
Заседание на ОК на СКС в Димитровград

Общинска конференция 

12 март
На 17 февруари в Димит

ровград се състоя заседание 
на ОК на СКС. Заседанието 
имаше осведомителен хара
ктер във връзка с проведе
ните избори в местните ор
ганизации на СК, на които 
са били избрани членове на 
общинската конференция на 
СК за община Димитровград.

В уводното си изложение 
другарят Райко Зарков сек-

ГИМНАЗИСТИ, МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ ОТ ПРЕД
ПРИЯТИЯТА И НА СЕЛО, СТУДЕНТИ, „БРАТСТВО" ЗА 
ВАС ГОТВИ ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА!

ретар на ОК на СКС осведо 
ми присъствуващите, че про 
ведените изборни събрания 
в 12 местни организации на 
СК на територията на общи 
пата са завършени.

Във всички местни органи
зации членовете на Съюза на 
комунистите са . разгледали 
най-актуалните въпроси. В 
местните организации и кло 
новете на СК по селата се

наложил въпроса за селско
то стопанство. Говорено е по 
въпроса на пътищата и елек 
трификацията. В организаци
ите на предприятията най- 
много се е говорило за про
изводството и разпределе
нието. Особено внимание се ____
обърна на провеждането на МеЖДуООЩИНСКИ ДОГОВОр 33 
решенията на 21 заседание
на президиума на СЮК. раЗПРвДСЛСНИвТО
(И НА СТР. 8 Г Г

ПО-БЪРЗО ДА СЕ ИЗГОТВЯТ 

ПРОГРАМИТЕЕрлтстйо Междуобщинското бъвеща 
ние на представители на син 
дикатите от общините: Пи: 
рот, Димитровград, Бела па
ланка и Бабушница,. се е съ
гласило да се пристъпи кол- 
кото се може по-бързо към 
конкретно решеване по об
ществения договор и самоуп 
равителното споразумяване 
за разпределение на дохода 
и личния доход в тези общи
ни. Решено е да се ангажи
рат съответните служби а 
общините и на опществено- 
то книговодство.

Имайки предвид сложност 
та на разпределението то не 
може да ое затваря в рам
ките на общините. Необходи 
мо е съставяне на групи, ко
ито да разглеждат тези въп 
роси на равнището на репуб 
ликата и на общините. В съ
действие на представители на 
камарата е необходимо да се 
намери критерий за състоя
нието на вътрешните квали
фикации в трудовйте органи 
зации.

По време на разговорите 
се реши, че е необходимо 
да се направи конкретна про 
грама за целия район. Пред 
седателите на Съвета на Съю 
за на синдикатите трябва да

направят договор за утвърж 
даване срока и мястото на 
следващите съвещания, а съ
що така и областта, която ще 
се разглежда.

Секретарят на Съвета на 
Съюза на синдикатите в СР 
Сърбия другарят Шефчет Я- 
шари изтъкна, че трябва по 
скоро да се намери възмож

на об-

^БЪЛГАРСНАТ А ИАР0ЯЙОСТ « с Р ЮГОСЛАВИЯ*
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ност за реализиране 
ществения договор с помощ 
та на специалните служби. 
Да се превъзмогне фазата на 
договоряне и да се пристъ
пи към конкретни решения. 
Много ясно е, че обществени 
ят договор няма да подхож
да на всички — по-точно, на 
тия, които имат привилегеро 
вано положение. В рамките 
на общините трябва да се о- 
съществи договор за намаля
ване на социалните разлики. 
Накрая другарят Шефчет Я- 
шарн подчерта, че в акцията 
на обществения договор тря
бва да се включат СК, СЮМ,

Заседание на общинския комитет в Бабушница

КОМУНИСТИТЕ СА СЪДЕЙСТВУВАПИ 

ЗА УКРЕПВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО
някои въпроси, но в тяхната 
конкретна реализация не е 
имало единна акция от стра
на на комунистите в трудо- 

Такъв е

Анализирайки изборите з 
Общинската организация на 
СК, Общинският комитет на 
СКС в Бабушница на заседа 
нието си от 19 февруари пре 
цени, че те са проведени спо 
ред критериите на ЦК на 
СКС и решенията на общин
ския комитет. От общо 69 
членове на новата Общинска 
конференция 51 са нови, ме 
жду които седем души от 
българската народност, 10 
жени, 12 младежи и 
от половината работници и 

производители.

ложително се преценява ра
ботата на комунистите в раз
решаването на 
проблеми. Това потвърждава 
и реализацията на някои ин 

планове в об-

стопанските

ОС. Но в обществения дого
вор трябва да се приключат 
и всички трудещи се.

След съвещанието участни
ците посетиха фабриката за 
каучучкови изделия „Тигър”, 
клон „Димитровград”.

вите организации, 
случаят с обществения дого 

на работнавестиционни 
щината през отчетния пери
од — откриването на цех за 
производство 
ви нишки в рамките на химн 
ческата промишленост „Луж 
ница”, откриването 
дървообработващ цех в Зво- 
нци, модернизация на пове
че от 10 километра 
от II и III разряд, построя- 

водопровод в Бабу

вор за заемане
Въпреки ясно форму-ръка.

лираните становища, комуни 
в трудовите организа 

този
на пластмасо-

стите
ции грубо нарушават 
договор.

Анализирайки собствената 
си работа през отчетния пс- 

комитет

на нов

Ангел Димитровповече риод Общинският 
констатира, че в заседания- 

са участвували 
брой представители 
палите обществено-политиче
ски организации, културни и 
обществени дейци в общи- 

което с имало положи 
отражение върху ця- 

па Комитета.

пътища
земеделски 
Общинският комитет конста 
татира, че само в един слу
чай не са зачитани приетите 
критерии за избиране на ръ
ководства на местните орга
низации и клонове. Затова 
ОК на СКС препоръча 
Местната организация _

преразгледа избо 
рите за секретар на тази ор
ганизация или в противен 
случай Статутарната коми
сия ще класира изборите.

В течение на предизборна- 
изборна дейност в Съю-

голям 
на оста-таването на 

шница итн.
В отчета се посочват реди 

ца слабости в работата 
Общинската конференция и 

СК. Констати 
от слабостите

на
пата, 
тел но
лата дейност 
П олож ителн ага 
на съвместни заседания 
Общинският комитет с 
муиисти от трудовите орга
низации в разрешаване го 
ма някои проблеми, ще про
дължи и в предстоящия

организации на 
ра се, че една

организациите с, че не са 
отчети за работата 

в Обн шие ката

на
в Бог практикана

търсени 
на делегатите 
конференция, които недоста
тъчно се информирали члено 

своята работа, 
работата на копфс 

цяло. Пряка

надановац да
ко

вете както за 
така и за . 
ренцията 
последица на такава практи
ка с иеизпълнявансто на мно 
го решения па конференция
та. Може би затова в нова
та конференция са 90 па сто 
нови членове. От друга стра- 

се подчертава в отчета че 
обсъждала

ИС
катота и

за на комунистите почти във 
всички организации са пос
тавени искания за реоргани- 

на местните организа- 
по-засилена дейност 

кланове. Ог ре-

риод.
Отчетите па Общинския 

па Общинскатакомитет п 
конференция, както н анали 
за за изборната дейност, ще 

Общинската копфс
запия 
ции и за 
в партийните 
организация се нуждаят осо
бено местните организации 
в Любераджа и Бабушница, 

наброяват по 200 чле' 
на. От друга страна в Мест
ната организация в Люберад 
жа членуват комунисти ог 
9 села, отдалечени едно ог 
друго и по 15 километра.

разгледа 
репция па заседанието см 
на 28 февруари. Д. Йотовна

Конференцията е
МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ОТ ВРЛНСКИ РАЙОН

Не съществува добро 
сътрудничество

които

Босилеград, Про
за гоя1ЩИНИТС

шево и Търговище, 
вид сътрудничество същест
вуват широки възможности. 
Например икономически с 
оправдано, промишлените 
предприятия от по-развигите 
общини да формират свои 
производствени цехове в не
развитите.

За да се подобри мсждуоО 
щипското сътрудничество тр 
ябва да се намесят междуоб- 
щиискигс общсствеио-полпти 

организации па Съюза 
и пи Сопиа- 

В. В.

Между общините от реги- 
бивша Вранска око- 

ие съществува задоволя- 
и разнообразно сътру-

К"ЙЖЕтл.нйл Я
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

оиа на 
лия
ващо
дничество.

Това е констатация на фо
румите на обществено-поли- 
течискитс организации в бо- 
силеградската община, изка- 

заседание от преди

Общинският комитет раз
гледа отчета па Общинската 
конференция за двегодишна
та й работа. Преценява се, че 
върху дейността на комуни- 

влияели сложните 
икономически условия в об
щината, които се характери- 

стопанст-

заиа на 
няколко дни.

Сътрудничество
Но отношение на сто 

Въпреки

стите са
най-много

липсва
панските въпроси.

тоя всс още икоиоми- 
изостапал регион, в

зират с екстензивно 
во, застарели мощности, за- 
старела технология и бавно 
приспособяване към пазарни 
те условия. Въпреки това по

чсски 
па комунистите 
лИстичсския съюз.

това в 
чески
който са иай-иеразвити об



съвет на СРСна ИзпълнителнияРазговор с Весав Бериша, членБосилеградПолитически недоразумения в

Пътят през Власина ще бъде готов
идущата година

Конфликти без решения
_ ВЕЧЕ ТРЕТА ГОДИНА ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 

СКС И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ССРН 
СЪТРУДНИЧАТ

Весав Бериша, член на
Републиканския изпъ дните-

съвет доста добре позна
ва проблемите на босилс-
ГоГдве Гнни-то|™Г
^ПГусп„И^осВре^Г

Ь^”сСто„Са=Цнроб даисто на въпросния път да 
леми*на общината. В подго се ускори, 
товскитс за решава на ня
кои от тях и той е взимал 
дейно участие.
По този повод от другаря 
Бериша поискахме 
на няколко въпроса:

НА лен
Бесна кобила,наследвания 

Подвирове и други места, в 
които са намерени олов
но-цинкови минерали. В то
ва направление трябва да 
се търси от „Трепча да за
сили минни'ге изследвания, 
за да се ускори минната де 
йност В Босилеградския 
край.

Затова тоя форум взе 
Тодоров в наи-кра- 

къде
От 1969 година до АнесОб 

щинския комитет на СКС и 
Изпълнителния отбор па б>о 

конференция

цип. 
решение
гак срок да се определи 

работи. В противно 
бъде дължен да си даде ос
тавка на функцията прелеела 

ССРН.

чце
1ЦСнащинската . „„

ССРН в Босилеград не съ!ру 
дничат и нямат съвместни по 
литнчески акции. (

Тихото воюваме на 
два най-важни изпълнително 
политически форума в общи 

тези дни достигна кул-

Дали може да сс очаква 
активизиране на минните за 
лежи в Босилсградско.

тел на
тези ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

_ За перспективното раз- 
босилсградска об- 

значение има

Ще се реализира ли ини
циатива за откриване на 

пластмасово произво 
в Босилеград се помо

отговорИзпълнителният отбор на
ССРН не с приел решението 
на ОК на СКС. Напротив 

Общинската 
измени до- 

с ко

питце на 
щипа отделно

ната
минация.

С цел конфликтите да сс 
разправят бяха повикани пре 
дставители на Републикан- 

партийни форуми и на 
конферен-

цех за 
дство
ща на средства от Републи
канския фонд за развитие 
на недостатъчно 
общини?

Какво мнение имате за ре 
спора между 

община и 
„Власина"

напредложил 
конференция да 
тога в а ш ните пра ви л а,

регулира професиона 
работа па председате- 
ССРН.

шаването на 
босилеградската 
водоцентралата

връзка с изграждането 
на язовира в Горна Лисииа?

развититески
Републиканската
ция на ССРН.

