
нето на тази цел, за която жиз
нено са заинтересовани всички 

в света, значително би 
допринесло едно споразумение, 1

и това, 
НОЕИче известни разлики или недо

разумения не трябва да бъдат 
пречка на развитието на добри 
и приятелски отношения.

Със социалистическите стра-

що

да сенароди
Общинският отбор за честву- Ст. Н.
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ПЪРВАТА ЩАФЕТА ДО ДР. ТИТО Е 

ТРЪГНАЛА ОТ КРАГУЕВАЦ ПРЕДИ 

ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ

ТРИБУНА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

ЗА ВЕЧЕША И ТЕХНИТЕ
КОМПЕТЕНЦИИТитовта щафета вече си 

традиция. Години наред 
лавски младежи от всички кра 
иша на страната носат по пъти 
шата и пътеките, из траловете и 
селата на цяла Югославия то-

презн-

има
ГОГОС-

ше да носим тридесетина млад е 
жи. Един камион, получен от ар 
мнята, ни развезе п0 пътя, като 
оставяше по един на всеки кило 
метър. Друг камион трябваше 
ла събира опия, коиго

Тито. Игра и хоро с нас. Пс ед 
но време поиска да му изпеем 
оная стара шумадийска песен 
„Ой Мораво".

Седем дена останахме на юс 
ти на загребскиге младежи, а 
след това се завърнахме в Кра 
гуеваи.

на Съюзната 
скугицна самостоятелно ще раз 
глежда въпроси от областта на 
външната политика, народната 
отбрана и общата вътрешна по- 

-- ще гласува закони от 
области. То ще избира и

Съюзното вечеКъм края на юни ще се кон ] 
ституират всички републикан- ! 
ски и Съюзната скупщинт. Пред 
тях ще се постави сериозна за
дача. за практическо провежда
не на скупщинската работа съг 
ласно новата структура и нови
те задачи, които пргд скупщини 
те постави Конституцията.

В структурата на Съгзната и 
републиканските скупщини, съ
ществуват значителни промени. 
Преди всичко разив-цзява се съ
ставът на досегашните вечета 
на производителите. Това е съв 
сем естествена промяна, загц-^го ! 
общественото 
вече не обхваща само стопански 
те организации, но и социално- 
здравните и просветно-култур- ; 
ните учреждения и обществени 
служби. ,

Затова Съюзната скупщина 
вместо досегашните две ще има 
пет вечета. Това са: Съюзното, | 
Социално-здравното. Просветно- 
културнот и Организацио- I 
нно-политическото вече. И репу 
бликанските скупщини имат съ 
щите вечета със същите функ
ции, разбира се в рамките на 
републиката.

Това обаче не е система на 
пет камари. Дейността от компе ; 
тенциите на Съюзната скупщи
на изпълнява Съюзното вече за 
едно с друго вече равноправно, 
или отделно вече самостоястел- 
но. Когато например се гласува 
някакъв закон 
стопанството, по него ще реша
ват равноправно Съюзното и

минава
ха разстряпието си и да ги раз
порежда напред, за ла понесат

зн символ на обич към 
дента Тито.

литика и
тези
държавни дейци, между които 

членове на Съюзпредседател и
изпълнителен съвет. 

Четирите вечета на трудовите 
всяко в своята компе

ни я
общности 
тентност, ще могат самостоятел
но да разглеждат всички

които се отнасят до из
ония!

въпроси, 
пълнениато на закони или кои
то са от общ интерес за трудо- 

и общността.самоуправление вите организации 
Тези вечета имат право по те 
зи еъпроси да дават препоръки 
на самоуправителштте организа
ции, трудовите общности и дър 
жавните органи. Всяко от вече- 
тата ще може да търси отчет и 
обяснение от съюзните изпълни 
телни органи по въпроси, за ко 
ито е надлежно дадено вече.

вече можеСъщо така всяко 
да вземе решение по законите 
6т неговата компетентност да се 
разисква публично. Вечетата мо 

също така да повикват пред

I

гат
ставителите на самоуправител- 
ните, обществено-политическите 
организации и сдруженията да 
дават мнения по отделни въпро

.Лудо .
I

.
' ;ч

Ч-. 'Ш
си.. д

В, подобни рамки републикан
ските конституции регулират 
функциите на вечетата на ре
публиканските скупщини.

Сигурно е, че специално вни
мание трябва да се обърне на ра 
звиването на вечетата на трудо 
вите общности. Това — както се

■с- I

Димитровград в Деня на младостта 1960 година
книгата отново. Но шиите ка
миони бяха изслужили ветера 
ни и един остана в дефект оше 
на петнадесетия километър, от 
Крагуевац.. Опитахме се да го 
поправим, по не успяхме. Тога 
ва, в последен момент, пцпеткг 
на една кола, която съпровож
даше щафетата. Всички се ка
чихме в изправния камион, а ко 
дата с трима носители на щафз 
тата излезе пред нас. Виждаха 
ли арка и събрани хора, а това 
го имаше на всеки няколко ки
лометра. от малките кола изли 
заха мадежите и започваха да 
предават книгата — щафета. Ня 
маше ли хора на пътя, малкият 
автомобил бързаше с най-голя- 
ма скорост. В Младеновец се 
развали и другият камион и ние 
се загрижахме да ли ше стигнем 
на време.

Тази годииа щафетата 
тръгна от Яйце

Може бк някой не знае в как 
вн обстоятелства се роли идея
та за носенето на шафетната 
палка.

Тнтовата щафета, можем така 
да кажем, поникна в Крагуевац, 
преди осемнадесет години. Па 
24-май 1945 голина, младежите н 
девойките от Крагуевац първи 
понесоха честитка на презнден 
та Тито по случай неговия рож 
ден ден. Един от тогавашните 
младежи, днес зъболекар, Ду- 
шан Пантелич сн спомня за ге 
зи първи дни.

— Идеята да поздравим дру
гаря Тито се роди няколко де
на след първомайските празнен 
ства, когато на едно физкуЛ1ур 
но заседание научихме, че на 25 
май е рожден ден на другаря 
Тито. Размисляхме как да чест-

от областта на

На 14 април в историческия 
град Яйце, където преди 20 го
дини бяха поставени основите 
на нова социалистическа Югосла 
вия, бе тържествено изпратена 
щафетата на младостта. Пред 
сградата, където на 29 ноември 
1943 година се проведе Второто 
заседание ма АВНОЮ се състоя 
величенствено тържество, на ко 
ето присъствуваха 15.000 граж
дани от Яйце и околните села 
На митинга произнесоха речи 
предаедателят на ЦК на Съюза 
на югославската младеж Томи- 
лав Бадовинац и секретарят на 
ЦК на Съюза на комунистите 
на Босна и Херцеговина Джу 
ро Пуцар.

(След поздравителните речи 
Томислав Бадовинац и Джуро 
Пуцар първите метри с гцафе 
тата пробяга 19-годишната уче 
ничка от яечката гимназия Йо 
ванка Мърджан дъщеря на 
първоборец от този край.

На своя дълг път от 5.992 ки 
лометра щафетната палка ще ми 
не през всички краища на на
шата страна за да понесе поз
дравите и най-добри благопоже 
лания на нашите народи на 
другаря Тито за неговия 71-рож 
де ден.
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вуваме този наш празник и как 
да поздравим другаря Тито. То
гава нашият учител по физкул
тура Йосип Лрохаска предложи 
да поздравим другаря Тито с 
щафета. Предложението бе при 

Отидох веднага в Окръж
ния комитет на СКОЮ и им съ 
обших за нашето решение. След 
два депа нашето предложение 
бе прието, и ми оьобпшха дори, 
че щафетата ще обхване цяла 
та страна ,като всяка републи- 

изпрати по една щафета. 
Нне, крагуевчаните, имахме ка
то инициатори честта да изпра 
тим в Белград своя отделна ща 
фета. -I

№НОВО ЗАТРУДНЕНИЕ и:.::.

Народната скупщинаБяхме закъсня ,и, обаче в под 
ножието ча Авала ни чакаха 
другите щафети. Когато ние 12 
души пристигнахме пред трибу 
ната на площа V „Славия* маса 
та ни поздрави гръмогласно. 
След митинга републиканските 
щафети тръгнаха към Дедине. а 
ние крагуевч-ши се качихме в е 
дин камион и отидохме на Де
дине. Тук се построихме според 
буквите — Шчмалня на Тито и 
влязохме в Белия дворец. Посре 
щнаха ни Митър Бакич и Коча 
Поповия с други ръководители. 
Търсехме с очи човека, на кого
то носехме поздравленията но 
той го нямаше. Вместо него чес 
титките прие Митъо Бакич. Бях 
ме разочаровани, че нямаше ла 
видим Тито-

ПРИ ТИТО В ЗАГРЕБ

Стопанското вече. Доколкото се 
касае до научни въпроси, по 
тях ще решават Съюзното и 
Просветно-културното вече итн.

Това значи, че скупщините и 
занапред си остават с две ка- 
камари, но тази система има 
свои специфичност.

не са толкова поли-изтъква
тически органи за решаване на 
определени обществени въпро
си, колкото са, в известен сми
съл, общи работнически съвети 
в определена област. В този сми 
съл вечетата на трудовите об
щност ще решават всички въп 
роси. отнасящи ое1 до работата и 
дейността на трудовите органи
зации и ще съчетават своята 
дейност с интересите, потребно
стите и възможностите на об
ществото.

ка ще

На 12 май — среща между 

Димитровград и Бела паланка
С работниците от Завода у- 

говорихме да ни изработят ша 
фетна палка и чакахме. Но нм- 
то те, нито ние знаехме как тря 
бва да изглежда тази палка и 
когато я получихме ояхме разо

_бяха направили обик
ламаринен цилиндър, при 

консерва.

Като общ работнически съвет 
вечетата на трудовите общности 
ще помагат на трудовите орга
низации и техните сдружения 
в тяхната работа; в правилната 
ориентировка и съчетаване на 
техните интереси. Тези вечета 
трябва да станат мощна опора 
на дейността на самоуправител 
ните органи в ваекидневната им 
работа — за да могат по този на 
чин да изпълняват задачите, въ 
рху които им бе обърнато вни
мание още в скугацинските ра
зисквания по време на гласува
нето на новата Конституция.