По този повод се проведе 
на Оо- 
на Из-

ито сс 
лиата 
ля па

С това обаче не се завър- 
Най-напред дошло до

във
в Босилеградска об

надежди се 
кои-

щина големи 
полагат в средствата с 
то разполага Републиканския 
фонд за икономическо разви
тие на изостаналите общини. 
Макар че тези средства са от 

' възможно е да се ини 
известна стопанска де

об-съвместно заседание 
комитет и

— За Босилеградска 
щипа, в идущия период е Ос 
новио да решава стопански 
тс си въпроси — каза Бери- 

Важно място 
заема

шило __
конфликт между секретаря 
на ОК на СКС Стоичко Анге 
лов и Цоне Тодоров. За не 
щастие в конфликта се наме 

страстите на други 
общински функционери. Та- 

е дошло пов-ече до частно, 
отколкото до политическо дн

щинския
дълнителния отбор, на което 
прнсъствуваха Милева Пла- 
ноевич, член на Съюзната ко 
нференция на СКЖ и на 
литическия актив на ЦК на 
СКС и Бошко Лукич, член 
на Секретариата на Републи
ССРН^Обаче”!? това**заейда- ференциране, което П°АУ™'

ло големи размери на реди
ца събрания на обществено- 
политическите организации в 
Босилеград.

в рам- 
и въ-ша.по- кит е на това 

проса за изграждането 
лисинската акумулация. При 

необходимо

сили и ром нина
цира
йност. Тоя фонд ще ^тряова 
кадрово да сс оспособи. Съ
що така и Завода за общес 
твено планиране на Съроия 
ще формира проучвателна 

която ще анализира

к а ^положение на 
м с ж ду общи н с к о сътру д н и че- 

въпрос трябва да 
се решава изключително до 

ВЕЦ „Власина” и

ство тояразисквасение, на което 
пълни осем часа не успя да 

съществуващия конф- 
политическите фору 

Босилеградската общи.

говорно с 
Супдулишка община.

В случай ако успешно се 
реши спора и се отпочне с 
изграждане
босилеградска община 
получи силен стопански об
ект, който ще е от значение 
за електрификацията на ко
муната, за развитие на тури 
зма и др.

реши 
ликт на 
ми в

група.
нашите задачи за развитие 

развититена недостатъчно 
краища.

В доя период интересна е 
инициятивата, която 
сдруженото предприятие за 
производство на пластмаса 
„Интерплас” от Белград във 
връзка, с изграждането 
цех за производство на пла 
стмасова слама в Босилеград. 
За тази цел трябва да 
утвърди как да се реши въ 
проса за финансирането на 
тоя обект.

БЕЗ РЕШЕНИЯна. акумулацията,
ще Весав БеришаМеждусобното обвиняване 

ОК на СКС
ОБВИНЕНИЯ я дадена секретаря на

председателя на ССРН, 
както и отбраната, и нападе 
името на повечето 
на тези два форума не доне- 
ое никакво решение. Напро 
тив конфликтът се усложни 
повече, но и замъгли, когато 
става дума за установяване 
то на конкретна отговорност 
на членовете на тези полити 
чески форуми. В такова по 
ложение присъстващите от 
републиканските форуми не 
успяха да спомогнат в изна- 
мирането( на съществено ре 
шение за тоя политически ко 
нфликт. Защото всеки си ос 
тана на своето и заседанието 
завърши без решения.

активирането на ио-нататъш 
ните минни изследвания 
откриването на рудници.

Тук са особено важни фо
сфатите в Долна Лисина. 
Въпросът с откриването на 
този рудник е на най-добър 
път да се реши, но за целта 
е необходимо по-голямо сът 

с минния ба-

Всичко започнало от избо 
- Общинската конфере 
на ССРН, които се про 

преди три години. За 
на тази общест-

й на IIрите в 
нция 
ведоха 
председател 
всно-политическа 
ция бе избран Цоне Тодоров, 
началник на службата за на 
родна отбрана при община
та. Макар, че дотогава фун
кцията на председателя 
ССРН бе провеждана щатно, 
Тодоров реши същата да из 
пълнява доброволно. Общин- 

на СКС обаче

членове на

Отговорете ни кога оконча
телно ще се завърши изгра 
жданетс* на пътя от Босиле 
град до Власина?

— Завършването на тоя 
път има голямо значение за 
Босилеградска община. Оба
че динамиката на изграж
дането му трябва да се ус
кори, за да се завърши . в 
идущата година. Защото ако 
пътя не бъде построен на 
време ще се доведе под въ
прос и сегашния стопански 
живот на общината. Затова

организа-
се

рудничество 
сейн „Бор”. Обаче в течение 
то на тази година трябва да 
се разясни дали е всичко го 
тс-во да се отпочне с експло-

на В ч случай, че се докаже 
икономическата оправданост 
на планираното производ
ство, ще се приеме тоя обе
кт да се финансира от сре- 
ства на Републиканския фо
нд за развитие на недостатъ 
чно развитите общини.

В. Велинов

ският комитет 
прецени, че дейността на ор 
ганизациите на ССРН в об
щината е в застой, поради 
това, че новият председател 
не е в състояние същевреме 
но да изпълнява две функ-

атация на тези руди.
Общинската скупщина в 

Босилеград трябва да развие 
по-голямо сътрудничество и 
с комбината „Трепча” във 
връзка с по-нататъшните изВ. В.

Тито на 80 години хора, тя може да боърне по- първо, неговата връзка с пар 
голямо внимание на всеки из тийната организация и ръко- 
разходван динар. Другарят водното ядро в страната, до- 
Тито забеляза също така, че верието на кадрите, което

придоби и ясната линия, коя
то застъпваше; второ, с ог
лед на ролята, която Комин- 
териът тогава имаше, подкре 
пата на нейния генерален се
кретар Димитров, с която се 
ползваше Тито, благодарение 
на своите възгледи, за роля
та на една комунистическа 

Две години по-късно — партия“, 
през 1937 година Коминтер- В уреждане на положение 
на повика своя кандидат Гор то в партията, според 
кич в Москва. Там беше аре те на другаря Тито, много му 
стуван, и му се загуби всяка е помогнал Борис Кядричч, 
следа. Същевременно осведо-. особено в ликвидирането на 
ми другаря Тито да поеме груповщината между югосла 
ръководството и на политиче вските комунисти в Париж, 
ския секретариат на партия- където тогава се намирало 
та. Така стана генерален се- ръководството на партията 
кретар и започна да работи Подобна помощ между 
за косолидирането на партий те борци в Испания 
ните редици. Божидар Масларич.

Що се касае до комунисти 
те по затворите и концлаге
рите в нашата страна, състо 
янието не беше много по-до
бро, зарад демагожките и 
фракционни прояви на Пет
ко Милетич, който беше 
пял да придобие някои 
ди комунисти. Обаче на Ми
летич се противопостави Мо- 
ша Пияде, който беше

чил мандат от другаря Тито 
да ръководи партийната ор
ганизация в затвора в Срем- 
ска Митровица и поиска от 
всички комунисти да се под
чиняват на решенията на 
Мош?. Пияде.

„Това предизвика изненада 
между привържениците на 
Петко Милетич, някои от ко
ито се покориха. Другарят 
Моша работеше твърде енер 
гично — каза другарят Тито 
и ние успяхме да консолиди
раме партийната организа
ция в затвора“.

Според писането на Родо- 
люб Чолаковию това никак 
не е била лека задача, защо
то _ единствено средство за 
борба е било убеждаването и 
разубеждението на сравните
лно изградените комунисти. 
„За илюстрация — казва Ро- 
долюб Чолаковию в „Кому- 

— да ви припомня, че 
встъпителното слово на Мо
ша Пияде по повод писмото 
на ЦК. з?. затворническия ко
митет трая 35 часа. Разисква 
нията продължаваха дни и 
седмици.

ТИТО - организоционен секретар силата на едно движение, 
включително и финансовите 
източници, зависи от 
колко това движение 
опора в масите.

това,
има

прави партията в Югославия, 
а втората, начело с Горкич 

остана в чужбина, т.е. във 
Виена и Париж.

Другарят Тито се съгласи 
с такова решение, защото 
знаеше че в непосредствено 
сътрудничество с комунисти
те и израснали в ежеднев
ната революционна борба, 
ще може да ускори органи
зационното, политическо и 
идейно изграждане на Пар
тията, за което инак години 
наред се бореше.

Изисквайки ЮКП да не 
получава субсидии от чуж
бина, другарят Тито правил
но прецени, че такъв прин
цип на помощ спъва партия
та в нейната работа. Защото 
доколкото партията се издър
жа със собствени средства, с 
финансова помощ на работ
ниците и други прргресивни

ПОЕМАЙКИ поста органи
зационен секретар Тито има
ше възможност в Коминтер- 
на да изнесе своето мнение 
как би трябвало да работи 
Югославската комунистиче
ска партия. Той каза, че ос
новно предусловие една ко
мунистическа партия успеш- 
,но да действува е нейното 
ръководство да бъде в стра
ната, между масите, с проле- 
тарите и трудещия се народ 
да споделя добро и зло. Раз
бира се, такива предложения 
и становища не харесаха на 
Горкич и затова той твърде 
жлъчно се противопостави 
на такива концепции. На- 
края бе решено ЦК на КП 
да се раздели на две части 
— едната с организационния 
секретар Йосип Броз начело 
да замине в страната и да бъ
де отговорна за онова, което

КОНСОЛИДИРАНЕ НА 
ПАРТИЙНИТЕ РЕДИЦИ

думи-

наши
оказал

„Слизането на Горкич от 
политическата сцена — каза 
цеотдавна. нашият известен 
революционер Родолюб Чола 
кович — у нас мина сравни 
телно спокойно. Днес е 
ясно, отколкото тогава, че 
твърде значителен стабилиза 
ционен фактор беше именно 
новият генерален секретар 
Тито. И то по две причини:

нист“

по-
ус-

мла
В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
ПЪТ В МОСКВА и в 
ЮГОСЛАВИЯполу-
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СЕДМИЧНО ИНТЕРВЮ
Секретарят на Общинския комитет в Боси

леград СТОИЧКО АНГЕЛОВ се отзова на мо
лба на редакцията и отговори на въпроси по 
най-актуалните политически и стопански зада
чи в общината.

20 ВЪПРОСА НА 

СТОИЧКО АНГЕЛОВ
1. Какво значение има 21 

заседание на Председателство 
то на ЦК на СЮК и Втората 
конференция на СЮК за пар 
тийните организации в Боси- 
леградско?

— 21 заседание на Предсе 
дателството но ЦК на СЮК 
има голямо значение. Много 
неща излязоханавидело. Въз 
върнат е авторитетът на СК. 
То подтикна партийните ор 
ганизации за открито разре
шаване на много 
Даде ясна позиция и за бор 
ба срещу национализма и 
шовинизма. С голяма отгово 
рност селските партийни ор 
ганизации поставят различни 
въпроси и често ги разре- ■ 
шават.

2. Много пъти Сте заявява
ли, че ако сегашното ръко
водство на общината в Бо 
силеград не може нищо да 
направи за подобрение на об 
щината ще си подаде остав
ка. За кои въпроси се касае. 
По право кои въпроси то тр 
ябва да реши?

18. Коя чета при Босилегра 
дчани може да изтъкнете ка 
то положителна, а коя като 
отрицателна?

междуобщинската конферен
ция на СК в Ниш и Враня, 
преди всичко за кадрови ре 
шения в издателство „Брат
ство”. Как оценявате тия ра 
зговори?

«ено не съм се представил ка
то секретар на ОК. Има мно 
го въпроси за разговор, на
пример по кадрови въпроси, 
активност в реализацията на 
програмата, защото това е 
единствена културна инсти
туция на народността.

Готов съм в скоро време 
да посетя редакцията с мои 
колеги от другите общини 
и заедно с трудовия колек
тив да разговаряме за проб
лемите на издателството.

важни предложения; да 
ми са приети за разрешение.

14. Какво работите през 
свободното време?

— В семейството. Особено 
малкия ми син Тони всеки
дневно ме пита къде прекар
вам времето си.

15. Коя политическа лич
ност ви въодушевява най- 
много у нас и в света?

— Положително е трудол
юбието и вярата в по-хубаво 
бъдеще. Отрицателното е то
ва, което е характерно за 
всяка малка среда 
карство, интриги, одумване 
и пр.

19. Как бихте реагирали 
ако видите своя карикатура 
в печата?

клю-

— Най-много ме въодушев 
ява и то цялостно ТИТО.

въпроси.
12. Боснлеградската Общи- 

нл принадлежи към най-не- 
развитите области в СР Сър 
бия. Дали е причината 
слаба работа на общинското 
ръководство (сега и в узна
лото), слаба помощ от репу
бликата, географското поло
жение или нещо друго?

— Има от всичко по-мал
ко. Но все пак най-много ге 
ографското положение.

13 По кои въпроси имате 
особено мнение, а слабо се 
приемат от страна на фору
мите където ги предлагате 
за разрешение?

— Няма драстичен пример

16. В общината ви имат за 
скъперник. Къде тая черта 
повече проявявате към обще 
ственото или личното иму
щество?

— Питайте други по тоя 
въпрос.

— Ще се насмея.на
20. В Босилеград в послед- 

илино време все по-малко 
никак не се правят банкети 
и закуски. Значи ли това, че 
ръководителите боледуват от 
гастритис?17. Дали не купувате кола, 

защото няма път за Босиле
град или път няма, защото 
вие нямате кола?

Стоичко Ангелов
— Не . .. Срещаме се 

банкети често, а гости ни че 
сто не идват. Обичам гости 
у дома.

на
— Уважавам договори, но 

та\1 трябва да се уважават 
мненията на всички. Там 
не са нужни предварите
лни „строги становища”. Спр 
ямо договорите 
с „Братство” съм резервиран, 
а моите мнения са известни. 
При договорите е важна ме 
тедологията и подхода 
належащите въпроси за раз_

— От купуване на кола не 
зависи пътя. Но ако това има 

бих купил— Наистина,, ако едно ръ
ководство не направи нищо, 
Зко не разрешава въпросите, 
трябва да отстъпи място на 
други хора. които ще работ 
ят по-добре. В Босилеград 
има мйого въпроси за разре 
шаване. Това са интеграция 
на земеделските кооперации, 

на 35 села

Богдан Николов 
Борис Костадинов

влияние веднага 
кола.

във връзка

Сурдулицакъм

решаване.
6. Известно ни е, че в по

следно време партийните се
кретари е общините са зае
то всс повече. Може ли да 

изглежда Завършени изборите в СКСелектрификация 
от всичко 38, реорганизация 
на училищната мрежа, раоо 
та с младежта, подобрение 

кадровата служба и раоо 
районните амбулато

рии. Върх\/ някои неща вече 
оз работи и очакваме резу

какни опишете 
един ваш ден?на

стопанския живот имат ръ- 
ководящи функции.

ственото производство, а над 
плана са делегирани комуни 
сти които в обществения и

На тая дължност рабо- 
начало

Тези дни приключиха редо 
и вийте избори в СКС на тери 

торията на Сурдулишката об 
щина в 23 първични органи
зации и партийни клона и 31 
местни организации на СКС.

Изборите са протекли в пъ 
лен ред. без слабости, 
други отрицателни случки, 
каза Стоядин Стоилкович, се 

ОК на СКС. Атмо

та на
тният ден няма 
край. Разговор с хора, конфе 
ренции посещения и срещи. 
Нужен’ ми е много по-дълг 
работен ден.

М. В.
лтати.

3. Считам, че спорът с вец 
,3ласина” взима твърде се- 
озен характер. В печата и 
по радиото често пъти може 
да се чуе, че- той е измислен, 
като омаловажават причини 
те, които босилеградска оо- 

изтьква. Какво мисли- 
този въпрос?

Обсъждат се изборните 

материали
ИЛИ7. Ако не бяхте партиен се 

най-много би-кретар, какво
„ обичали да работите.
_ Да бъде учител. Обичам

децата и работата с

хте кретар на 
сферата е била делова и в ду 
ха на последните заседания 

Председателството 
СЮК и II конференция 
СЮК.

За делегати-членове на Об
щинската конференция 
СКС в Сурдулица са избрани 
75 членов-с ма СКС, от конто 
новоизбраиим са 52, а повто 
рно избранни 23. Между из
браните делегати-членове 7 

12 младежи. В но 
на Общинската

тях. вич, от Сурдулица, Вндосав 
Днмитриевич, от Сурдулица. 
Виолета Рангелова, от Божи 
ца, Стоян Миленкович, 
Власнна, Любисав Гьошич, 
от Лескова Бара, Градимир 
Николич, от Сурдулица, Сто 
ядин Павлович, от Сурдули
ца, Сретен Петкович. от Би 
новци, Радомир Ристовнч, 
офицер от ЮНА, Мирослав 
Савич, от Сурдулица и Вла
дислав Фуштнч, съдия в Об 
щмнекия съд в Сурдулица.

За секретар на новия ОК 
на СКС отново е предложен 
СТОЯДИН СТОИЛКОВИЧ, 
\оссгашния секретар на ОК 
на СКС.

ОК на СКС в Сурдулица е 
подготвил доклад за работа
та на Общинската конфере 
иция на СКС в Сурдулица и 
предложение на 
програма на йовоизбранната 
такава. Тези материали ще 
бъдат обсъждани по първнч 
нитс и местните организации 

СКС до 25. 2. т.г.
Покрай това, на обсъжда

не е доставен и орнентацно- 
ОК на СКС за 

пои ОК на СКС. 
Предложени са: Евстратн Вс 
личков, от Божнца, Стоядин 

Сурдулица,

щина 
те по нана8. През последните седми- 

най-много ви раз на отци какво 
сърди?

— По природа рядко сс сър
какъв— Това не е спор. акционнато го представя печатата ко 

йто го „направи” спор. Мно 
го неща не са разгледани, 
ито постави общината през 
ВЕЦ „Власина” Печата му 
даде публицитет, които но 

не е заслужавал това.

на
ля.ко

9. А какво най-много ви 
зарадва? ма
_ Бях на партийни събра

много селски органи 
общината и там ви 

единство и готовност за 
на много актуал

време _ -
Периферно и без достатъчно 
данни е писано.

са жени, а 
вия състав 
конференция на ОК на СКС 
иай-голямо число са работни 
ци н земеделци, членове ма 
СКС — 17, а след това на ра
злични ръководящи лица — 
16, научни и културно-прос
ветни дейци 9 итн. Най-голям 
брой делегати са ма възраст 
от 36—45. години — 32, а най- 
малък до 25 години — 12.

От 31 секретари ма местни 
те организации на СКС — 23 
са иовоизбраппи, а от 23 се

ния в 
зации в 
дях | 
реализация 
ни задачи.

шиш плам па 
състав на

4. Тодор Славянски в свое
то изказане за „Братство 
придава огромно значение на 
сътрудничеството между оо- 
щините, в които живее бъл 
гарската народност. Извест
но ни е, че и вие се застъпва
ме за това, а все пак между
тия общини съществуват 
кои неразбирателства.
може да си Обясните това, 
07 къде идва;’

Стоилкович, от 
Миодраг Ристнч, от Сурдули 
ца, Борис Миланов от с. Кос 
трошевци, Драгана Йовапо-

яв-1С Някои отрицателни
общината, като изла

за на 
па книги 

не са

М. В.ления в
ванс на удостоверения 
родност, купуване 
от Матица Хърватска

Защо актьорите не 
са наказани по-раио

„подходящ моме-
Наскоро изборна 

конференция на СК
НЯ- от скоро.Как или е

въпрос за 
нт”. Какво мислите за това 
явление? кретари в първичните орга

низации и партийните клоио- 
— 19. Най-голям брой се

кретари — 17 са културно- 
просветни работници, 15 ра
ботници итн.

Наистина има недора- 
и плодо _Духът на 21 заседание ус

и изнася-
гатп-членове предварително.

Встъпително слово за доое 
гашпата работа на организа 
цпята на СК в Сурдулишката 
комуна п предстоещите й за 
дачи ще поднесе СТОЯДИН 
СТОИЛКОВИЧ — ДИНЕ, се 

на ОК на СКС.

зумения за по-пълно 
творно сътрудничество.

има и причини ка 
еднакви ико 

и затова
По-

Тъй като изборите в СКС 
па територията на сурдули
шката община приключиха 
преди някой дои, ОК на СКС 
в Сурдулица иаорочи заседа 
иието иа Общинската избира 

конференция за 27. 2.

За искори решаването
1 много неща. Аз досс 

много неща ис съм ипето на 
га за 
знаел.

тг>ва нещо 
то: ис живеем в 
номически условия 
исканията са различни.
край това и географски __
го сме отдалечени. Но съгру 
Аничеството трябва да сс ог 
лежда на културното и прос 
в-стно поле. Тия въпроси 3 
ано трябва да разрешаваме 
на нивото на Републиката.

ОК взето социалната 
и възрастна структура при 
секретарите с задоволителна, 
нагласи другаря Стоядин Сто 
илковмч, секретар иа ОК на 
СКС в Сурдулица, докато 
при делегатите членове 
Общинската конференция на 
СКС недостатъчно са застъ
пени работници от непосред

Общомно П. Като секретар на 
СКС В Босилеград псе още 

направили официал
на издателст- 

Считате ли,

тслиа 
т. г.

кретар
На края ще се избере нов 

ОК на СКС от 15 членове и

на
не сте
но посещение 

„Братство”.
какво да разговаряте 

колектив, ако дойде до 
иосещс-

Докладът за работата 
Общинската конференция 
СКС през изтеклия период и 
другите материали са прате
ни иа |Цовонзбраи1Гите деле

на
во иа комисиите прина членове 

Общинската конференцияче има наиас тоя 
едно такова 
ние?

ваше СКС. м. в.5. Неотдавна станаха ня
кои среши на общински р-ько 
водители

— Бил съм в „Братство",по инициатива и а Страница 3
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *
Отговор на статията: „На думи за тях 

на практика пренебрегване
* е време тези млади

Босилеград

Още три нови автобуса
ходиМО
хора да се запознаят, проник
нат п процеса иа производст- 

свои

телните органи, като забрав? 
при това че в тази фабрика 
преди 10 години бяха попене 
от половината младежи ог об 
шия брой работници, но 
съжаление тези хора не м°- 

доживотно да бъдат мла 
А вече стана-

Другарю редактор,
Във Вашия вестник „Брат

ство" от 4, 2. 1972 година бе 
публикувана статия под за
главно: „На думи за тях, и 

— пренебрегване 
С. Николов. В тази 

с обработил 
така

Новите

димно за Белград и Скопие,
За сега предприятието раз 

22 автобуса, които 
състояние и

Боснлеградското автотраш 
тип „Са

вото, покажат всички 
особености и подобно, но вре 

от'три месеца, относно
спортно предприятие 
три нови автобуса — 
нус”. Цената на един авто
бус е 35 милиона стари ди
нара.

Средства за заплащане на 
автобуси, предприятие- 
осигурало посредством 

от собст-

за
мето
от 8 11. 1971 година, откогато 

хора са на рабо- 
е твърде кратко, сега да 

се дава съд за тяхното вклю 
в Съюза иа комунисти

практика 
от автора 
статия авторът 
дадените му сведения, 
че дезииформира общество

положо

гат тези младиполага с 
са в изправно 
се ползват за превозване иа

дожи —■ отдавна

4* Също констатацията иа ав
тора, че младежите в Съюза 
па комунистите били малко, 
е съвсем произволна

гюиеже авторът 
забравя, бе Съюзът 

е Социа-

та,
тези 
то е
банкови кредити и

чваиспътници. и- -В. В. тс.стта за истинското 
ние по участието ц
в самоуправителинте органи. 
Именно той се позовава па 
общия брой на младежите в 
предприятието, като посочва, 
че от 200 младежи в самоуп- 
равителиите органи са избра
ни всичко 14. Авторът въпре
ки предупреждението от сек-
кретаря иа СК в предприяти
ето и от председателя на Съ
юза на младежта при Общи
нския комитет, че голям брои 
младежи е приет в тази орга
низация едва след проведени 
те избори за управителните 
органи, в статията си, срав
нява числото на младежите и 
тяхното участие в управител
ните органи със сегашното 
число, което безспорно не е 

понеже не е отра-

Умолявамс Ви с цел прави- 
осведоми обществе 

статия да публи-
на младите и теп-

лпо да се 
иостта тази 
кувате цялостно, понеже та- 

изнасяис на сведения от

дсициозпа, 
изглежда
па комунистите пе 
лнстическия съюз, че това е 
организация в чиито редом 
могат да бъдат онези младе
жи, които с работата си и по-

кова
страна на автора не може да 
служи на чест и за автори
тет мито на автора, а още по- 
малко на вестника иа тази 
народност.

Отказват се от имотите си
веденисто заслужават 
Това пе значи, че от 186 мла- 

колкото действително
не се ползва на 

от страна 
По-качест- 

обикновено

тици хектара 
съответен начин 
на кооперациите, 
вените парцели 
ое ползват на рентиерен 
чин. Именно кооперациите ги 
дават на обработване на ча 
стните земеделски произво
дители с наддаване!