проф. Властимир Вацев. фраг
мент от пиесата „Кула Вави
лонска’’ ще предадат -Спас Пе
тров и Дафинка Панайотова, чл 
енове на самодейния театър 
..Христо Ботев”. Песента „Ка
вал свири” ще бъде изпълнена 
от страна на Стояи Стоянов, пр 
еподавател в основното образ
цово училище „Моша Пияде/” в 
Димитровград. Една музикална 
композиция ще изпълни гимна 
зиалиият оркестър под ръко
водството на Миша Киров, до- 
като из областта на Обществе
ния план на Общината за 1963 
година ще отговарят Венко Ди 
митров и Чедомир Васов. Худо 
жникът Методи Петров ще уча 
ствува с една актуална карика 
тура.

В програмата е предвидена и 
точка под заглавие „Покажи 
какво знаеш”, в която ще учас 
твуват Снежана Виданович, 
Цвета Пенкова и други.

В Димитровград, владее огро 
мен интерес за предстоящата 
среща а още повече ц поради 
това, че след нел в града ще го 
стуват белопаланчани.

По повод срещите на кому
ните от Нишка околия на 12 
май в Бела Паланка щс се сре 
щнат Димитровград и Вела Па
ланка. 'Програмата на Култур
но-просветната общност от Ди
митровград вече е готова и вси 
чки с нет-ьрпение очакват този 
ден.

чаровани 
новен
личащ на удължена 
Можеше ли и тази ламарина да 
сложим нашите желания, благо 
дарност и радост.-' Никак не мо 

1 с това.

На следващия ден. докато.со 
разхождах из улиците на Бел 

един автомобил и из 
показа Арса Стефано- 1 

на пашата

град, спря 
него се 
вич, оргнизаторът

жехме да се примирим 
Тогава някой предложи о» вс> 
ки поздрави и подписи на мла 
лежите от сешщяга на Скръ 
Крагуевац да направим една 
книга и да я занесем на другаря 
Тито.

Така и направихме. На 24 май 
шосето за Еел1-

В един от салоните на Дома 
на културата редовно се устро 
иват репетиции и договори във 
връзка с предстоящата среща. 
Програмата за състезанието се 
упражнява постоянно, за да мо 
гат да се отбележат по-добри 
резултати.

В тази полезна акция за раз 
пространение на книгата и пе 
ната всред трудовите хора — 
най- много се ангажира Кул
турно-просветната общност в 
Димитровград. Вече е формиран 
и Съюз за разпространение на 
книгата и печата в комуната, ко 
йто работи активно. И ансамбъ 
лът на КХД „Иван Караива
нов” ще вземе участие в тази 
среща с испълиението на няко 
лко шопски хора. Една от точ
ките ще бъде и обзор върху 
^флора” на български език от

щафета.
__ КъАе сте по дяволите! Бър

колата!зо в
Аокато бързахме към аецога- 

ни обясниха, че другарятсутринта към 
рад започнаха да се спускат ко 
лони младежи и граждани от 

на окръга, за да 
Тит;ва ша 

за Бед

рата
Тито е поискал да се срешие ли 

с младежите, които са му У
чНО
донесли поздрави 
страна. От всяка република и от 
Триест ше полети за .Загреб спе 
цилаеи самолет с по един мла- 

ние от Крагуепац

всички мзс.а 
посрещнат първата 
фета и да я изпратят

от цялата

град.
Тази сутрин нашата синя кни понесохага с хиляди подписи 

бт Крагуевац 12 младежи и де 
Войки. На гърлите на всеки от 
тях имаше по една буква, коигозначеха

деж. а само 
ще бъдем четирима..

Бяхме щастливи. Предадохме 
на Тито синята книга с подписи 
те. Бяхме щастливи и горди, че 
подаръкът ни се отличаваше от 
всички други. Цял час бяхме с

всички слетг в едно 
„Шумадия на Тиго‘‘

ТРУДНОСТИ ИЗ ПЪТЯ 
Ао Белград щафетата трябва
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БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ЮГО
СЛАВИЯ Е В КРАК С ВЪЗХОДА НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ
Тазгодишният ден на младос- 

та и предстоящите избори за 
представителни органи българ
ската народност в нашата стра
на посреща с гордост, защото 
участвувайки равноправно непо 
средствено и активно в социа- | малко животновъдство. В след- 
алистическото строителства, зае I военния период бяха направени 
дно с всички трудещи се на Ю- I големи усилия, според разпола 
гославия, постигна значителни 
резултати. Данните за развитие 
то на тази народност през по
следните години твърде красно 
речиво говорят за това.

Областта, в която живее бъл 
гарската народност, беше между

най-неразвитите п Република ; ми. На тези семинари участву- 
Сърбия. До освобождението на ваха над 180 просветни работни 
страната тук не съществуваше ци. С тази работа ще се продъл 
почти никакво стопанство, ос- жи и занапред, 
вей дребно занаятчийство, екс
тензивно селско стопанство и ш Iтр*.' И • 

Ь /Г : Г
И културен 

възход
гаемите средства и възможно
сти, да се преодолее иаследеиа- За развитието на масовата ку 

лтурна, просветна и художество 
на дейност също бяха положени 
големи усилия и значителни ~Ср 
сдства. Резултатите, постигнати 
в развитието на тази дейност са 
значителни както по обема си, 
така и по качеството си. Тези 
резултати са съставна част на 
общите постижения в областта 
на просветата и културата у 
нас. Те са толкова по-значитсл- 
пи, че много форми на култу
рно-просветна и художествена гумвии 
дейност по-рапо не съществува
ха в тези краища и че в тази ра 
бота трябваше да се започне от 
ония форми на културно-просве 
тиа дейност, чрез които можеха 
да ое получат основни общообра 
зователни знания и най-често 
грамотност.

За по-широка и разнообразна 
културно-просветна дейност в 
съгласие с възможностите е съ 
здадеиа и съответна материал
на основа. След войната в Ди- 
митроград бе построен един от 
пай-големите културни домове 
в НР Сърбия, а в останалите се 
лища около 30 културни и ко
оперативни домове, което даде 
възможност за по-интензивно 
развитие на културно-просветйа 
та и художествена дейност.

Днес съществуват редица дру
жества и организации, които се 
занимават с културно-просветна 
дейност. Българската народност 
— особено младежта масово у- 
частвува в работата на тези ор 
ганизации. Това най-добре> го 
потврждава фестивалът, негово 
то съдържание, масовост и ка
чество, който се провежда вся
ка година на 25-май в Димитров 
град. като прегдед на културно- 
просветната и спортна дейност.
Покрай другото съществуват 
три кина, две културно-художе 
стаени дружества, един само
деен театър, 2 народни универ
ситета няколко библиотеки и 
културно-художествени групи 
по селата.

Значително място в културно- 
просветнияг живот на народно
стта заема издателската дей
ност и печат на български език. 
Непосредствено след войната та 
зи дейност беше насочена към 
задоволяване на основните потре 
би на малцинственото учебно 
дело. Обаче с общото културно и 
просветно развитие растеше и 
издателската дейност на бългац 
ски, както по обем. така и по 
структура.

Днес с издателската дейност 
на български език, покрай Заво 
да за издаване на учебйици СР 
Сърбия, се занимава и отделно 
издателство. Като основни изда 
ния на това издателство изли
зат вестник ..Братство" — сед
мичник за обществено-полити
чески и културно-просветни въ 
проси на българската народност 
и детският вестник ..Другарче”, 
който излиза петнадесета дневно 
В издание на това издателство 
досега са отпечатани редица ма 
териали от политически, научно 
-популярен и друг характер, ка 
кто и оригинални трудове на хо 
ра от народността. Сега е в пе_ 
чат Поегледът на историята на 
СЮК.~'
Всичко това показва, че за кул 

турното издигане на трудовите 
маси и за създаването на все
странна интелегенция от редове 
те на българската народност са 
направени големи усилия, както 
от страна на цялата общност, та 
ка и на самата народнет. Обаче 
създаването на нова малцин
ствена култура, югославска по 
същност и целенасоченост не бе 
ше възможно в първите години 
след войната, защото фактиче
ски малцинството нямаше съот 
ветна интелигенция. Тя бе съз
дадена след освобождение егго 
благодарение на помощта на на 
общността (широки възможно
сти за образование, масови сти 
пендии. детски нобавки итн.), а 
и на правилната политика на 
нашата страна към национални 
те малцинства.

В социалистическа Югослави-

та икономическа 
на тази област и в това направ 
лсние се постигнаха значителни 
резултати.

изостаналост

Неспирна сталинска цшше
Днес в този край съществуват стопански успехи в страната и 

и работят 17 предприятия и 14 
земеделски кооперации, в които 
са заети стотици работници и 
служащи — българи. Само в 
Димитровградската община бро 
ят на работниците и служащите 
в стопанството през последните 
три години се е увеличил с 571 
души.

От 1960 година насам за повди 
гане на нови стопански обекти, 
реконструкция на съществува
щите и за изследователска дей
ност в Димитровградска и Боси 
леградска община са инвестира 
ни около 1 милиард и 900 милио 
на динара.

В тези общини инвестициите 
се отразиха твърде положител
но върху хода на производство 
то. През 1962 година обществе
ният бруто—продукт, обществе
ният продукт и националният 
доход са увеличени в сравнение 
д 1959 година с над 100%> и то 
само в Димитровградската об
щина. Докато националният до
ход на глава ,от населението 
през 1959 година възлизаше в 
тази община на 36.000, през 1962 
година той възлиза на 71.000 ди 
нара. Измени се също така и стр 
уктурата на обществения про
дукт. Селското стопанство в та
зи община участвуваше с 57,6°/о, 
през Г961 година, с 49,3°/о а през 
1962 година с 38.5%.

В Комби-политиката на Федерацията и 
Републиката, която все) повече нита за
намира израз в помощта па не
развитите краища, се правят тв 
ърде сериозни усилия в разре
шаването на проблема на изо
станалостта на този край.

нишка

Специално внимание 
на просветата

Б изминалия период ое пости 
гнаха значителни резултати и в 
областта на просветата, култу
рата и издателската дейност.