общинаВ Босилеградска 
земеделските производители 
все по-масово се отказват от 
имотите си в полза на оо- 

Не става въпрос, че 
имоти. Причи- 

за отказването са в то- 
собственици

]. Йованович Светозар 
(подпис)

2. Димитров Добривое 
(подпис)

3. Стаменов Санда 
(без подпис)

лежи, „сега наброява младежката ор 
-в предприятието, 
има младежи, които

гаиизация 
няма да

се озоват в редовете 
Съюза иа комунистите. Раз
бира се, че щс бъде. но неоо-

на-
щината. 
има излишни наще
ните
ва, че мнозина 
не могат да заплащат данъка 
си. Най-много такива са ста 

- семейства, които ня- 
достатъчно работна ръ-

Такъв начин на стопанис- 
имотиване с обществените

съществен проо- 
Той трябва да се реша- 

по-спешен начин от ст 
компетентните общи

те обществено - политически 
организации в предприятие
то. А там избирането е ста
нало след приемане на нови 
те младежи на работа!

И още нещо: доста неубе
дителен ни се струва дово
дът, че „Съюзът на комуни
стите не е Социалистически
ят съюз“ и че „необходимо е 
време ..Няма ли сетне и- 
менно зарад това „време“ да 
се твърди, както сега, че „до
животно не могат да бъдат 
младежи“?

рчески 
мат , БЕЛЕЖКА НА АВТОРА НА 

СТАТИЯТА: Без желание да 
спорим, сме принудени 
дадем някои „допълнителни“ 
сведения за въпросната ста
тия.

вече става 
лем. 
ва на 
рана на 
нски органи.

правилно, 
жение на истинското положе

ка. да
Тези имоти общината дава 

ползване на земеделските 
кооперации. Обаче тоя иму
ществен фонд от няколко сто

ние.на
Затуй тоя път искаме в сле 

дващия брой да публикувате 
тази статия, в която желаем 
да съобщим истинското поло 
жение и Да запознаем обще
ствеността така. както е. И- 
менно в октомври 1971 годи- 

проведоха кандидацио- 
нни събрания за избиране на 
членове на управителните ор 
гани. В този момент младеж
ка организация почти не съ- 
ществуваше. Броят на младе
жите по време на изборите в 
възлизаше на’ всичко 26. И 
когато погледнем резултати
те от изборите, може да бъ
дем съвсем доволни, понеже 
от 26 младежи, колкото бя
ха, 14 са избрани в самоупра 
вителните тела. Това е факт, 
който опорвергава и заглави 
ето, и статията ,и автора. По- 
нататък в статията си със съ
жаление констатира, че във 
фабриката'на гумени нишки 
от общо 45 работници, няма 
нито един младеж в управи-

В. В. Повод за същата' бе каза- 
Общинската конфе-иото на 

ренция на младежта: че мла 
дите са малко в самоуправи- 
телните и представителни 
да. Придружен от председа
теля на ОК на СЮМ, почти 
„заедно“ направихме справка

те-
Из дейността на МО СКС

на се

БЕЗ РЕОРГАНИЗАЦИЯ та.
Но да приемем, че броят 

на младите по време на избо
рите за самоуправителна те- 

бил 26 души. Отде обаче

Авторът ще се радва ако
действително той е в заблуж
дение. Но констатацията (не 
негова!), а на общинската ко
нференция на Съюза на мла
дежта си остава, че в комуна

партийни клона не се прие. 
Бе прието предложението 
всички комунисти от Босиле 
град да членуват в един пар
тиен клон.

Пред комунистите на 
зи организация, за акцион- 
ната програма иа Втората 
конференция на СЮК гово
ри Милева Планоевич, член 
на Съюзната конференция 
на СКЖ.

ла е
свободата да се твърди, че 
„ .. . свободно може да 
жем, че младежката органи
зация не съществуваше“. 

Справката, след като получи
хме отговора, показа обрат
но — младежки актив тога
ва е съществувал (без оглед 
признават ли го авторите или 
не).

В Босилеград се проведе 
-заседание на местната пар
тийна организация, която на 
броява 220 члена. На дневен 
ред на заседанието бе поста 
вен въпроса за реорганиза- 

на тази най-голема пар

ка

та младите недостатъчно са 
включени в самоуправителни 
те и представителните тела. 
Причини н оправдания, без
спорно, могат да се намират. 
А решенията са не да търсим 
нечия тенденциозност, а по
смело и с по-голямо доверие

та-
ция
гийна организация в общи
ната. Обаче предложението 
на комисията за развитие и 
реорганизация и на секрета 
рията, от тази местна орга
низация да се образуват три

Ние говорихме за участие
то на младите в самоуправи- 
телните, но и в ПРЕДСТАВИ
ТЕЛНИТЕ тела на различни -

да се отнасяме към младите.

В. В. Ст. Н,

съмнено ориентацията на ди
митровградското предпрг/*-, 
тие да сключва сделки с чу
ждестранни фирми, които да 
ват възможност за износ на 

'труд, е добра. Фирмите наба-

нудено да доставя суровини 
и да покрива всички разхо
ди на производство. С „Лом- 
ба“ предприятието няма ни- 
износ исвобождава за онова 
производство за котео е при-

на сътрудничество-с чучжде- 
странните фирми, за такъв 
успех предприятието има да 
благодари и на своите 33 ма
газини из цялата страна, чрез 
които пласира 50 на сто от 
собственото си производство.

За успеха много допринася 
и това, че „Свобода“ развива 
своето производство от дома 
шии суровини и по този на
чин се освободи от безмило
стните пазарни капани дола
ра да продава по-евтино, че 
девалвацията не се отрази въ 
рху „Свобода“. Предприятие
то може спокойно да осъще
ствява набелязаните планове 
и благодарение на доброто 
натрупване да промени про
порциите в полза на фондове 
те, като при това постоянно 
подобрява и личния жизнен 
уровен на работниците.

Из трудовите организации

Девалвацията не пречи 

на „Свобода“
фабриката е снабдена с най- 
съвременни шевни машини, 
говори за възхода на пред
приятието. И то по време ко
гато конфекционните пред
приятия бяха в тежко поло
жение.

Това би било най-грубо по 
твърждение за успеха на пре 
дприятието в Димитровград. 
Друга работа е как се спра
вят с производствените про- 

' цеси и с пазарните катего
рии. В начина на работа си
гурно е имало и нови неща. 
Вниманието привлича „лом- 
бът“ като един от начините 
за износ на пазарите в Запад 
на Германия и Съветския съ
юз. Разбира се не е напуснат 
и класическия износ. Но без

КОГАТО бъде готова зак
лючителната сметка, тогава 
„Свобода“ ще може да излез 
не с данни, които говорят за 
една интензивна производст
вена година, за умелост в ра 
ботата и за успешно против- 
вопоставяне на всички кон- 
куретни сили и на домаш
ния и на чуждестранния па
зар.

Фактът, че тази година с^в 
купният приход трябва да въ 
злиза на тридесет милиона 
динара, а преди три години 
възлизаше само на 12 милио
на, че тогава бяха заети само 
210 работници, а днес 320, че 
някога имаше разнообразен 
машинен парк и по фирми и 
по производителност, а днес

Сръчни ръце

Nвят за своите нужди всички 
суровини," докарват в „Сво
бода“ и оттам изнасят готови 
произведения. С оглед че пре 
дприятието няма достатъчно 
оборотни средства, такъв вид

какви производствени разходи.
В предприятието очкават 

натрупване, което 
предприятието не 
вено. Освен

досега в 
е осъщест- 

посочения начин М. Бакич
Страница 4
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Икономическите въпроси ще 

решат и политическите
I блиц - ИНТЕРВЮ

нашият въпрос беше:
Доволни ли сте от услугите и работата на продавачите?

На заседанието на изпъл- 
нително-политическите фору. 
ми в Босилегрид най-много 
се приказва за стопанските 
проблеми на общината. Бе 
констатирано, че общината 
се намира в незавидно ико
номическо положение. При 
това се изтъкна, че тя не -е ' 
конкретизирала своето мяс
то в рамките на интересите 
на мощните стопански гига

Стоян Станков посочи, че 
при решаване ' най-важните 
стопански въпроси на общи
ната могат да се създадат не 
доразумения, а дори и кон
фликти със съседните общи 
ни. За оега такава опасност 
съществува по отношение на 
водите и рудниците.

Станков предупреди, че яв 
я валците се конфликти, кои 
то са мотивирани лбкалисти-

иай-отговорните, политичес 
кото положение в босилегра 
дската община не задоволя
ва. Обаче — каза той, с по- 
интензивното решаване на 
икономическите въпроси ще 
могат същевременно да се ре 
шават и политическите. Спо 
ред него па обществено-по
литическия живот в Босиле- 
градска община надостига 
по-голямо акционно единст
во и осведоменост.

РОСКА СИМОВА, работничка, в „Свот 
бода" в Димитровград отговори:

— Сега съм доволна. По-рано бяха ня
как си дървени, нелюбезни. Сега са до
бри. Дойдоха по-млади, а те са и по-уч
тиви и до-услужливи... По-образовани 
са и затова... ’ ‘ ’ '• ”

ЕДИНСТВЕНА АКЦИОМУТА 
ПРОГРАМА

АНКА АНТОВА, работничка в ,,СвобоМилева Планоевич, член на 
Постоянната част ма Конфе
ренцията на Съюза на юго
славските комунисти и наро 
ден представител в камарата 
па народите настоя за изра
ботване на акциоина програ 
ма на общината, която 
съдржа единствена преценка 
на съществуващите пробле
ми, подхода към тях и 
правлението, в което трябва 
да се решават.

Също така тя ос застъпи за 
премахването 
се националистически лозун
ги и тълкувания, а отделно 
на ексцесиите случаи.

Планоевич говори и за об
ществените отношения в об
щината и изтъкна, че тряб-

да":
— Общо взето, доволна съм. Може да 

бъде и по-добре... Не бива към потреби
телите да бъдат понякога безогледни. 
Имах, например гости и те отидоха да 
купуват. Взели им три хиляди динара 
повече. Когато видяха това поискаха да 
отида с тях и да се обясним с продавача. 
Не можах да отида и така не зная в 
кой магазин е станало това.

да

на-
М. Б.

на явяващите

За равноправна употреба на езиците

Подготовите закъсняватОт заседанието

„Бор”. ..Трепча” и ВЕЦ чески не са далеч от нацио
нализма. Не само въпроса с 
водите за изграждането на 
язовир в Горна Лнсина полу 
чава сериозен политически 
характер. И транспортното 
предприятие има все по-че
сти конфликти с някои от го 
ворни от сурдулишка и вра 
нека община.

ва да се създават условия за 
по-големо единство и широ
ко участие на всички от
говорни в политическия и 
стопанския живот. При това 
воеки трябва да бъде отгово
рен за бездействуването си 
но и за погрешната си де:

. пост.

нти
„Власина“, които вече пола
гат ръка на суровинните ба- 

' зи в Босилеградско.
В тази област общината не 

е използвала и някои собст
вени възможности. Напри
мер в областа на промишле
но-занаятчийската дейност. 
За тази цел обаче не същест 
вуват съответни програми. 
Дори липсва и единна акци 
онна програма за решаване- 

стопанските проблеми.

До прилагането на Републиканския закон за равно
правна употреба на езиците остава още малко време. Как- , 
то е известно прилагането на тоя закон започват от първи 
април тази година. .

С подготовките за употребата на майчиния език в 
администрацията, съдебните органи, училищата и трудови 

босилеградската община
й- се закъснява.те организации в

Заседанието приключи с 
формиране на комисия ко
ято въз основа на разисква
нията и предложенията ще 
изработи заключения еднак
во валидни и за обществено 
политическите, и за стопан
ските организации.

Освен едно съвещание, което по тоя въпрос се про
веде към края на миналата година, други подготвителни 
мерки не са взети. Макар, че се касае до твърде сериозна 
н обемна работа, компетентните в обществените служби, ! 
изглежда, считат, че има още време. Това сигурно ще има , 
за последица редица трудности в момента, когато започне 
практически да се прилага.

ДОГОВОРНО РЕШЕНИЕ

Членът на Републиканския 
Весав 

поради

то на
изпълнителен съвет,
Бериша изтъкна, че 
поклатеното единство между

ОПАСНОСТ ОТ НАЦИОНА
ЛИЗЪМ

Народният представител В. В.В. в.