Преди всичко твърде успеш
но е рНврешен проблемът за у- 
чилищната мрежа, така че тя 
обхваща почти всички селища. 
Днес съществуват и работят 15 
осмокласни училища, 1 шесто- 
класно. 2 петокласни и 32 основ 
ни училища с 261 паралелки, в 
които се учат над 7.500 ученици. 
Освен това тук работят две ги
мназии с около 600 ученици, ед 
дно икономическо училище с 
223 ученици, 1 забавачница с 97 
ученици итн. С такава мрежа от 
училища, особено основни, са Об 
хванати почти всички деца от 
7 — 14 годишна възраст.

На материалното осигуряване 
на тази мрежа през последните 
години също се отдели голямо

- . т
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чес.во та малцинството, откри
ването на образцово училище в 
Димитровград и по-задълбочено 
то ангажиране на преподавате
лите върху профееионално-педа 
гогическото проучаване на про 
блемите на учебното дело, откри 
ването на катедра по български 
език при Висшето педагогичес
ко йучилище в Ниш итн. Вси
чко това са моменти, които гово 
рят, че в една или друга област 
се губи самодейността и че се 
създават млади научни и кул
турни работници от редовете на 
българската народност.

Трябва да се каже, че широко 
са развити и обществено-полити 
че ски организации и масово е 
включена в различни длъжнос
ти в тези организации, в изби 
рателните органи на властта, в 
държавното управление, в сто
панските организации итн.
Всички тези данни говорят кра 

сноречивс, че българската наро 
дност дейно е включена в борба 
та за социализъм, като се утвъ 
рждава в обществения живо» 
на страната със своята зрялост 
и с постигнатите резултати в о- 
бластта на обществено-полити
ческия, икономически и култур 
но-просветен живот.

я за пръв път възникнаха от ре 
довете на тази народност журна 
листи, художници, писатели, на 
учни работници итн., които съ
здават оригинални творби. Бро 
ят на високвалифицирана мал
цинствена интелегенция е в по
стоянен растеж. Голям брой хо 
ра от малцинството са лекари, 
инженери, икономисти, научни 
сътрудници, преподаватели и 
асистенти на полувисшите и вие 
шите училища в Ниш, Белград, 
Нови Сад, Скопие и другаде. 
Днес тази народност разполага 
с около 5 хиляди души със сре 
дно образование, с над 1.500 ду 
ши с виеше и полувисше образо 

а на факултетите 
учили- 

стотин!

вание,Ш ' й 1
*Ч мамиш ,

:

полувисшите
няколко

и
ща има 
души от малцинството. Мнози- 
ство от тези кадри работят във
вътрешността на страната а ед 
на част на територията на бълга 
ската народност. Благодарение 
на това, а и наШ материалната 
помощ на народността, започ
на и работата върху създаване
то на малцинствена култура, ю_ 
гославска по същност и целена
соченост.

Нагледни елементи на тази ра 
бота, на по-трайна стойност и 
по-високо равнище между дру
гото са: излизането на. вестник 
..Братство’’ и ..Другарче”, изда
телската дейност — превеждане 
на политически материали и пе

Тази борба получи особен раз 
мах с изграждането на нашата 
система на обществено [самоу
правление, която по революцио 
нен начин още повече измени 
действителното обществено по
ложение не само на нациите и 
националните малцинства, но и 
на всеки отделен човек. Това се 
вижда в предприятието и рабо
тническия съвет, където се осъ 
ществява во; по-здраво свързва 
не на трудещите се, без оглед 
към коя националност принад
лежат, а въз основа на обгцитв 
жизнени, лични и обществени 
интереси на работното място и

Много голини в Босилеградско станаха орашари
внимание. Почти всички учили 
ща са обзаведени. Това най-до
бре се потвърждава от факта, 
че от освобождението насам в 
тези краища са построени над 
60 нови училищни сгради и че 
значителен брой училищни сгра
ди са в строеж.

Един от основните въпроси на 
учебното дело, който през после 
дните години беше успешно ра
зрешен, са учебните планове и 
програми. С изработката на те 
зи програми бе разрешен и щро 
блемът със специфичната група 
предмети в тези училища — бъл 
гарски и сърбохърватски език 
и история.

Паралелно с изработката на 
учебни програми се пристъпи и 
към печатане на нови учебници. 
С голяма помощ на Република
та (дотации от над 30 милиона 
динара) пре 19&1 и 1962 година 
са издадени 27 учебника на бъл 
гарски език, а в течение на та 
зи учебна година ще'бъдат отгте 
чатани и останалите учебници.

Много се направи и за подго 
товянето на преподавателския 
кадър. През последните години 
Републиканският завод за по
добряване на учебното дело и 
околиите Ниш и Враня органи 
зираха редица професионални ое 
минари в Димитровград, Вранска 
баня и Ниш, които спомогнаха 
на преподавателите в провежда 
нето на новите учебни проггра-

В Босилеградската община го 
леми средства са отделени и се 
отделят за минни изследвания. 
Средно на година за тази дей
ност са отделяни над 200 милио 
на динара.

В тази община се постигнаха 
значителни резултати в област
та на съобщенията. През послед 
ните години в този стопански от 
расъл са вложени над 120 мили 
она динара, главно за доставки 
на автобуси, камиони и ремар-

: : 1с..
Във връзка с досегашните ме’ 

роприятия за стопанското разви 
тие на тези крайища по-специа 
лно трябва да се изтъкне фак
та, че за сериозното насочване 
към подобряване на животновъ 
дството и на селското стопан
ство изобщо и че в: това отноше 
ние са постигнати твърде добри 
резултати. В Димитровградска
та община са повдигнати някол 
ко кооперативни овцеферми и 
значително ое увеличи живот
новъдния фонд в обществения 
сектор, осигурена е солил _а меха 
низация при земеделските ко
операции итн. В Босилеград ска 
та община значителни резулта
ти се постигнаха в мелиорисва- 
нето на пасбищата и защитата 
на почвата от ерозии, в повдига 
нето на орехови плантации, в 
развитието на овощарството, за 
лесяването на голините итн.

Всичко това нагледно показ
ва, че благодарение на общите

чатане на оригинални трудове, 
научни трудове на учени от мал 
цинствсто, печатане на редица

извън него; по-нататък в кому 
пата, която върши дълбока об
щеегвена

кета.

интеграция на всич
ки свои членове, в която дей
но участие взе по-голям брой 
граждани в .различните съвети, 
комисии, събрания на избирате
лите, обществено-политическите
Други органи не се осъществя
ва по формален начин, нито 
чрез балансиране одгоре рпФ 
ред „национален ключ”, но на 
базата на съчетаване и сливя-
не интересите на всеки отде
лен човек и общността. Това Ш® 
намери още по-голям израз в 
обществено-политическата и ***
кономическа система залегнала 
в новитеДетайл от Дерекула СоДйконституции на 
а листим еска федеративна ренУ 
блика Югославия и Социалисти 
4 еска република Сърбия.

статии за работническото 
жение, художествени 
поезия и есеи, трудове 
нти за езцка и

дви- 
разкази, 
на студ©

народното твор- Тодор Славите**
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ДЦИИТЕ ОПЪВАТ РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

КОМБИНАТ 

„ДИМИТРОВГРАД“ - 

ГОРДОСТТА НА НА
ШИЯ ГРАДНА

Макар че през последните 
Години иай-голямо

из-Димитровградското предприя- ; кадри. Затова ние веднага 
тие за гумени технически стоки I пратихме двама работници от 
и гумени изделия — Комбинат— ; предприятието на специализа- 
Димитровград е едно от най-но- ■ ция в чужбина, а монтирането 
вите предпиятия в града. Но за I на набавените машини в чужби- 
това и едно от най-добрите. Те- | на — също ангажирахме чуж- 
зи дни предприятието се пресе
ли в новите хали, разположени от живота на новото 
на брега на Нишава, с които на 
пълно ое разреши въпросът за 
цространшво, светлина и съоръ застой- Постигнато е високо ка-

. чество, с което стоките си оси—
I туриха пазар, а предприятието 

завидно реноме. В началото не 
бяха достатъчно 
всички мощности поради изгра
ждането на новите хали и ре
конструкция на предприятието. 
През 1962 година са произведе
ни 30 тона гола гумена нишка, 
днес. само през първото полуго 

Ако някой се интересува за от тази година е уговорена
хода на предприятието — той е продажба на 150 тона от запла- 
доста динамичен и кратък . По нираиите 160 тона.... 
решение на ОНО Димитровград Гумените нишки от № 12 до
от 3. УП. 1959 година се започ- № 56 наскоро ще бъдат произве 
на изграждането на фабрика за ждани в достатъчно количество, 
гумени изделия. Така това скро Д°РИ се предвижда и произвеж 
мно предприятие чиито основа- . дането на № 80. 
тели са една малка група хора °свен това Комбинатът ще о- 
които и днес работят в него про владее напълно и производство 
извеждаше гуменици и други гу то на °Ще нови артикли, с кои- 
мени изделия. Тъй като се чув- ; то Н1е„ се появи на пазара. За.се_ 
ствуваше нужда ст разширяване ; га тои е в състояние да задово 
и модернизиране иа това малко ли нуждите на югославската по 
предприятие, пристъпи се към замантериина 
разглеждане възможността на Тук важна роля изигра и успе- 
издигане на един каучков ком- шното решение с конфекциони 
бинат. Тази идея наскоро беше 
реализирана от страна на бНО 
Димитровград, който реши да Се 
построят днешните хали на пре 
дприятието. На 1. ХП. 1961 годи 
на започна строежът на този 
комбинат.

пет
увеличение 

в стопанството на Босилеградс- 1 
ко е постигнато в транспорта ! 
(предприяттие „Бесна кобила-) 
и минното дело — рудошследва 
нето, все пак земеделското Ппо 
изводство и занапред си осгав1 
доминираш, отрасъл в стопа ист-

илащане и 
стопанските

изкупване на селско 
произведения,

. — ТК". Г •• II ЬТ —
ЙАМ-ПЕРСПЕКТИ В И И РАСТЕ

НИЯ В ВОСИЛЕГРАДСКО

условия в Бо 
с (сгр.-.лехата комуна, а спдс> та

оред своите нужди и с мини
мално увеличение, кое го по-къс 
но ще продадат на пазара в Бо- 
силеград.