БРДСП, а през 1920 г. — де
легат на БКП (тесни социали
сти) на Вуковския конгрес 
на Югославската комунисти
ческа партия.

Свързала още през 1906 го
дина живота си с Георги Ди- 

тя понася всички

лата жестокост ма капитали
стическата експлоатация. И 
самостоятелната будна де вой 
ка, която самостоятелно сс 
самообразува, отново вижда 

спасителния път. Влп-

90 години от рождението на Георги Димитров

Поезията най - добър паметник 

за Люба Ивошевич
къде е
за в работническото движе
ние и активно участвува в 
борбите. Три години

заминава за Виена, къде
те иска да усавършеиствува 
своята поезия. В Австрия още 
по-активно участвува в бор
бите ма работниците и от 
нея започва да се интересува 

Това я

митров, 
трудности, страдания и опас
ности, на конто той е изло
жен в борбата си като про
летарски революционер. След 
поражението на Септемврий- 

въстаннс от 1923 годи-

по-къс-
но

то пламемиен публицист и 
поет. Но по-младите поколе
ния я знаят само като съпру
га на Димитров н справед
ливо с да се покаже нейният 
оригинален и лривл-скателен 
образ на революционер 
век който излъчва собс 
светлина и топлина.

Родена в град Крагуевац — 
Югославия през 1882, Люба 
Ивошевич отрано остана без

к миналия брой на „Братство“ поместихме някои 
писма на Георги Димитров до Люба Ивошевич, която 

работнически борец и съпруга на Г. Димитров, дълги

бГа -ГослаР= Р"-5%Кл^кИЗИк.Гсб„Т
местваме предговора на ХГИ1, ^ издадени по
ката на стихотворенията на Люоо ивошевич, пада» 
желание на Георги Димитров.

окото
па, когато, подгонен от фа
шистките власти, Димитров 
бива принуден да емигрира, 
Ивошевич се укрива извее
ло време, после напуска Бъл 
гария' и намира приют в Съ
ветския съюз, дето не прекъс
ва своята обществена рабо
та. Там е приета в редовете 
па КПСС. Заболява тежко и 
умира в Москва на 27 май 
1933 година. По това време 
Димитров с окован в Моабит 
ския затвор в Берлин. След 
смъртта й той пише на мами 
ка си: „Макар и отдавна да 
бях подготвен печалната но
вина. все пак тя ме засегна 
дълбоко. Люба беше рядък 
човек като жена и другарка, 
както н като пролетарска 
поетеса и реводюциоцерка, „
човек с голяма душа и твър
де характер, с многостранни 
дарби н способности. Тя ми 
помагаше нсизмерио много в 
моя живот и в моята борба.

то

виенската полиция, 
принуждава да напусне Вне- 

Заелио с едно българско 
семейство, в което живее, тя 
отпътува за България. Отна
чало остава в Русе, 
се премества в Сливен, а към 
1904 година се настанява в 
София като майстор-крояч и 
ателието за бельо па аветри- ■ 
еца Полнцер.

И в България Люба Ивоше 
пич участвува активно в ра
ботническото движение като 
организатор и пронагандист. 
Става член на БРДСП през 
1903 година, когато партията 
се отърсва от опортюппзма, 
тя твърдо застава па страна
та на Димитър Благоев и не
говите съратници, които по
ложиха основите на маркси- 
стичсскага пролетарска пар
тия (тесни социалисти) в Бъл 
гария. Избрана е за член на 
Централното настоятелство

и чо- 
твспа на.

по-къснопотърсите и съберете всички 
стихотворения на Люба, кои 
то са били отпечатани в раз
ни времена, както и ненубли 
к у ваните, и да се издаде сд- 

сбирка. Това ще бъде най- 
добрият паметник за нашата 
незабравима Люба и извест
на утеха за мои за неизмери
мата загуба, която преживях 

фаталното заболяване

През 1933 година 
от Моабитскйя затвор в Ьер- 

сестра- си Магдалена 
Георги Димитров 

„Най-

в писмо

лин до
ИЗБОР д-р ДЖОРДЖЕ 
ИГНЯТОВИЧ И БОГДАН 
НИКОЛОВ

Баръмова
между другото пише:

молба към тебе
на

голямата ми 
и Дена е да се погрижите да

родители и прекарва тежко 
и нерадостно детство при сд- 

своя леля. Едва 12—13 го
дишна тя е принудена сама 
да -изкарва прехраната 
Става шивачка. Лишена от 
възможност да учи в учили
ще, тя чрез самообразование 
постига това което нс може 

получи в училището. 
Поради непомонисимия 
вот при лелята, макар и са
мо 15-годишна, тя се преме
ства в Белград, дсто постъп
ва на работа в голямата ра
ботилница за бельо. Там, в 
големия град, тя изпитва ця-

още с 
отпреди години“.

Люба Ивошевич - Димитро
на

си.гю-старитсва е позната на 
поколения в българското ко- 

катомуиистичсско движение 
предана другарка и съпруга 

Димитров, като предан па 
обществен деец, ка-

дана жи-
Сега бедната почина като ис
тинска мъченица и дори без 
да с изпълнено нейното горе
що желание — да подготви 
сома събраните си стихотво
рения за печат“.

ртиен и на Работническия шивашки 
От 1909 до 1912 годинасъюз.

с редактор на в. „Шивашки 
работник6, през 1914 година 
—- член на Централната жен- 

при ЦК на

Г. Димитров по 
време на процеса

ска комисия
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Клисура подема сериозни
благоустройствени акции

" 1 РЪГ, и обеспсчсиа студена из-
^?ска вода па растояние от 
Плм, да ое подготви проект
за изграждането на водопр^
вод и канализация. През 1972 
гол би се пристъпило към

Г"“освГ.«~”~
1 1—2 мил. ст. дин. от

Младежите от с.Костроше- 

вци пример за останалите
— център, а тези дни и 

Власина Стойковичево и 
Првслац, Църнотравска

сура 
във 
в с. 
община.

Ръководството на младеж
ката организация е реишло 
да открие младежки клуб в 
една от стайте на кооперати
вния дом в с. Кострошевци. 
За целтта са ое обърнали към 
директора на земед. коопера
ция в с. Клисура Ратко Гео
ргиев и той е обещал да из
пълни желанието им и да им 
даде стая.

Младежите със събраните 
пари <уг вечеринки, и с пари, 
които ще им дадат родите
лите, както са решили на съ
брание на избирателите, ще 
доведат в ред клуба си и ще 
купят най-необходимия инве
нтар шах гарнитури, доми
но, ще ое абонират за вестни 
ци и списания и пр. По та
къв начин те ще се отлъчат 
от кръчмите и от прахосване 
на (времето и ще си имат по
лезно развлечение.

вМладежката организация 
има над ьи

динУ за Смудим район около 
30 милиона ст. дин., и за Гру 
бин район около 26 милиона 
Ст дин , или вкупно 96 мили- 
т а ст дии. И тук ОС щеуча 
стпува с 50”/о, обаче за този 
район чисто иас,%/еииве°?|“™ чи останалите 50°/о. Ь проти 
пен случай не ще може да 
ос отпочва с акцията на елек 
трифицираието. Да ли щс * 
успее в това направление мно 
го >щс зависи и от деятелно
стта на местната общност, ло 
калните ръководства на оо- 

- политическите ор 
акциоиите отбо-

с. Кострошевци _ 
младежи и девойки.

След 21-то заседание на 
Председателството на ьлль- 
младежтта от Кострошевци 
намери себе си и съгледа за
дачите, които стоят пред нея. 
По инициатива на няколко 
младежи най-напред се заз
драви организацията. Избра 
се ръководство с председа
тел Боян Борисов, машинен 

Кострошевци.

Неотдавна се състоя разши 
на местнатарено заседание 

общност в Клисура.
На заседанието се разгле- 

актуални комунални^
из-

даха
проблеми на местната 
пост и се обсъдиха конкрет- 

мерки за разрешаваие-иите 
то им.

Проблемите са
електрификация
те махали в с. 
като досега е

само центъра, изгражда- 
съврсмеиси асфалтов 
Власина до Стрезими- 

ровци; изграждане на 'водо
провод и канализация в Кли
сура — център и водопрово
ди за останалите клисурски 
махали, където за това съще 
ствуват условия; изготвяне 

благоустройствен план за 
Клисура-център, изграждане 
на ТВ реле, изграждане на 
няколко училищни сгради; 
изграждане на жилищно-де
лова сграда в Клисура-цен
тър в която да се поместят 
покрай останалото и местна 
канцелария, поща, читалище 
с библиотека и решаване 
проблема с хлебопекарница 
в Клисура-център.

След дълго разискване на 
края са постигнати следните 
решения:

— През 1972 год. да се из
гради махалската електриче- 

мрежа за махалите: Пей 
на, Дебели-Дел, Савииа, Гад- 
жина, Милина и Терзичова, 
която ще струва около 23 ми 
лиона ст. дин., като 50% уча
ствува локалното население, 
а 50% ОС в Сурдулица. — За 
целтта вече и сключен и до

лени. Те са: 
на всички- 

Клисура, тъй 
електрифици-

!Нъ1ере ало0к1лаГоТнаС^ 
ние и трудовите организации 
от Клисура-център.

— Международния 
Власина до Стрезимировци 

- българската 
е в надлежност на 

за пътища при

техник от с.
След това ръководството с 
останалите младежи се нае 
да подготви културно - заба
вна програма. Когато същата 
бе подготвена, Ое изнесе пред 
съселяните. Приходът е възли 
зал на около 140 хиляди ст. 
дин. Младежтта веднага ре
ши рационалнЪ да използва 
парите и помежду си събра
ха и доброволен прилог от 

30 хиляди ст. дин. та

раи 
не на 
път от

път от

— югославско
граница 
предприятието 
СР Сърбия и въз основа на 
неговия цлан ще се строи ка
то съвременен през 1974 год. 
ОС в Сурдулица ще предприе 
ме и други трансакции ако е 
възможно да се изграждане
то на пътя тръгне по-преди.

щсствено 
ганизации и
ри които са формирани по 
рсоните.
тигне успех през 
се изграждала 
електрическа мрежа.

— Тъй като е завършено 
трасирането на водопровод
ната мрежа за Клисура-цен-

Там където се пос- 
1973. год. би 
махалската

на
около
купиха уреди за радиоуред
ба. По такъв начин те създа
доха по-добри условия за ра
бота. С културно-забавната 
програма гостуваха в с. Кли-

М. Величков
М. Величков

На 28. II. т.г. на дневен ред 

акционната програма
СЕИТБА В »СТ0ЧАР«

Що се отнася до подготов
ките за пролетната сеитба те 
са успешно и навреме завър
шени. Машинният парк на 
земеделската кооперация е 
готов за работа. Приготвени 
са и нивите — завършено е 
навреме угареието. За проле
тната сеитба не са забравени 
и необходимите количества 
семена, а тук са и торов-ете.

Остава само да послужи 
времето.

В земеделската кооперация 
„Сточар“ в Димитровград се 
осведомихме за състоянието на населението, за облагани 

такси и обПо заключение на Предсе
дателството на Общинската 
скупщина в Сурдулица XIX 
-та редовна 
сия на отборниците от двете 
камари на ОС ще проведе 
на 28. 2. т.г.

Между другото тя ще раз
глежда измененията и допъл
ненията на общинския ста
тут, решенията за данъците

на посевите.
Тази година времето не е 

благоприятствувало на посе
вите, но те са успели да усто 
ят на студа който преди из
вестно време навести нашите 
краища. Тъй като няма 
част от посевите са страда
ли. Счита се, че семената са 
20 на сто унищожени от пти 
ците, които търсейки храна 
са го разредили.

ята, комуналните 
щинския данък-оборот. Отоо- 
рницицте ще разискват и вър 
ху доклада за работата 
ОС и нейните тела през 1971.

приемат акционна

ска
съвместна се на

г. и ще
програма за работата 
през 1972. г. и приемат общин 

бюджет за 1972. г-

сняг им

ския
М. В.говор.

— През 1972. год. да се из-Ангел Димитров

ПШЕНИЦАТА ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОДХРАНВА

Срещи
'Ми ХУБАВОТО, топло и слънчево време събуди ве

гетацията на 2.750 хектара площ в частния сектор и 
на 315 хектара в кооперативния сектор, колкото ми
налата година са засети с пшеница в Димитровград
ско. Тези благоприятни условия са сигнал за произ
водителите на тази култура и за селскостопанските 
специалисти веднага да пристъпят към подхранване 
на пшеницата.

Разговор 

по »селски 

проблеми«

■<|Уй

7- ■,» Обаче подобни акции липсват. Предупреждения
та на професионалната служба при Общинската ску 
пщина да се приложат навременни агромероприя- 
тия, не дадоха задоволяващи резултати. Дори се за
белязва, че частните производители не купуват из
куствени торове, а това значи, че предва] )ително се 
примиряват с низки добиви. Както ни съобщиха под
хранването трябва да се извърши с азотни торове 
— нитромонкал.

шм
Д. СТАНЧЕВ И. РАНГЕЛОВ

ЗА ХОРАТА от Димитров
градско петък не е обикно
вен, но пазарен ден, който 
разб
и довежда хората в града да 
со намерят, да си купят оно
ва, което не могат да купят 
в селските магазини, да си 
поприказват в една от кръч
мите. След обед най-често се 
срещат във „Висок“ да пораз 
говарят за новините, за сво
ите мъки и неволи. Намирят 
се, защото инак никога не би 
се срещнали. Не би се срещ
нали ако не беше петък и Ди
митър Станчев, земеделец от 
Градини и Коста Рангелов, 
земеделец от Бански дол.

А грижи и разговори сред 
хората винаги. И този път се 
завърза разговор по „селски 
проблеми“. А те не са малко. 
Ето Димитър има 20 овце и 
четири крави, а млякото вме 
сто да продава на коопераци 
ята, докарва го на пазара. 
Причината е проста:

—• Миналата година прода
вах на коперацията дневно 
по 12 литра мляко с цена от 
1,40 динара. Тази цена е ни
ска н не исках повече да им

продавам млякото — казва 
Станчев.

Изглежда обаче, че Коста 
Рангелов би бил доволен да 
може да продава млякото на 
кооперацията -и по тази цена.

— Ние в Бански дол няма- 
кому да продаваме мля

кото, а не можем да го пре
карваме в Димитровград. До 
1966 година преработвахме 
мляко в селото, а сега няма
ме къде. В селото сега има 
600 до 700 овце и повече от 
50 крави. А трябва ли да ка
жа, че нашият край е паси
вен и че млякото е почти гда 
вно произведение.

— Изглежда не сте довол
ни с работата на коопераци
ята?

— Ние не сме недоволни. 
Кооперацията ни снабдява с 
изкуствени торове, с високо- 
добивно семе, дава ни меха
низация, но я критикуваме 
защото един месец ни плаща 
млякото 160 динара, а друг 
месец 140 динара за един ли 
тър. Мерят го и плащат по 
маслена единица. На пазара 
аз всеки ден продавам 12 ли 
тра по 200 динара и никой

не го мери.
— Ако мога да греба от Ни 

шава, а ако не мога тогава 
не наливам ... Не не нали
вам вода — казва Станчев.

— Има още нещо от което 
не сме доволни. На коопера
цията продадох шест агнета 
по 140 динара килограм жи
во тегло. Трябва да получа 
113.400 динара4, а кога ще ми 
ги дадат не зная — сърди се 
Рангел.

Че тов?. е така съгласен е 
и Димитър и той не знае ко
га ще получи 252.000 динара 
за 15 продадени агнета.

Така течеше нашият разго

нва зимната монотония
М. Б.

На събранията на избирателите

Данъците както лани
По почин на председателя 

на общинската скупщина 
босилегр адските 
края на тоя месец ще се про 
веждат събрания на избира 
телите, за да се обсъди ле- 

вор с новите познати от Гра нъчната политика на общи- 
дини, през Димитровград до ната.
Бански дол село отдалечено Във връзка с това избира- 
повече от 20 километра. Раз телите ще бъдат осведоми- 
менихме мнения, а всеки по- ни със следните данъчни про 
несе със себе си грижите, но екторешения: за данъчн^ 
със съзнанието чо много не- гражданските облаги, за да

нък — оборота на имущест 
ва и за данъка на 
шен

лата година. Това значи, че 
и данъка на земеделците ня 
ма да се покачва.

За разлика от миналата го 
дина,

в
села до

сега данъкоплатците 
ще могат да ползват по-голе 

облаги. Например оне
зи, чийто кадастрален до
ход е по-малък от 40.000 ста 
ри динара няма да плащат 
данък. Съоцо 
старчески семейства, 
нямат достатъчно работна 
ръка. ще имат ' намаление 
при плащането на данъка 
си. Между другото такива 
семейства ще имат и по-го- 
леми облаги при плащане 
на разноски за лекуване.

ми

така и онези 
които

ща могат да се поправят с 
умела и упорита работа. Са
мо ако има сили да се наме
ри общ език с кооперацията, 
която е призвана да защища
ва и своите интересите на 
частните производители.

едното ди 
среден личен доход от 

занаятчийски ~ • 
пански дейности.

Общинската 
ба предлага

и други сто-

данъчна служ 
данъка за тази 

година да бъде кактоМ. Б. мина- В. В.Стряшща Ф
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МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕТО В ЦЕНТЪРА НА 

ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

И КООПЕРАЦИЯТА
Района на кооперацията съвпада с района на община

та. Почвените и климатически условия благоприятствуват 
за развитието на животновъдството — овцевъдстото и го
ведовъдството. Затова, мляко което се предлага на лазара 
и изкупва за преработка, заема важно място в бюджета 
на земеделското домакинство. За да имаме ясна представа 
за количеството мляко, което се предлага на пазара и из
купва от страна на кооперацията, ще дадем данни за из
купеното количество от 1967 до 1971 година включително.

Вид на млякото 
Овче мляко 
Краве мл$ко

V
От тези данни ясно се ви

жда, че ежегодно ое увели
чава количество на млякото, 
което ое предлага на пазара 
и изкупува от страна на ко
операцията. Също така, дан 
ните ни показват, че кравето 
мляко ое увеличава с по бърз 
темп, от овчото. Така напри
мер, през 1971 година са из
купени 416.717 килограма ов 
чо мляко и 487.686 килогра
ма краве, или съотношение
то е 1:1.7 в полза на краве
то. Ако съпоставим изкупе
ното общо количество мляко 
през 1970 година, с това в 
1967 година, виждаме, че ов
чото мляко се е увеличило с 
133%, а кравето с 232%. През 
1971
155.747 кг. по малко овчо 
ко в сравнение с 1970 годи
на. Това се дължи на обстоя 
телството, че една част от 
млякото в село Височки Одо 
ровци и Гуленовци е из купе 
но от страна на предприятие 
то „Житопек'' Ниш.

На какво се дължи ежего
дното увеличение на мляко
то, което се предлага на паза 
ра и изкупва от страна на ко 
операцията за преработка?
Отговор на зададения въпрос 
ще намерим в сравнително

страхуват, че същият техен 
■представител в последствие 
ще застане на страна на ко
операцията. Но както казах
ме, болшинството от земедел
ските стопани иока млякото 
да се плаеца според маслен-, 
стта му. Така например, ми
налата година, кооперацията 
е предлагала мсленстта на 
млякото да се определя на 
общото мляко от кацата, и 
по такъв начин да се запла
ща еднакво на всички. Раз
бира се, болшинството от тях 
'негодува, защото в такъв слу 
чай, слабото мляко щс се за
плати с по висока цена, за 
сметка на мляко с по-висока 
масленост. На всички е изве
стно. че в страни с развито 
животновъдство, млякото се 
заплаща според маслеността 
му.

1967 1968 1969 1970 1971
430.648 450.989 474.441 572.464 416.717
177.644 200.523 388.553 413.058 487.686 година? Този въпрос интере

сува всички земеделски сто
пани. които имат излишък 
мляко и смятаме за нужно 
да ги осведомиме още в на-

рментнрал и годен за консу
миране кашкавал. При така
ва канара млекопреработва
нето може да бъде доходно 
само в случай, ако цената на’ 
кашкавала и млякото е в съ
отношение 99:1 в полза на 
кашкавал. Това ще рече, че 
цената на кашкавала трябва 
да бъде девет пъти по-висока, 
от цената на млякото. Така 
например, ако овчото мляко 
се заплаща по 2,70 динара ки 
лограм. пазарната цена на 
кашкавала трябва да бъде 
24,30 динари килограма. При 
такова съотношение, на все
ки 9 килограма преработено 
овчо мляко, остава печалба 
на кооперацията само един 
килограм или във взетия при 
мер «а всеки килограм каш-

високнте цени на добитъка, 
млякото и млечните произве 
дения, конто обезпечават на 
земеделските стопани добри , 
печалби. Това нещо засили 
интереса -на земеделските сто 
панн да държат породист до 
битък, по добре да го гледат 
и хранят, както, макър и ба
вно, числено да увеличават 
добитъка, което в последно 
време ое забелязва при броя 
на овцете. За постигане на 
тези резултати, еднаки заслу 
ги и задължения имат част
ните земеделски стопани и 
кооперацията „Сточар" в Ди 
митровград. Кооперацията о- 
казва особено влияние вър
ху подобряване породите на 
добитъка, чрез своите разпло 
дни станции, с породиети би 
кове и чрез въвеждане на 
нови породи. С кръстосване 
на домашното говедо с мон 
тафонска порода, значително 
се увеличи живото тегло и 
производството на мляко. От 
друга страна земеделските 
стопани ежегодно увелича
ват броя на кравите за смет 
ка на броя на воловете, а то 
ва нещо допринася да се уве 
личи общата продукция на 
млякото.

чалото.
Преди всичко кооперация

та разполага с нужния брой 
мандри и квалифицирани ра
ботници и е в състояние да 
изкупи и преработи всичко- 
то мляко от района на общи
ната.КАКВА БЕШЕ ЦЕНАТА 

НА МЛЯКОТО? Тази година, от първи 
март, кооперацията ще изкуп 
ва овчото и краве мляко по 
следните цени:

— Овчо мляко с масленост 
до 7% ще се заплаща по 0,45 
динара за всеки процент ма
сленост. За мляко с масле 
ност по-висока от % ще се 
заплаща по 3,30 динара за 
всеки килограм.

— Краве мляко с масленост 
до 4%, ще се заплаща по 0,45 
динара за всеки процент ма
сленост. Мляко с масленост 
по-висока от 4%, ще се зап
лаща по 1,80 динара за всеки 
килограм.

Напомняме, че тези цени 
се отнасят за мляко от вси
чки села от района на коопе
рацията. Миналата година, а 
може би м тази година, бяха

Въз основа на маслеността 
на млякото и цената, по коя
то се заплаща маслената еди 
ннца, по доле ще дадем как
ви са били изкупните цени 
през време от 1967 до 1971 го 
дина.година е изкупено 

мля

Изкупна цена на млякото в годинитеВид на млякото
1967 1968 1969 1970 1971

1,25 1,25 1,60 1,83 2,66
0,81 0.85 0,87 0,96 1,48

Овчо мляко 
Краве мляко

кавал се реализира печалба 
от 2,70 динари. Земеделските 
стопани често правят забеле
жка на кооперацията, че осъ
ществява големи печалби от 
преработка на мЛякото. Това 
идва от там, защото годишно 
се изкупи около един милион 
килограма мляко 
краве, и от такова количест
во мляко се реализират и съ
ответни печалби. Тази печал
ба нс надминава 10%, каква- 
то сс осъществява в търгови
ята с каквито и да с другй 
стоки. Такова заключение мо 

ако

Горните цени представля
ват средни изкупни цени за 
изкупеното мляко. Според то 
ва, част от млякото е изкуп
вано на по-висока или по- 
ниска цена от средната, в за
висимост от това, каква е би-

пуснати слухове, че коопера
цията плаща по-скъпо мляко
то в селата Височки Одоров- 
цн и Гуленовци, защото там 
има конкуренция от страна 
па предприятието „Житопек“ 
Ниш, а в останалите 
млякото изкупва 
Това са неверни слухове. Ко
операцията има единна поли 
тика по отношение на цени- 

млякото

Излишък на мляко има само във 
Висок и Забърдие

ла маслеността му.
Миналта година, както ве

че казахме, кооперацията е 
изкупила овчото мляко по 
средната цена от 2,66 динара 
за килограм, или 0,30 динара 
повече, отколкото са получи
ли млекопроизводителите от 
селата Височки Одоровци и 
Гуленовци от страна па пред
приятието „Житопек" в Ниш 
Тази цена сс отнася само за 
овчо мляко, изкупено до ме
сец май 1971 година. След 
първи май, овчото мляко с из 
кунвапо по цена от 3 динара 
с масленост 7 и повече ироце 
нта. Кооперацията слсд прик
лючване на стопанската сме
тка за 1971 година допълни
телно ще даде още. по 0.10 
динара за килограм 
мляко. От това ясно личи, че

овчо и

села, 
по-евтино.лични. Някои земеделски сто 

пан и негодуват срещу този 
начин на определяне цените 
на Млякото. За да подкрепят 
своето негодуване, изразяват 
недоверие за точноста на ра 
ботата при изследване на ма 
слеността му. Допускат дори 
и това, че маслеността на мл 
якото ое определя според то- 

кого с млякото, а нс

Когато говорим за излишк 
на мляко, което се предлага 
на пазара, трябва дя имаме 
предвид че в районна на ко
операцията. излишък има са 
мо във „Висок“, „Забърдие“ 

селата окрло Димитров
град. В южната част, която 
по пространство заема почти 
половината от общинската 
територия, излишък мляко, 
почти няма.