: своя постъпка оправда 
ват с това, че няма какво да 

.в .т с излишъка. Те оше ня
мат доверие в земеделските коо 
перашш. че ще се наемат с изку

; КАРТОФЪТ И

денци... Това бяха първите дни
предпия-Климатическите тие...

Сега Комбинатът работи без

жения...
За произведенията на това е е 

дистеено по рода си предприя
тие на Балкана, за комбинат 
,,Димитровград” се интересуват 
в чужбина дори и страните от 
Близкия и Далечния изток.

използвани

,,Започнахме доста скромно...”

промишленост.

рането на гумените нишки от 
страна на нашия специалист Фе 
ренц Киш, казва директорът на 
предприатието. Той сам констру 
тща с-ьоръжения за тази цел, с 
котето този проблем се премахна 
от дневен ред...

„И с отделението за обличане 
на нишките имахме доста труд
ности — си спомня той. Бяхме

Оше от пъпните лни гтпея Ко принудени да довеждаме елеци-- “I6 първ те Дпп пред ко- алисти от Нсши Сад. Днес обаче
мбинат Димитровград се изпре- имамо свои а овладя-

ха този производствен процес.
%% ГшеГ^а в стран^Гма Обаче това не е

щ у аха в страната. Ма за нуждите на Комбината кой-
шини и други съоръжения също то расте от ден на ден. Сега аба
Трябваше да се набавят маши- ! ^ м „__
ни от чужбина Спелствя бяха че предприятието е в състояние __ _ ~У7К • Р Д п школува кадри и през учеб-
отпуснати и ръководителите на н 1963/1964 година на. Виеше- 
предприятието директорът Жив техническо училище ще бъ_
ко Виденов и техническия ръко - ,7» ^водител Милан Тешпич се наме
риха пред една сериозна и отго тендии ще б дат отпуснати 
вопна зяпача Тпябваше па на- , и за ДРуги специалности.^ Д Р Д I Тазгодишното брутопроизвод-мерят начин и възможност за ре ! ^ р ^
ализиране на замисленото Пър ство наКомбшгата възлиза на 1
вата сериозна трудност беше ко Ь1>1ЛИаРд и 500 юглиона Д"“3?3- 
нфекционирането на гумените . повече °* половната, от което е 
ниш,си. казва директорът на пре I Уговорено в първото полугодиеот 
дприятието Живко Виденов. годината, въпреки че планът за 
Специалистите за тази опера- първото полугодие не е изггьл- 
ция имаше малко. Освен това иен напълно, а само 72%, пора- 
нямахме и съопжения за модер Д1Г наводненията и застоя в про 
ни операции... Със собствени си изводството поради Завои. Ето 

I ли преодоля нащето предприя- изпълнението по наи-важните 
тие този въпрос. цехове: Гумарски цех - 96,15%.

„ Цехът за обличане на нишките-
Технологическият процес на 127.30%, Цех-нишки—50% и тн. 

производството също беше тру
ден въпрос за нашите неопитни |

ъсеплеградско. За 
това свидетествуват и предвиде 
ните увеличения в тазгодишния 
обществен план, в които предп.м 
но са запланувани доходи от 
селскостопанско производство-

вото ка и землищни не само позволя 
ват, но и налагат компексно, е 
днородно производство. Извест
но е, че бедната откъм хумус зе 
мя е благоприятна почва за за 
саждане на тютюна. Оше повече 
че землищата са слънчеви и 
-'гоили. А да не посочваме и ви- 

.-щични приходи от тая

лупаме на излишъка и изнасяне 
то му на пазара в страната.

Но четните производители пе 
виждат или не искат да видят, 
че картофът освен в прехраната 
може да се ползва като фураж 
на храна за едрия рогат и дре
бен добитък. Те не съзнават, че 
с картофа могат няколкократно 
да увеличат сточния фонд, осо
бено броя на свинете.

От гтпуга страна засаждала 
на бедните и постни ниви с раз
лични експарзета дава възмож
ност за подобрения в расовото 
отглеждане на рогатия добитък, 
а също и запазване на почвите 
от отвличане.

Изсодът е, че с общи сили (зе 
меделски кооперации, общетгве 
чо-политически организации, ра 
зяснителни ации) трябва да се 
. докаже” на нашия частен про
изводител. че с отглеждането 
на една, две, максимум три кул 
тури,
към съвременно земеделско про 
чзвлотево добивите и годишни
те парични приходи могат да се 
чяеличат няколкократно, а с то 
ва жизненото равнище на хора
та политне на по-висш степен.

Ст. Н.

Първи трудности

то.
Обаче и покрай това, посочва 

се, че Босилеградко в течение на 
последните пет години не е по
стигнало особен напредък в зе 
меделското производство Го ги 
остава на онова равнище, на ко 
ето е било преди.
КЪДЕ Е ПРЕЧКАТА ЗА 
МОДЕРНО СЕЛСКОС ГОПАНС- 
КО ПРОИЗВОДСТВО

Няколко основни неща спъват 
развитието на земеделието и 
все още го държат на примитив 
но обработване и стопанисване.

Основна пречка е з уоеждени 
ето, че Босилеградско не лю.-ке 
да постигне високи дсонхш, за- 
шото не съществуват равнини 
плодородни почви. Изхождайки 
оттук и от вкорененото, назад
ничаво схващане, че изходът е 
в отиване на „печалба“', земята 
се представя на жените и деца
та, а работоспособните мъже на 
пускат земята и оьшаг па сезо 
нна работа.
Втора пречка е недостатъчна и 
(.-пълна заинтерешш.зест на зе

меделските кооперации за чае
ния сектор. Те не се интересу 
ват какво ще произведе собстве 
инкъ!, ч I а,- нас < а обърнати 
към търговия, изкупване и ми
нимално производство на свои 
люлки, образцови площи. Поре
же не разполагат с'комплекси те 
се и не стремят към модерно 
производство.

КАК II!Ь СЕ УЬЕЛИЧИ 
ДОБИВЪТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕ КУЛТУРИ

Основно е да се схване КОЯ 
земеделска култура трябва да 
се отглежда и на кой начин. До 
сегашната практика г-д шсажда 
нс на всички видове ■> създава
не иа е летни стопанства, к ид 
ще произвеждат всичко твърде 
ясно показа колко е недоходно 
и непродуктивно такова произ
водство.

Решението ше се намери, ако 
най-напред земеделските коопе
рации вземат ролята на образцо 
ви стопанства, ако се заинтере
суват за производството и иг ча 
спите ниви и ако приложат пай 
съвременни методи и агротехни 
чески мероприятия.

Второ да се създаде навик у 
нашия селянин за производство 
на отделни кулг /р т а това ше 
се постигне ие чрез голо георе. 
тисване, а чрез стимулатшлю за

култура.
Но какво се направи тази го

дина?
От заплануваните пет мииона 

корена, планът се неизпълни 
с над милион тютюневи стръкче 
та. Това показва, че н отделни 
те организации, и земеделските 
кооперации и частните произво
дители не са обърнали достатъч 
но внимание на тази култура.

Може би още по-показателен 
е примерът със засаждане на 
картофите. Понеже земеделски
те кооперации нямат '-вой пар
цели, то и не засаждат тази кул 
тура в онова количество, което 
би трябвало да засаждат. (Из
ключение прави земеделската ко 
операция в Долно Тлъмино).

Чаените пък производители 
не съзнават и не могаг ля съгле 
дат действителната пелза от за
саждането му. И те засаждат сп

че с ггреориентировка

М. А.

Бележка „Аз не съм петлова шия “• ••

В димитровградския съА се ■ предприятие ,,Църнн връх , 
разглеждат най-различни дела. към което се присъединило зво 
Хората се съдят за синори, за мекото предприятие, 
ниви, за лвиади, за обиди и пр. Сега гостнлннчлрск0то пред- 
Има и дела между хора и пред- приятие „Църинв ръх” съди Д. 
приятия М- за незавършената работа —

Строителният предприемател а той поднася дело срещу пред Елрошслмил! 1 ми приятното за неизплатени смет
Д. М. 0Т ТърИСКО ОДОрОВЩГ С1СЛЮ .
чил договор с бившето предпри
ятие „Руй” от Звонци за постро
яване иа сграда в Звонска баня.
Сградата останала недовършена 
поради недоразумението между 
предприемателя Д. М. и новото

липара, които предприятието тъ 
рси от Д. М. и около 110.000, кол 
кото Д. М. търси отп редпрпятн 
ето, те ще аправят много по-го 
леми разходи... защото идването

иа свидетели от Бабушница, Зво 
нци н Одоровцн ще коства —ко 
лкото възлизат
су;.ш...

II въпросните

м.

На края — съдът отложи де
лото поради привеждането ма 
нови свидетели от страна на 
Д. М. и предприятието. Запи
там иска ли пътни и дневни, пре 
дставителят на предприятие 
„Цъцин връх’’ поискал 7.000 ди 
нара, като даде обяснение- че 
той пътува с влак първа класа 
и взема 2.500 динара.

На това Д. М. отговори:
— Аз искам 10.000 пътни и ди 

евми. Дошъл съм пеша чак от 
Тр. Одоровци. Освен това, аз 
съм бригадир, висококвалифк 
циран п моят труд е по-скъп от 
негоивя. Щом той може да тър
си първа класа аз съм „шеф”, не 
съм „петлова шия” и искам де
сет хиляди динара...

Кой е прав ще се види при о
комчятел.чото разглеждане кп ло 
ото. Обаче за някакви си 9.000

Първи гости 

в Звонска баня
В Звонска баня вече пристиг

наха първите гости. Първите 
им впечатления — както 
сс изказват

сами.
са задово,\тнел- 

ни. макар чс единственото им 
развлечение да е все още раз
ходка из живописните предели 
около банята. Очаква се тази то 
дина животът ь банята да бъде 
по-органи'5 иран и по-уютен юе 
го сигурно ше доведе повече го 
сти отколкото миналата година.

I

Тази картина нерядко що срещнете п много босилеград- 
скн села. Венко празненство сс отбелязва с музика и 
което Оспси младежта играят и т.зрастнн хора.

хоро, п



братство
6

На педагогически темиОТ 2 ДО 9 ЮНИ В ЛЕСКОВЕЦ

Защо лъжат
децата?

ИЗЛОЖБА: ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

МЕСТА ВИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ«
По почин на Туристическия 

съюз на Сърбия, Туристическия 
съюз на Лесковашка околия, О 
колийската стопанска камара и 
народните отбори на общините 
в Лесковец, Вучйе, Враня, Вра 
нека Баня, Власотинци и още 
някои комуни, от 2 до 9 юни т. 
г в. Лесковец ще се устрои излож 
ба под название ,,Туристически

ят събор на Прохор Пчински 
край Враня, известен историчес 
ко-културеи паметник в този 
край. Очаква се тези дни в Ле- 
сковец__да се проведе среща на 
географите от Сърбия, събрание 
на Туристическия съюз на Сър
бия итп.

Изложбата в Лесковец предиз 
виква голям интерес и се очак-

жа, текстил, керамика, гипс, 
дърво, 'тръстика и друг матери
ал, защото е известно, че в мио 
го краища на Сърбия домашно 
то ръкоделие е твърде развито 
и че се изработват извънредни 
предмети които са почти неиз
вестни на туристите.

Подготвят се и богати култу
рно-забавни програми като ,,Пр

могат да бъдатДетски лъжи 
временни и преходни, и постоян
ни Постоянно могат да лъжат 
деца, психички растрсени. и та 
кива лъжи имат патологически 

Обаче те са много ре

Изследванията показват, чедо 
четиригодишна възраст децата 
не лъжат. Всъщност те говорят 
неистини, но такава лъжа не е 
съзнателна, 
случайна, защото на такава въ
зраст децата не могат да възпри 
емат много неща. Техните пред 
стави не винаги са ясни и пра
вилни и мисленето им е често 

Знанията и опитът

I

преднамерена, но характер, 
дки. Педагогът Ханселман при
вежда примера, че на 1.000 из
следвани деца имало само 17 па 
тологически лъжци.

Поставя се въпр°с. как да пре 
лъжата у децата.погрешно, 

също така са непълни и недоста 
тъчно диференцира ни. 
обяснява нещо, детето си служи 
е фантазията, защото тя съдей- 
ствува да доживява предмети 
явления и събития. В тази въз
раст децата измислят фантасти 
чии неистини, без да имат няка
кви съзнателни намерения. Де 
тето не иска да излъже, за да 
придобие някаква полза за себе 
си. Това пък значи, че тези неи 
стини не са действителни дет
ски лъжи. След четвъртата го
дина обаче, детето започва да 
лъже. За това най-много му по 
мага фантазията. Лъжите са де 
йствителни, защото са преднаме 
рени и имат определена цел. Де 
тето вече не е наивен ..реалист

В довратим 
Щом родителите открият, че де 

лъже не трябва да го осми 
ват, ругаят и подобно; но трябва 
да намерят причината за негови 
те лъжи. Не бива да му се каз
ва: ..ти лъжеш”. , Ти си лъжец” 
.Лъжеш щом проговориш”. „Ко 

йто лъже — краде”, и подобно.
трябва да бъдат таки_

Когато
тетоАл-

А■ -м

С
Съветите 

: га, да му докажат с примери и_ 
I стината. Трябва да му се говори 
' преди всичко искрено и да му 

се доказва, че истината е благо 
родство и че да се говори исти
на в известни обстоятелства е 
необходима храброст и решител 
ност. Не бива да се забравя о- 

I баче, че истината вирее в здра
ви семейства, където животът е 
умерен и където към децата се 
постъпва ни много строго, ни 
много меко. Педагогът Русо о- 
ще е казал: ..Лъжците не се ра 
ждат, но стават 
погрешното възпитаване. Дет
ските лъжи са дело на възпи
тателите-”.

Н
с
к !

1но до известна степен — критик | 
— реалист”.

Защо децата говорят неисти
ни. или защо лъжат? Има много 
случаи и обяснения:

I

такива зарад
Е Детето лъже, защото родите- | 

лите и тези около него не говор ( 
ят истини, а то бързо приема и 
прилага в живота техните по
стъпки в работата и поведение 
то. Затова родителите трябва 
да отбягват всякаква лъжа и ! 
спрямо детето и възрастните. Да | 
не се случва например майката 
да даде на детето пари за нещо 
като иска от него да не каже на 
баща си. Или — когато идва 
приятел, родителят да каже на 
детето да съобщи на госта, че 
те не са в къщи.

В семейства, където няма съ
гласие също така съществуват 
условия за появата на лъжи У 
децата. Обикновено родителите 
постоянно наблягат детето да 
каже кого повече обича, и то, 
когато е с майка си казва, че по 
вече обича нея, и обратно.

Стават лъжливи и ония деца, 
с които в семейството се постъ 
пва сурово или строго. Такива 
деца се ползват с лъжата като 
със средство да избегнат непри 
ятностите.

Нескромните желания у роди 
телите, които не са съобразени 
с детската наклоност и способ
ност често са причина за детски 
лъжи. Например родителите ис 
кат детето им да бъде отличен 
ученик и да стане инженер, ма- 
кър да съзнават, Ч1& в интелек
туално отношение то е по-слабо 
от другите деца в класа. Тези 
амбиции на родителите могат да 
действуват отрицателно върху 
поведението и цялото развитие 
на детето.

3 Свободан Василев, 
педагогЕ

СасОо чувство 

30 отговорност
р
о

ват много гости и посетители. 
Югославската железница ще да 
де специално намаление от 30 
на сто за посетителите, както и 
за превоз на изложбения мате
риал.

Подготовките в Лесковец, Вра 
ня, Вранска Баня, Власотинци 
и други места, които ще бъдат 
домакини, са в пълен разгар.

В. В.

те места ви се представят”. Из- ; еглед на песни и хора из доли 
ложбеният материал ще бъде по ната на Южна Морава”. „Вра- 
местен в щандовете на лескова- ня в творбите на Бора Стнаков 
шкия международен панир на ич”. традиционен ..винен бал” 
текстил и текстилни машини. във Власотинци, „Войводина в 
Подготовките за провеждане на народни песни и хора” итн. 
тази единствена по рода си из В тези дни на Власинско езе- 
дожба вече са в течение и ту- ро ще се проведе събор на над 
ристическите места в Лескова- 5.0ОО членове на Фериалния съ 
шка околия ще посрещнат мно- ю на Сърбил, а планинарите от 
гобройните гости и посетители Сърбия и Македония ще устро 
напълно подготвени.

Целта на изложбата е да да
де цялостна картина на туристи 
ческите места в Сърбия и спо
ред досегашния интерес се счи
та, че в нея ще вземат участие 
почти всички околийски тури
стически съюзи на Сърбия, как 
то и отделни туристически орга 
низации от друтте републики.

Със снимки, релефи, макети, 
чертежи, информационни бюра 

бъдат представени тури
стическите възможнети, особе
ности и редкости на отделните 
области.

На изложбата ще бъдат пред
ставени и предмети от домаш
но ръкоделие, изработени от ко
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В края на м:есец аггрил се про 
веде обща акция по залесяване
то. Учениците от училищата в 
Босилеград, членовете на синди 
ката и ССРН от Райчиловци при 
готвиха в местността ..Кремико- 
во” около 2 хектара за залесява 
не.

Обаче тази площ щеше да бъ 
де много по-голяма, ако не беше 
нестговорнсто поведение на То
дор Стойков, служещ в Секция
та на горското стопанство.

Именно още на 21 април той 
беше осведомен за акцията и за 
молен да даде алат за войници
те, които,също пожелаха да у- 
частвуват в акцията. Споменати 
ят другар обаче ..забравил” обе 
щанието и отишъл някъде да 
приема железопътни траверси.

Поставя се въпроса: защо ,за 
тия траверси не се интересува 
оня който е платен за това и ко 
йто ги ползва, но служещ сгг 
секцията на горското стопанс
тво, който няма никаква връз
ка с тази работа?

И второ: кой е компетентен да 
търси от него сггговорнст?

п

Актуален въпрос

КОЙ ЩЕ ПОПРАВИ ПЪТЯ 

ЗА СЕЛО МАЗГОШ?
дължитедите валежи около 100 
метара път е напълно развален, 
за] ад излмва на волите от 
канваките Пътят и по-ната
тък пропада, а селяните не пред 
приемат нищо. Да се е действу 
вало на време — могло е да се 
избегне това.

Преди няколко месеца елин 
дървен пропутк на пьтл Иърто 
попинци- Мъзгош бе попуснал. 
Вместо жителите да го попра 

те го оставиха. Затова 
от мина ..Вид

ите

вят
работниците
лич‘‘ наблъскаха дървета 
друг матернтл, с който напъл
но затвориха пропуска. От про

и

М.

ки войници са били залавяни се 
е държало сметка да не се за 
губи в политически смисъл от 
решението на съда.

Ако се заловени например 20 
четника, льотичевци или неди_ 
чевц тогава обикновено е осъж 
дан на смърт малък брой от тях 
и то зд които се утвърди че са 
закоравели врагове на НОВ и 
че имат злодейство към мирно 
то население. Останалите са пу 
скани да си отиват. Такава на 
казателна политика имаше сил 
цо вляние всред народа и съз 
даваше едно благоприятно поли 
тическо
начин се разби вражеската про 
паганда, че „партизаните убива 
ли всекито”. През 1941 година са 
произнесени 
присъди от страна на партизан-

милно име Баднер, защото са 
били фолкедойчери. Като немс 
ки шпиони са разстреляни и 
двама граждани от Вучйе, един 
четник, а като сътрудник на о 
купатора тогавашният председа 
тел на общината във Вучйе Йо 
сиф Костадинович. В село Ора 
шац е разстрелян четникът Ми 
лорад Н. в друго село четникът 
Милутин Н.. шпионинът Карло, 
Благое и един шпионин от Лес 
ковец. Партизанският съд на П 
власотинска 
отряд е разстрелял като българ 
ски шпиони някой си Мика мо 
лер и свещеника от Брод, койт0 
е бил белогварде"ец. Също така 
е бил осъден на смърт и раз- 
стрелян и свещеникът от Добро 
поле. В района на Църна Трава 
същата чета е заловила четнюи

Димитрие Кулич : Революционните съдилища 

в Южна Сърбия по време на НОБ
била връзката и постоянното съ 
трудничествр на партизанския 
военен съд с народоосвободител 
ните комитети и партийни орга 
низавди на терена, а на освобо 
дената и нерсвободената терито 
рия. Ако например се касаело 
до народен неприятел, който не 
е заловен а се намира на тери
торията на съответния партизан 
ски отряд, тогава партизанския 
съд винаги е вършил предвари 
телна проверка чрез НОО и по 
литическите организации колко 
този народен неприятел е про 
тив народоосвободителното дви 
жение. какъв е неговият прес 
тиж всоед народа, та ако се ре 
ши да бъде осъден на смърт ое 
е проверявало предварителна и 
обстойно какъв ще е ефектът 
всред народа от такова реше
ние.