Изкупните цени на мляко
то се определят според мас- 
ленстта

жс да направи воски, 
сравни изкупната цена на 
кашкавала, а те са от 1967 до 
1971 година били:

тс и изкупване на 
от своите кооператори. Впро
чем, онези земеделски стопа-

и в

ва, на
въз основа на действителната 
му масленост. Затова те пре
длагат млякото да се запла
ща според количеството му, 
пренебр с гв а й к и 
Напомняме, че съвсем малък

Цена на кашкавалаЦена на овчото млякоГодина
12,001,251967 13,001,251968Мляко с по гол- 15,99
19,00

му. 1,65масленстта. 1969по-ямя мясленст, получава
Напомняме, че

1,831970 26,002.761971поляма цена. 
един процент масленост 
заплаща еднакво при овчото 
и кравето мляко, обаче цена 
та на един килограм 
различна в зависимост от то 

каква е общата му масле-

овчое броят на онези, които ис
кат този начин на определя 
не цената на млякото. Коопс 
рацията 
пълен контрол при изслсдва- 

млякото

се
земеделските стопани, които 
са продали млякото па коопс 
рацията, ще получат за вос
ки килограм повече 0,40 ди
нари, от тези които са прода
ли млякото на предприятието 
„Житопек“ в Ниш.

Изкупеното мляко от стра
на на кооперацията се пре- 

и бяло

От тези данни ясно се онж 
да, че кооперацията е реали
зирала печалба в размер с 
дни килограм мляко на всс- 

9 килограма преработено

11И, КОИТО НМаТ ИЗЛИШЪК Л1ЛЯ-
, напълно могат свободно 

да разполагат с него н_ ако 
са заинтересовани да реализи 
рат по-висока цена, лесно ще 
се определят, на кого н къде 
ще продават млякото.

с цел да осигури ко
мляко е е-

не маслеността на
възможност на ки 

мляко.ва всекидава
стопанин да ирисъствува при 
изследването на млякото. Пре 

е земеделските сто-

ност. С това нещо сс цели да 
се обезпечи качествено мля 
ко за консумиране и прера
ботка, което е гаранция 
получаване на по голяма ка 
нара и по качествени млечни 
произведения. Поради това, 
изкупните цени на мляко с 
резлична Масленост, са раз-

КАКВА ЩЕ БЪДЕ ПРЕРА
БОТКА НА МЛЯКОТО 
ПРЕЗ 1972 ГОДИНА? Урежда:

Кирил
Апостолов

длагала 
иаии да изберат помежду си 
техен представител, който где 

изслсдванс- 
И това пред-

работва в кашкавал 
саламурено сирене. Известно 
е, че от 100 килограма овчо 
мляко се получава 14 кгр фе

Какви са условията и въз
можностите на кооперацията 
за изкупваме и преработка на 
млякото през настоящата 1972

присъствена при
то на млякото, 
ложение не приемат, като се

Стрмшца 7
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На тема: възпитание на ученика в
Заседание на ОК на СКС в Димитровград семейството

Общинска конференция
до 12 март I. Основни особености 

на детето в начална 

училищна възраст

\
Още преди една година и 

половина СДК е направила 
контрол и е дошла до данни 
за незаконност в работата, 
зарад което предприятието е 
наказано със сто хиляди ди
нара, в Васил Тодоров с 4 
хиляди.

Като член 
той е показал исактивност и 
ис е съгласувал 
нието си с мнението па Ок 
на СКС в Димитровград, Съ
шият е бил избран за член 
иа общинската конференция 
па СКС за община Димитро
вград. С изключването му от 
СК престава неговата дей
ност и като член на общин
ската конференция на СК. 
Затопа от местната организа 
пия в ,Цилс” ще ос търси ла 
избере нов ■ кандидат.

Ангел Димитров

заседание и ще разгледа те
хните мнения.

Общинска конференция на 
СКС трябва да стане до 12 

тази година. На нея от 
работата на конферен 

цията ще изнесе другарят Ве 
нко Димитров, председател 

на ОК

щ ОТ 1 СТР.
В общинската конферен

ция на СК в Димитровград 
са избрани 60 членове. По-го 
ляма част от тях са заети пр 
яко в производството —. ра- 

селскостопански
Също така

март, 
чет за

на ОК иа СКСботшщи. и 
производители, 
пропорционално са застъпе- 
нк-и другите професии.

ОК на СКС реши статутна 
та 'комисия на ОК на СКС да 
изготви .материали във връз 
ка с Предстоящите избори на 
нбвия ОК на СКС и тези ма
териали да прати на местни 
те организации и на клоно
вете на СК. Също така взе 
решение да се съберат тех
ните мнения и по тоя въпрос н неговите функции иа член 

съобщат на иа ОК на СКС в Димитров
град. Същият е под следст-

на Председателството
СКС в Димитровград. До 

другарят Райко Зарков, 
ОК на СКС ще

на винаги. мне-
като
секретар на 
изнесе доклад.

На заседанието на ОК на 
СКС се взе единодушно ре
шение да се изключи от ре 
доветс на Съюза на комуни
стите Васил Тодоров, дирек
тор на мебелната фабр 
„Васил Иванов — Циле”. С 
изключването му престават

иа те 
да помо

теля, в преодоляването 
зи трудности тряова 
гнат и родителите.

Помненето иа-детето в на
чалната училищна възраст 
(от 7 до' II години)- е. бегло, 
главно без неговото желание, 
моменталната > импресия на 

До като след.тръ 
гваме на училище помненето 
бива подчинс! :о на волята си, 
което се осъществява в спо
собността за съзнателно и пре 
днамерено помнене, относно

с ТРЪГВАНЕТО си иа учи
лище детето от така нарече
ния „спят на нещата влиза 
в „света иа идеите“, тл. от 
конкретно минава в аостракт 

. Дотогава детето по свои 
пощата.ното

начиц възприема 
чрез непосредствено наблюда 
ванс получава съзнанията за 

как вито всъщ-

пка

самото дете.
тях такива, 
пост са, а сега вече се огшт- 

ги обясни, да „заживя-
писменно да се 
ОК на СКС, който въз осно

ва, да
ва“ с гях. .

Докато умствената раоота 
па девето преди тръгване на 
училище -има пасивен наблю
дателен характер, с тръгване 
то на училище то притежава 
способност за разбиране, гюм 
исне и мислене. С други ду
ми, то е готойо за активна 
интелектуална работа. Следо
вателно, 
нормално развито, детето е в 
състояние да се счепка с вси 
чки училищни проблеми. Ра
збира сс, с тези, които му от

ва на това ще насрочи ново

' . ' ' \ '

вие

учене.
Доколкото с:е касае за ми- 

детето трябва дасленсто на 
кажем, че то.още не е доста-, 
тъчно „организирано“ и „злра 
во“. Именно, ох механическо 
постепенно се 
преднамерено или както още 

съзнателно (правил-

минава към

сс казва 
но) мислене.

Детето на начална училигц 
възраст притежава, следо 

особености.

седем години.на

и а
вателно, всички 
които му дават възможност 
за по-нататъшно бързо напретоварят.
дване.

Дали всичко положително 
у тях още повече ще се раз
вива, а отрицателното ще из
чезва, до. гол ялш степен -зази 
си от отношението на роди
телите към децата, а още по
вече от тяхното отнощение 
към училището. Ако родите
лят поетбянно се интересува 
за работата, поведението и ус 
пеха на детето си в училище
то, и ако намира разбирател
ство при учителите, това зна
чи, че трудности няма да има- 
или ще бъдат намалени. А

Па все пак, за. правилно и 
пълно наблюдаване и забеля
зване на нещата и техните, 
междусобни връзки и отно
шения, необходима му е по
мощта на учителите, относно 
ръководенето му. Понеже, де 
токите сетива не са още на
пълно развити и затуй"не са 
достатъчно сигурни. С тече
ние на школуването у детето 
те ще се развиват и усъвър- 
шенствуват.

С тръгването на училище 
повечето деца различават са
мо основните цветове: бял, 
черен, червен, син, жълт и. 
зелен. Перспективите в при-, 
родата забелязват приблизи
телно между деветата и еди-., 
надесетата го Дина. Обаче : с 
функцията на предмета опре
делят самия предмет. Напри
мер: вода е онова, което се 
пие, или самолет е онова, ко
ето лети и т.н. А в. забелязва 
нето на времето имат най-го- 
Лемй трудности. За тях- интер 
валите на време (седмйца,- 
ден, час, минута) в началото 
са абстрактни понятия, кои
то не могат лесно да се схва 
йат- Докато в трети и четвър 
ти клас те са в състояние да 
схванат напълно по-дългите 
временни интервали (месец, 
година, десетилетие, столе
тие). Па все пак, освен учи-

„СТРОШЕНА ЧЕШМА“ (ДИМИТРОВГРАД)

Работата на съветите на Общинската скупщина

Полезна инициатива
.'Разглеждайки, програмата 

за развитие на оелскотр сто
панство през тази година, Съ 
ветьт по селско, горско и вод 
но стопанство при Общинска 
та скупщина в Димитровград, 
че на малиновъдството и на 
другите ягодови култури, въ
преки благоприятните приро;

След такива констатациидни и кл:шатически условия 
и добрите добиви, не се обръ. 
ща достатъчно внимание ни- 
то в смисъл на увеличаване 
на-площите и -защита от рас 
тителни болести и вредители, 
нито в смисъл, на други инте 
рвенции от страна на специ
алистите.

последва логично предложе
ние изпратено до Кооперати 
вния съвет на коопирация 
„Сточар” да предприеме съо 
тветни мерки за защита на 
съществуващите площи под 
малини и за тяхното по-ин
тензивно производство.

във възпитанието това е съще 
стаено.

Сдободан Василев

М. Б.

Войните и н«селението

За 350 горни - 54 милиона загинали
ч-ь

От 1600 до 1945 година в 
различни войни, които са ста 
вали през тези три наполови
на столетия са загинали по 
бойците полета близо 54 ми
лиона души. По точно- 50 ми
лиона са загинали, а четири 
милиона са умрели от есте
ствена смърт.

През 17 столетие са загина
ли 3,3 милиона души. "

През .18 столетие —3,9 ми
лиона души.

От Ватерло до Първата све 
товна война са загинали 2,2 
милиона души и толкова съ7 
що в периода между Първа
та и Втората световна война.

Първата голяма кланица 
на човечеството донася Напо 
леон. За времето от 1789 до 
1815 година са загинали око
ло 5 милиона души.

Първата световна война е 
отнесла 9,1 милиона живота, 
значи двойно повече от На-

ПРЕЗ1970 година на земно 
то кълбо е имало 3,6 милиао 
да:народ. През последните 
дни иа това наше двадесето 
столетие — земното населе
ние що се увеличи и ще до
стигне 6,5' милиарда души. 
Тези цифри са публикувани 
в едно издание на Обедине
ните нации за земното насе
ление.

• Данните обайе могат да бъ
дат приблизително верни 
прн едно условие —да няма 
Война дотогава. Иначе, ако 
има война, населението няма 
да достигне предвижданата 
цифра. Знае се, че по време 
на войните не загиват само 
войници, но и цивилно насе
ление и това забавя растежа 
на населението.^

Все пак не толкова значи-, 
телно, както може да си по
мисли някой. * .