Тази система на предварител 
на проверка на сведенията за 
обвинения и оценката на поли 
тическото положение във връз 
ка с това са имали решаващо 
влияние при донасяне решение 
то за наказание. В случай, кога 
то по-големи групи неприятелс

(изводи)

Граждански ейорове йред йарЯазанекиШе съдилища
вия и на сериозността на воен 
ното положение и е предупреж 
давал ония които не са се сьоб 
разявали с това. че в случай на 
ново съдене и завеждане на де 
ло за незначителни работи ще 
се предприемат срещу тях по- 
остри мерки. Това е съдейства
ло за намаляване на съденето 
за дребни работи.

Военните партизански съдили 
ща при отредите са обръщали 
специално внимание при"следОг 
вието и решаването и извършва 
не на наказанието на целесъобга 
зността.
вало да се извърши смъртно на 
казание. Освен принципа за ут
върждаване материалната исти 
на и принципът на политическия 
интерес >1 целесъобразност на 
решението на военния съд съ
гласно политическата линия и 
революционната борба против 
врага е бил1 основен критерий 
при произнасяне на присъдата- 
От особено значение за това е

Имало е случаи отделни пар
тизански отреди през 1941 годи
на да решават и по граждански 
спорове, когато страните да се 
обръщали към щаба на отряда, 
или пък. недоволни от решени
ето на съда на НОО са искали 
партизанският съд да реши по 
техния спор. Такива случаи оба

рота от Бабичкия

настроение. По такъв

че е имало само в течение на 
1941 година, докато тези съдеб
ни функции не бяха пренесени 
върху съдилищата при Народно 
освободителните комитети.

За дребни наказателни престъ 
пленил, както и за по-незначито 
лни граждански дела партизан
ските съдилища са слизали в 
селата на освободената и неосво 
бодена територия и там са реша 
вали по делата от случай — до 
случай. Решенията са обнародва 
ни явно. пред събранието на гра 

селището. Когато

редица смъртни

ските съдилища против народ
ни врагове, шпиони кия майор Филипович от група 

та наи числящи 
се към окупаторския порядък 
Така ‘

Коста Печанац осъдил3 
го и разстреляла.

Обаче връзката между военни 
те съдилища от отредите

органи на властта 
народноосвободителните комите 
ти е била отличителна черта 
работата и характера на военно 
то съдопроизводство още първи 
те дни на борбата в Южна ОР 
бия.

особено когато е тряб например партизанският 
съд на планина Кукавица е про 
изнесъл смъртни приссъди про 
тив двама от седем заловени че 
тиици, които под името на

с ло
калните

пар
тизани са палили села
ли> престъ пленя. Останалите пе 

са били пуснати да 
тидат. Също така са биил 
дени от партизанския съд като 
шпиони един мъж и жена с фа

ви прави

тима си о-жданите от 
спорът е бил за незначителни 

партизанският съд е ука 
на трудните военни усло

осъ
дела,
звал (следва)

• I
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И ФЕСТИВАЛЪТ ДА СБЛИЖИ 

ЧИТАТЕЛЯ, КНИГАТА И ПЕЧАТА
75 ГОДИНИ

ПЛОДОТВОРНА
РАБОТАПодготовките за тазгодишния 

фестивтл на българската 
ност в Димитровградско 
вива в духа на известно стаби
лизиране на полето на култур
но-забавния живот. Съществу
ват сериозни стремежи да се 
представят всички съществува
щи организации и заведения, ко 
ито работят в тази област. Фе
стивалната традиция и нуждите 
на комуната изискват най-стро
га мобилизация на широк — 
хора. Основната концепция на 
програмата всъщност това обез 
печава. Именно, тръгва се от 
становището, че 
трябва да се пренесе от 
по селата, с цел всеки наш гра 
жданин непосредствено да по
чувствува и види богатството 
на майското празненство. Пропо 
зициите изискват срещи между 
отделните! райони, а в Дмтров- 
град ще бъдат устроени две про 
грами от ревнално—забавен ха 
рактер. Ако добавим към това 
академията с рецетатива 
достта на звездните очи’’ и през 
юни преставлението на най-до
брата театрална трупа тогава яс 
но може да се види колко голя
мо внимание се посвещава на 
качеството на програмата.

Обаче, неодавнашната обикол 
ка на районите показа, че онези 
акции, които там се предприе
мат не са на равнището, което 
изисква програмата. Дори и не
що повече — показа се, че ня
кои не са могли да разберат таз 
годишната фестивална ориенти- 
ровка. Безсъмненно районните 
съвещания са помогнали за съз
даване на съответни програми и 
са имали за цел да ги насочат 
към новите същности. Но все 
пак изненадва, че някои още 
не са предложили свои програ
ми. Много хора забравят, че по 
стояността и точността в подго
товките на тазгодишния фести
вал са от особено значение, за- 
щото неговите концепции са раз 
ширени чрез внасянето на нови 
елементи като например среща
та „хора, книги и печат”. По то 
зи начин фестивалът получава 
нов характер по посока на при
ближаване книгата и

към всеки наш гражданин. Пред 
всички районни отбори без ог
лед на ненормалното положение 
в библиотеките, предстоят сери
озни акции за отстраняване на 
всички трудности, които 
мират на пътя човекът — 
та. Тази борба няма да бъде ле
ка. но нуждите на нашия човек 
и обществото като цяло 
ват на това поле да не се съжа 
лява за никакъв ■ труд. Именно 
това районите отбори трябва 
правилно да разберат, и да при
стъпят към сериозна работа.

народ 
се ра -

ги въпрос*. При едяи сришям 
но благоприятни условия за Р» 
бота израстват и се издигат из
вестни имена, чнято слава на да 

се пренася из

помощ от страна на Народното 
позорище в Белград с пиеси, ко 
стюми и друго, както и с чести 
те гостувалия на неговите най- 
добри артисти, между които То 

Йованович, Стеван Деска- 
Милорад ГавриловИч, Мил 

ка ГЬргурова, Милорад Петро-

Тези дни с тържественото пре 
доставление ва „Ивкова слава” 
и гостуването на Народното по 
зорипгге от Белград с комедия 
та „Ревизор” от Гогол нишкото 
Народно позорингге отбележи 
своята 75-годишна плодотворна 
дейност. Народното позорище в 
Ниш е един от трите най--ста
ри театри в Сърбия, а един от 
четирите най-стари в Югосла
вия. Преди него са били образу 
вани Сръбското народно позори 
ще в Нови Сад, Народното позо 
ршце в Белград и Хърватското 
земалско казалище в Загреб.

Дейността на нишкото Народ 
но позорище датира от 11 март 
1887 година, когато под името 
си „Синджелич” устроило пър 
вого представление в тогаваш 
кото кафене „Кнез Михайло”. 
Инициатор за образуване па теа 
търа бил учителят Милорад Не 
тровим, който отначалото бил 
любител на театралното изкуст 
во!, а по-късно станал и профе
сионален артист. Други основа
тели били Джока Протич, вое 
нен чиновник от Ниш, и гимна 
зиалните учители Стеван Сре- 
мац. Спира Калник, Стеван Ник 
шич-Лала и артистът Михайло 
Димич, първият управител на 
иишкия театър. Новооснованият 
театър' се представи пред ниш
ката публика с пиесата „Сръбс 
ки хайдути“ от Йован Стерия 
Поповия. След това минали вя 
колко години на плодотворна 
работа, с която театърът спече 
лил своя публика и се оформил 
с определена физиономия. Оба
че сетне паст I,пили и трудни го 
дини поради материални и дру 
ги проблеми, така че през годи 
пата 1889/90 и 1892/93 стигнало 
и до прекъсване в работата. Но 
между гражданите в Ниш се на 
мерили и такива, 
готови да му окажат всестрап-1 
на помощ дори и парична. Бла 
годарепие на тях дейността на 
театъра била въсобновена. От 
значение била и многократната

се на- 
книга

ровитц артисти 
цялата страна. Между 1893 и 
1900 години покрай Зорка Мило 

Ленка Хаджия, Алексан-1
изиск аха

шев,
евич.кръг

Ентусиазмът на нашите хора 
по районите е необходим толко
ва повече, защого след двадесе
тина дена ни очакват срещите 
с Бела Паланка. Определени са 
и датите. Първата среща ще се 
състои на 10 май, а втората в 
Димитровград на 17 май. Пред
стоящите'задачи в това отноше
ние са огромни. За да се осъще 
отвят изискванията на първите 
точки от пропозициите които са 
и най-важни, Съюзът на органи 
зациите за разпространение на 
книгата и печата в Димитров
градската община започна с из
вестни подготовки като израбо
ти и конкретен план. /Неотдавна 

на трибуната

чествуването
града

,,Мла-

шно гостуване 
„Младежка дума” в библиотека 
та на Културния дом и образу
ването на клуб на любителите
на книгата е само една крачка 
в тези подготовки. Дали и оста
налите запланувани акции ще 
се осъществят зависи от много 
фактори. Например, дали съще
ствуваща „книжарница" с тоа
лет — хартия и радиоапарати 
ще изпълни своите витрини с 
хубави научни и художествени 
книги зависи главно от доброто 
желане и обществена грижа на 
отговорните хора в предггрияти 
ето ,.7юли’’.

Предвидената среща с Бела 
Паланка би трябвало да разре
ши редица такива и подобни въ 
проси.

Всичко това е предприето със 
цел да се създаде по-организи- 
ран културен забавен живот 
в комуната.

Сцена от „Ивкова слава”

домир Петровия, Коста и Мил* 
Делими се явяват и редица мла 
ди таленти: Богобой и Катица 
Руцович, Олга Илич, Йован Ха 
ритонович, София Харитонович. 
Любица Павллца и Добрица Мц 
лупгаович, които по-късно ста 
ват членове на Народното позо 
ршце в Белград, а Руцович и 
Милутинович най-голямата му 
надежда. Тая плодотворност Щ>о 
дължава почти до началото на 
първата световпа война, все до 
като Ниш не попаднал "под оку 
пация.

След завършването на война
та артистът Негър Йованович 
възобновува работата на шипки 
я театър, който през 1920 годи 
на се обединява с подвижния 
театър „Гундулич” и все до 1929 
година работи под името „Ниш 
ко ^градско повлапгченс позорн- 
ще”. През същата година 
съединява с Градския театър От 
Битола под названието „Позори 
ще на Моравска бановина”, а 
през 1931 година получава назва 
нието „Народно позорище на 
Моравска бановина”. До павече 
рието на Втората световна вой
на този театър се утвърдил ме
жду един от най-добрите 
лавски театри. През 1987 годи 
на било взето решение да се но 
строи нова първата сграда, в 
която Народното позорище ра
боти и днес.

Най .светлияг период в работа 
та на нишкия театър 
след освобождението 
та и създаването на нова Юго
славия. В тези условия Народно 
то позорище се разви като заве
дение с пече модифициран и но 
!птьпмеи естетически 
бора и реализацията 
комедш!. На репертоара му се 
намират и най-известии 
пи и чужди писатели като Ну- 
ншч, Шекспир. Молиер, Остров 
ски. Чсхов, Ибсеп Шо, Вилиемс
II 7ТР.

Особено похвално е. че Народ 
ното позорище в Ниш

голяма морална подкрепа за ут 
търа започва един от светлите 
периоди в летописа на Народно 
то позорище от Ниш.. Тогава На 
стъпва период на организацион 
на стабилизация и художест
вен напредък в работата му. За 
успешната работа на театъра 
много допримел Съветът па те 
атъра, съставен от по-видпи 
граждани, който представлявали 
върховно контролно тяло. Заед 
но с управата на театъра той 
решавал административни, ико 
върждаване на нишките артио 
•пУ и театър.

С идването на артиста Алек-1 
сапдър Милоевиъ начело на теа 
комически, литературни и дру

които били

Любила Джордж евичпечата

ЗАГАДКАТА НА ЦАРИЦИН ГРАД то се

сени с фрески, а едпа част от 
кагжтела на стълба носи моно
грам на Юстиниан Прима. Из 
копани са и мозайки, които пред 
ставляват борба на човека е 
лъв, а също на пастир със ста 
до овце и тн. Градът имал ба
ня и канализация. Покрай басе 
йна с топла и студена вода съ
ществувал и амам.

В досегашните си изкопвания 
археолозите намерили метални 
монети на царете Анастасий,, Ю 
стин, Юстиниян, Маврикия и 
Фока. Намерени са два Юсти
нианови златинка, както и мно 
гобройни предмети, украси итн.

Хипотезата, че Царчин град е 
Юстинияна Прима, макар че ра 
зкопите се вършат повече от по 
ловин век, още не е потвърде
на. пито с отхвърлена. Въз ос
нова на намерените обекти, ар 
хитектурата и местоположение
то на града професор Петкович 
обяснява, че това е Юстинияна 
Прима. Неговото твърдение про 
буди широк интерес всред мно
го известни европейски археоло 
зи от това време, между 
и на френските археолози Ла- 
мар и Грабар. 1\е1 лр?.учавали 
материалите за Царичин град и 
лично идвали тук и въз основа 
на всичко това потвърдили мне 
нието на професор Петкович.

Сега обаче това твърдение е 
отхвърлено. И на миналогодиш
ния симпозиум „Царичин град 
1912—1962 година“ в Лясковец, 
археолозите изнесоха свое мне
ние по отделни въпроси от об
ластта на идентифицирането на 
Царичин град. Мнението, че то 
ва е Юстиняна Прима не беше 
доказано т. е. потвърдено пито 
пък отхвърлено, 
се съгласиха, че много факти 
говорят, че това е Юстинияна 
Прима, но веродостойни 
все още няма.

Без оглед ма това оказа се. че 
Царичин град е рядко свидетел
ство за културата и живота на 
хората и градовтто от миналата 
епоха.

стирал се върху площ от десет 
хектара и имал три хиляди жи
тели. Представявал здрава вое
нна крепост за своята епоха, о- 
пасан със здрави стени и отбра 
телни кули.

Градът бил разделен на гор
на — епископска, средна и дол 
на част, В епископската част на 
града се намирала акропола, о- 
пасана с отделна стена. Средна 
та част на града, простираща 
се към юг и север била стопан 
ският и търговски център.

Градът бил построен по обра
зец на Цариград. Изходните ка 
пии се намирали на пътищата 
към Ниш и Адриатческо море. 
За използуването на водата Ца
ричина река била преградена с 
изкуствен бент. Изкопан е гол
ям басейн, който служил за съ 
храняване на вода. По протеже 
ние па западните градски стени 
са открити водопроводни тръби 
които се протягат до извора на 
Петрова гора, на около 12 кило
метра от Царичин град.

В акрополата са открити осно 
ви на базилика, дълга 72 метра. 
Отсреща на базиликита се нами 
рал палатът на архиепископия 
та. В нейните развалини е намо 
рей печат на архиепископ Тео
дор от времето на Юстиниян. 
Черквите не само били украсе 
ни с архитектурни детайли, но 
и с мозаици и мотиви от живо 
тинского царство. От главния 
площад, който бил търговски 
център, води главната улица, в 
която се намирали жилищни сг 
ради и дюкяни на занаятчиите. 
Имало много ковачи,, обущари, 
кожари, грънчари и столари. 
Намерени са и пещи за топене 
на оловна руда. Този край е бо 
гат с оловно-цинкови руди и 
злато. Недалеч от Царичин град 
сега се намира известната олов 
но-цинкова мина ,,Леце”.

В долната част на града е из 
копана базилка, дълга 30 метра, 
строена във вид на издължен 
кръст. В олтара е намерен пре 
красен мозайка в девет багри. 
Стените на черквата били укра

I та на площадите, улиците, ба- 
1 ните, магазините...”

Това беше метропола на цяла 
нахлу I та област и архепископско седа 

лище на илирхт.е... — е записал 
Прокопи за Царичин град.

И настина в ископките всич-

През VI век по време на вла
дичеството на Юстиниян славян 
ските племена от Подуназието 
все по-често и по-опасно 
вали във Византийската област. 
За да заштити царството от тях 
когато била вече пробита първа

югос

започва 
на ствапа

вкус в из
на драми и

домаш

но чти
през целия си период, а особгпо 
след освобождението, не се огра 
Ш1ЧШ1 само па питката публи
ка. Папротпп от 
па то все по-често 
всички градове в целлта стрпа, 
а пай-мпого по градовете 
източлата част на Сърбия. В Ди 
митровград има постоянна сце
на. Според плана на театър та
зи година трябва да бъдат реа
лизират! осем гостувалия в Ди 
митровград. За отбелязвало 
топа. че колективът па Народно 
то потопите е удополствие оти
ва в Димитровград, защого ди
митровградската публика е едпа 
от пай-ппимателните и призпате 
лпа публика.

които

година на годи 
гостува поЦарицин градОстанки от

в югоко си схожда е описанието на 
Прокопи — водопровод, бани, 
магазини, черкви и други об
ществени сгради и дори тремо- 
ве от двете страни на улиците.

'Славянските племена от Юж 
на Сърбия, които завоювали гра 
да през УП век го разорили и 
унищожили. Градът ие могъл 
да живее повече от един век и 
половина.

Още през 1912 година под ръ 
ководството на нашия известен 
археолог Владимир Петкович 
са започнали изкопвания в Ца
ричин град. Градът се намира в 
подножието на Петрова гора не 
далеч от Лебаие, около 29 кило 
метра от Лесковец. Повдиг
на устието на реките — Цари
чина и Свинярница, за онова 
време бил голямо селище. Про

на Са-та отбранителна линия 
ва и Дунав. Юстиниян повдиг
на цяла отбранителна линия от 
укрепени градове южно от тези

!реки...
(„... след като опаса село Тав 

рисон със стени във вид на че 
триъгалник и построи на всеки 
ъгъл по една кула, направи ка- 
стел с четири кули и му даде 
такова име...” — е записал из
вестният Византийски писател 
Прокопи.

,.А покрай самото това място 
Прокопи

е и

Археолозите

Миле ПриСойски
данни— пише по-нататък 

направи прекрасен гран и го на 
рече Юстинияна прима, 
по този начин се отплати на ма 
йка си... Не е лесно да се набро 
ят всички храмове божи, невъз 
можно е да се опишат всички 
сгради за учреждения, краесгга-

като

В. ВелкоВич
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РАДИО НИШПисмо до Бай Онзи
Програма на иредааанешоЗдрасти бай-Онзи,

Отдавна исках да ти пиша, но 
нямах време. Пролетна сеитба, 
поправка на пътища, залесява
не... Но сега дойде нож до ко
кал, та си рекох да пусна някой 
ред до тебе.

Нещо като че и при тебе) не е 
добре. Все по Димитровградско 
оа разхождаш, а не ти минава 
през ума да ни навестиш. А кол 
ко интересни неща има за те
бе...

А вечер? хя и дървчета и трева пред но 
вите построения. Но и тук свин 
ските муцуни (активно подпома 
гали от кокошките) ровят нещо 
и правят попи разпределения...

Та исках да ти кажа: понами 
ни и при нас. Има интересни не 
ща...

Живо пиле да се мерне. Пу- 
. стеят улиците, занемяват. Ни

каква разходка. Само по някой 
I ученик или ученичка ще преси

чат и ща се изтубят в тъмно
то ...

ПЕТЪК 10 МАЙ
4.00—8.02 — Утринно предаване на Радио Белград

14.30 
14.40
15.00
15.30
16.00 
16.15 
16 30

— Новини и Днес в Ниш 
— Реклами
— Предаване на български език 
— Китка звукове 
— Осведомителен бюлетин 
— Свири секстетът на Душана Радетич 
— Новости от нашата дискотека 

17.00—22.15 — Предава Радио Белград и ЮРТВ

Ето най-сетне хората засади-

АСЕН БШШНИ-САОГА (В. Село) 6:0 (3:0)
ФУТБОЛЕто например тези наши ули

ци... Просто на можеш да ми
неш. Ако е дъжд — кал до кола 
це, ако е слънце — прах до не
бесата.

Да знаеш какво ми са случи 
оня ден:

СЪБОТА 11 МАЙ
4.00—8.02 — Утринно предаване на Радио Белград 

— Новини и Днес в Ниш 
— Реклами .
— Предаване на български език 
— Пеят народите на света 
— Осведомителен бюлетин 
— Ведро и популярно 
— Хора и краища

17.00—22.15 — Предава Радио Белград и ЮРТВ

14.30 
14.40
15.00
15.30
16.00 
16.15
16.30

ТЯГЗЛЯШШШр'

Макар че футболистите на „А Голове за отбора на „Балкан-
Разхождам се аз из главната оен Балкански” постигнаха ви- ски’’ отбелязаха; А. Димитров 2,

улица. Наоколо се разхождат и сока победа над отбора на ,Сло Й Глигоров 2, Л. Златкович 1 и
други хора. Пукнала се оная га” все пак играта беше моното А. Крумов 1.
пролет, та кои да издържи. По шта и неинтересна. Според пока Най-сигурна игра в отбора на 
едно време от моста забуча авто заната игра домашният отбор ' домашните показа Маиов Н и
бус- И изведнаж се пръснаха трябваше да постигне още по-ви I Глигоров. Съдията пропусна да
хората, та се не видяха. Пре сока победа, защото гостите не
смятам бързо какво да правя. оказаха никаква съпротива. Го_
Може би е тревога, пък аз не ; лямо влияние върху хода на и- 
зная. Но автобусът мина, а след грата оказа и доста топлото вре
него облак праха. Един шегоби- ме и играчите на двата отбора
ец надникна от един дюкян и ми се движеха доста бавно и теж-
подвихна закачливо: ,.Бягай, а ко. а акциите им бяха спори и
ко не искаш да асфалтираш гъ ! безжизнени, 
рдите си!”. Не мина много ето 
втори, трети, четвърти — ками- ! 
они, джипове. . . Какво да ти !
разправям — вечерта не вече- I жна по-честа тренировка и до- 
рях бяха се наляли гърдите : ста работа, за да се придабие ко 
ми с прах.

А да е само прах и кал, и сви I 
не. обикновени домашни свине |
— черни, бели, шарени... Ра , 
хождат се спокойно, спокойнич- 
ко ... После кучета ...

НЕДЕЛЯ 12 МАЙ
5.00—7.00 — Утринно предаване на Радио Белград 

— Избрали сме за започване 
— СТОП! — сигурност в съобщенията 
— Ведри мелодии
— Предаване за земеделските производители 
— Пеят Ян и Кьолд 
— Реклами 
— Весели радио-вести 
— Среща' на селата 
— Предаване на български език 
— Поздрави и желания на слушателите 
— Младежта пред микрофона 
— Седмичен радио-магазин 
— Избрали сме за вас 
— По нашите предприятия 

Предаване на български език 
— Забавна музика

15.45—22.15 — Предаване на Радио Белград и ЮРТВ

присъди едипадесетметров нака 
зателеи удар в полза на ,,Асен 
Балкански”.

7.00
7.30
7.35М. А.—С. И.

А. Балкански - Омла- 
динец (Гннлан) 4:2

«.00
8.30
3.40
9.00
9.30

И тая среща на отбора на ,.А- 
сен Балкански’’ показа, че) е ну

10.00
11.00
12.30
13.00 
13.20
14.00
15.00
15.30

На 28 април тази година в 
Гиилане се състоя първенствена 
футболна среща между отбори
те на ,,А. Балкански” и ,,Омла- 

! динац”, която завърши с победа 
, на ..Омладинец” с 4:2.

!•.

ндиция и уиелост във футболна 
та игра и веднъж завинаги и то 
зи спорт да заеме достойно мя. 
сто реноме, което би отговаря- 

• ло на спорта в Димитровград.

У
IРЪЧНА ТОПКА

Асен Балкански— 
Младееш (Враня) 

28:16 (11:8

::
: ПОНЕДЕЛНИК 13 МАЙ

4.00—8.02
14.30 
14.40 
15.00
15.30

V
— Утринно предаване на Радио Белград 
— Новини и Днес в Нгрн 
— Реклами
— Предаване на български език 
— От новите страници на албума с грамофон

ни плочи
— Осведомителен бюлетин 
— Народни песни от околността на Враня 
— Физическа култура и спорт 
— Хорова музика 

17.00—22.15 — Предава Радио Белград и ЮРТВ

5ЗЛОБОДНЕВНА

Нови условия за келнер 1
Дерби-срещата по ръчна топ

ка между отборите на „Асен 
Балкански” и „Младост” от Вра 
ня, който се състоя на 5 май в 
Димитровград завърши с убеди 
телна победа 
28:16.

Резултатът е напълно реален 
и отговаря на показаната игра. 
Най-добра игра в отбора на до
машните даде Кирил Радев и 
Васил Милев, докато в отбора 
на гостите се изтъкнаха П. Ста- 
менкович и Б. Петриц.

Голове за отбора ,на ,.Асен 
алкански” отбелязаха: К. Радев 
10, В. Милев 8 А. Гогов 6. Д. 
Стаменов 2 и В. Мариноков 1 и 
И. Василев 1. а за отбора на 
„Младост” — П. Стаменкович 7. 
Петриц 4, Б. Милойкович 2, С. 
Василевич 2, Р. Павловия 1.

Републиканският съдия Бла- 
жа Дражич от Ниш коректно во 
ди срещата.

— -Започна ли с работата „Балкан”? 
моя приятел, който току що завършил гостилничарското учи
лище искаше да постъпи като келнер в гостилницата на „Ба
лкан” в Димитровград.

— Не — кахърно ми отговори той и продължи, — вчера 
ходих при директора, който ми съобщи, че не съм приет. Но 
пак не ми е жал, защото нито един кандидат не е приет.. .

— Защо!? . . .
— Нямат нужните квалификации за това работно място

— отговори той. — Но аз все пак искам да бъда келн.р 
ва място и затова утре заминавам да взема още няколко ди
пломи . .. Първо, ндколко^ месеца! трябва да прекарам на спе
циален семинар по боксьорство. И сами знаете, че сегашните 
келнери които са приети без тази специалност, имаха доста не 
приятни случки в живота, защо и аз да не взема тази дипло
ма... Второ...

Моя приятел малко се приближи към мен и в доверие 
продължи приказката за неговото доквалифициране:

— Второ... трябва да издържа изпит по стрелба из пис
толет. Трзи изпит е твърде труден. И сам знаеш, че още не 
съм в армията и тоя спорт въобще ми не е известен, но все 
пак ще се опитам...

— Ами, моля ви се — прекъснах го аз — нима сега, кога 
то всички водят борба за разоръжаването, тук при нас да се 
въоръжават и келнерите! Това е невъзможно!...

— Да, продължи той — но това е само с цол за отбрана, 
а никак за агресия. И сам знаеш, че ние келнерите сме миро 
любиви хора. Може само някой пиян човек да изгоним из ка
фенето и при това си служим само с ръце или с метла. Сега 
обаче, предвид на новите условия в гостилницата на „Балкан” 
изискванията върху квалификациите се изменят и добавят 
още тези два изпита...

— Бре брат ми. алал ти вера — с възхищение изслушах 
края на приказката на моя приятел, — все пак могъл си да 
намериш някоя по-лесна работа, да речем — могъл си да ста
неш космонавт, или, след като знаеш да ръкуваш с оръжие,
— ди отидеш в Конго...

— Е виждаш — завърши той — ако бъда приет в „Бал
кан” и се покажа добър, тогава мога да взема една от тези ра
боти ...

16.00
16.15
16.30
16.45

запитах вчера

на домашните:

ВТОРНИК 14 МАЙ
4.00—8.02 -— Утринно предаване на Радио Белград

14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучен бюдетин на гораниге
15-40 — Свири оркестърът на Парижката опера
16.00 — Осведомителен бюлетин
16.15 — Поздрави и желания на слушателите
17.00—22.15 — Предава Радио Белград и ЮРТВ

на то-

СРЯДА 15 МАЙ

4.00-8.02 — Утринно предаване на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
45-30 — Песни и хора на нашите народи
15 00 — Осведомителен бюлетин
16.15 — Мелодии от филмове които
16.30 Заето
16.45 — Пее квартет „Манифико”
17.00 22.15 — Предава Радио Белград и ЮРТВ

ЧЕТВЪРТЪК 16 МАЙ

С. И. М. А'.У
сте гледалиВ „МЕХАНИК” — НАСКОРО 

ОТБОР ПО РЪЧНА ТОПКА 
И ВОЛЕЙБОЛ

Тези дни членовете на мла
дежкия актив при „Механик” в 
Димитровград чрез доброволен 
труд построиха игрище за' во
лейбол, а наскоро ще набавят и 
необходимите' реквизити за съ
стезания по волейбол и ръчна 
топка.

За тези спортове има огромен 
интерес сред младежта в пред
приятието.

14 ”0—8 02 — Утринно предаване на
14.40 
15.00 
15.30
15 40

! Радио Белград— Новини и Днес в Нищ
— Реклами
— Предаване на български език
— Звучен бюлетин на гораните
— От репертоара на Големия 

оркестър на ЮРТВ
— Осведомителен бюлетин 

Поздрави и желания на слушателите
предава Радио Белград и ЮРТВ

народен
16.00
16.15
17.00—22.15Богдан НИКОЛОВ

ВАИ ОНЗИ Лри митите зноен ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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