Ехо примери:---------....

полеоновите войни.
А Втората световна война 

разнесе костите на повече от 
30 милиона войници по вси
чки части на света.

Тук не са зачислени дивил 
ните лица — загинали в бом
бардировки, от глад, по кон
цлагери и от разни наказате
лни експедиции. Но се смя
та, че през Втората световна 
война броят Географският център 

на Югославия
на цивилните же 

ртви от войната не е по-ма
лък от цифрата на войници
те. Може би е и по-голяма.

Все пак по прецнеки на у- 
нез-чени тия жертви само 

начително са забавили расте 
жа на населението. Именно 
през 1960 година население
то е щяло да наброява тол
кова, колкото е било през 
1970 година. Това значи, че 
закъснението е само с десет 
години.

Географският център на Ю- 
гоедавия се намира на петна
десет километра от

страна. Мястото, където е це
нтърът на Югославия е от
белязано с един дъбов кол, 
висок около един метър още 
ггреди десет-дванадесет годи
ни, и оттогава до днес никой 
не - се е намерил това място 
да се отбележи -по-достойно.'

Са-
раево, в селото Шамин Тай. 
През 1960 година с най-преци 
зни измервания е било 
новено, че именно там е гео- 
графският зентър на нашата

уста-
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Ку, I щура ★ просвета * изкуство * култу а ★ изкуство

Люба Ивошевич — Димитров

Плебейка съм, да!
ГОРДА плебейка съм аз, знайте това, господа! 
Аз съм родена в калта, в тиня израснала, да! 
Моята детска зора пълна бе с мъка и зло,
зная и глад аз, и смард. минах през всяко тегло. 
Спях на студа като псе, сгръчена цяла от мраз,
Ядох от глад даже ипръст, стръв от сметта ровех аз. 
Първата кражба тогаз сторих в живота си млад — 
хляб си откраднах веднаж и утолих 
Ала и в тинята пак имаше

своя глад . ..
радост за мен — 

блеснал отнякъде лъч, цъвнал цветец оросен.
Всяка неволя, тегло срещах тогава със смях,
падах ли в трудния път, вдигах се пак и вървях. 
Мъката в мен не уби вярата в по-добри дни 
и любовта към труда се закали в младини.
Горда плабайка съм аз, знайте това, господа!
Аз съм родена в калта, в битки израснала, да!

КАМЕНИЦА (акварел)БОГДАН НИКОЛОВ:

Автори на наградените 

творби
1. 12. 1924 г.

»Ббпград« в Босилеград
Трета награда получиха 

стихотворенията: 
рив” и ,.Роден кр 
Симеон ’ Костов, служещ в 
Белград, „Ти’' — автор Пър
ван Тодоров, учител в Пога- 
ново, „Утро" — автор Алек
сандър Дънков.

Напомняме, че всяка от 
наградените творби е била 
означена със специална ши- 
фра, така че те са ценени 
независимо една от друга.

От редакцията на ,,Мост”

На читателите на „Братст 
во” вече е известно, кои тво 
рби II ПОД КОН ШНфрИ
чиха една 
награди на литературния кон 
курс на списание ,.Мост''. 
Обаче не им е известно кои 
са авторите на наградените 
творби. Редакцията е в със
тояние, да 
на авторите на наградените 
творби. Между тях има из
вестни вече творци на наша
та млада литература, но има 
и съвсем нови, пък и неоча
квани изненади.

автор известният поет от на 
родността ни Стойне Янков, 
роден с. Църнощица, Боси- 

Скопие.

„Ядр
ай" — автор

ен вз-В организация на Общин
ската култура общност, в Бо
силеград гостува ансамбълът 

народни песни и хора „Бел 
- * “ от Белград, който е

ра ,два концерта в пълната 
кинозала.

Програмата 
ансамбъл бе особено 
приета от босилеградските 
зрители.

полу-
лсградско, служещ в 
Янков е автор и на стихотво 
рението „Когато", получило 
втора награда, означено със 
съвсем друга шифра, както 
п на стихотворението „Мла
дост”, получило трета награ 
да, пак с нова шифра.

Втора награда получи и 
стихотворението „Не, нико
га ... ” — автор Милка Хри-

от предвиденитена тоя млад 
топлоза

град
член на естрадното сдруже
ние на художниците в Сър
бия. Тоя ансамбъл организи- В. съобщи имената

Малко география
стова, ученичка в гимназия
та в Босилеград.КАК СА ИМЕНУВАНИ 

ОКЕАНИТЕ
РАЗКАЗИ

На здравни темиКакто е известно първа на 
града за разказ нс е присъ
дена.

Втора награда получи раз 
казът „Нишката на живота” 
— авгор Харалампи Иванов, 
преподавател в Босилеград.

Трета награда получиха ра 
зказите: ,Първоток" — автор 
Васил Захариев студент по 
медицина в Ниш, иначе от с. 
Груинци, Босилсградско. ^

,Не може ли без мене” — 
автор Йордан Миланов, пре
подавател в основното учи
лище в село Звоппп.

НОСЪТ И ХРЕМАТАна която в океана нямало оу- 
ри.

На земното кълбо има 56 
морета и четири океана: Ве
лики или Тихи, Атлантичес
ки, Индийски и Северен ле-

Атлантическият океан 
(93.363.000 кв. километра) е 
получил името си по древ
ногръцкия митически герой 
Атлант.
Индийският океан (74.017.000 
кв. километра) е получил и- 
мето на азиатската държава 
Индия.

Рязката промяна на температурата най-често предиз- 
у човека хрема и настинка. Щом малко стане студе

но, или ако сме изложени на течение — хремата ще ни 
споходи. Най-напред страда лигавицата, която е и най-чув
ствителна, 
гавнцага,
луванс на микроби. Причинители на хремата са ооикнове- 
ин бактерии от въздуха, конто са почти безопасни. докато 
студът нс направи лигавицата безпомощна да се брани от 
микробите. А когато тя се възпали — ето го кихането.

Носът на човека е много крепост. Това с отвор, кои 
то има задачата да контролира влизането на въздуха. Въз
духът минава тук през много завои н синуси, които имат 
задача да задържат прахта и всичко друго освен въздуха. 
С белите кръвни зрънца носът вардн неприятелят да вле
зе в белите дробове.

Но когато човек нонастнне, тогава защитниците от- 
въртре занемогват и врагът плаза в крепостта. Тогава за
почва войната н човекът е в треска. Ако органнзмът

и ако болният се поприпази, настинката н хремата

викадовит океан.
Тихият океан, има 179.679.000 
квадратни километра повър
хнина. Името Велики е полу
чил по големината му. Той е 
най-просторен между океани 
те. А названието Тихи е по
лучил от латинската дума па- 
кос-пацис, което значи мир, 
тишина, тих. Това название 
потича от Магелановата ек- 

около Земята през

Най-малката настинка дава възпаления на ли- 
но това възпаление не е нищо друго освен нах-

Ссверният ледовит океан 
(13.100.000 кв. километра) с 
получил името си по положе
нието си (на север) и но за- 

' ледените си води.

ПОЕЗИЯ

Първа награда получи сти 
хотворснисто „Философия" —сиедиция 

16 столетие, при пътуването

След едни изкопна в нашите крайща е
здрав
минават бързо и без последствия.

I I» ако не сс пази -*■ сто стига се до усложнения. По 
болестта мпнапа в хронична форма и лигавицата еВОДОПРОВОД ОТ РИМСКО ВРЕМЕ? някога

пзстоиино възпалена. Комплшсациите тогава со редят една 
болестта атакува органите на дишането. Мислел Друга и

кробпте тогава навлизат в синусите, могат да се изкачат 
до очите и да предизвикат конюктншгг, влизат през евста- 
хиената тръба в ушите, и тогава ни шуми в ушите. Слуз
та, която тече от носа, може да отнесе микробите в гьрло- 

I) гърдите н тогава започва кашлянето и гласът ни ста- 
хрппав. Борбата с микробите сега е по-трудна.

За да се избегнат неприятните последствия, не тря
бва никога да сме небрежни даже към най-невината наети 
нка. Всеки настинал трябва да остане у дома си, да пие 
топли чайове и да си почива. Най-добро е да си прави ин- 
халацнн с топла пода, в която има листа от мента или лай
кучка. Най-доброто лекарство обаче с тялото да о в покои 
Така най-бързо сс оздравява.

Хремата по-бързо минава ако но се бърше носа. Да 
се обърне внимание на лигавицата, която вследствие нах
луването на кръв с още по-чувствителна.

са насипани камъни,в него
за да сс иричистиа водата. 

С оглед па факта, че в блм 
па намерените водо- 

изкопки се на*

водопровод, строен още по 
могатНеотдавна група раоотни- 

ци при поставяне на стъл
бовете на далекопровода (за 
НР България) в местността 
„Големи кладънъц", между 
селищата Смиловци и Одо- 
ровци намери останки о» 
водопровод. Всъщност тръ
бите били намерени, когато 

влажна местност ра-

римско време, но нс 
да кажат откъде и накъде 
именно води тоя водопро-

то,зоетта изпроводи 
мира местността с название 
то Латински буиар", само
дейците считат , че с разкри
то едно* от най-старите иахо 

в Димитровградско.

вод.
Инак, една тръба има дъл 

жипа 35 см, а отвор (диамс 
тър) 12 см.

Освен тоя водопровод, в 
непосредствена близост, под 
селището Гулсновци, с намс 

водопровод,

дища
Разбира се, какво псъщпо 

ст с намерено, ще може точв една
ботниците копаели за да на

рей още един 
иаиряасп паралелно с пър- 

Но, той е правен мо

но да сс твърди едва, когато 
кажат думата си специалисправят кладенец.

Самодейците-археолози при
център в Димит- (Интерпреглсд)вия.

примитивно — 
канал е

тите.културния 
ровград считат, че тези во
допроводни тръби са част от

изкопаният
Ст. Н.обложен с ума, а
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Писма
Ш>ед пролетната част на състезанията Пример за похвалаБЕЗ ПОДГОТОВКИ нара по-малко. Топа аз и не 

забелязах, защото е излишно 
да сс проверява

Обаче той видял гре-

Другарю редактор,
„ На страниците на вестник

отбори — И Братств„“ искам да изтъкна 
„Асси Балкан- ’’т хубав човешки жест,

който заслужава мохвала.
Става въпрос за ПЕНЕ 
ДИМИРОВ, пощтальон в оо- 
силеградската поща, които с 
пощенски пратки вече десе- 

години обслужва и на-

неговата поч
ровградските 
хандбалният 
ски”, и баскетболният .Сво
бода” — обаче още нс 
пристъпили към сериозни

поради

гсност.
шката си и на следващия ден 
само заради

вград има представители 
така качествена група, как- 

Източйа сръбска (хай

Два отбора (по хандбал 
„Асен Балкански” и по бас
кетбол — „Свобода ) мина
лата година сравнително ус-.

в Източ-

мен отново дой-
вато с
дбална и баскетболна) гру- 

може

са ДС в селото.
попетно представяха

сръбска група. Димитро 
вградските любители на

може да не са доволни 
места, но безспо

Това с само един от него 
хубави примери. Защо- 
тоя пощтальон всички 

само най-хубави думи.

па. Димитровградчани
наблюдават срещи с та дготовки. А именно,

подготовки, в пре-
на вите 

то за 
имат

ха да
кнва отбори, които представ 

Пирот, Враня, Прокупие, 
Лесковац и други, много по- 

градове от Димитров

спо типа 
шето село.липса на 

дишните състезания Димитро 
вградчани не успяха да се на 

над такива против-

рта 
от заетите Преди няколко дни той ми 

пенсията у дома ^ без 
заплати ми 18.000 ди

яха
рно са доволни от завърше
ка, тъй като и хандбалисти- ' големи 
те, и баскетболистите, спеч- 

блестящи побе

занесе 
да иска.

Пене Илиев, пенсионерложат и 
цици, които превъзхождахаград.

Вече сме пред прага на про 
част на състезания

та по хандбал и новото бас
кетболно първсство. Димит-

по възможностите см.
лиха няколко 
ди на свой терен. Ето защо, ако димйтровгра 

дскитс спортисти желаят ус 
се състезават, ще Бачеволетната Пожар вНо онова, което действитс 

радваше е, че Димитров пешио да 
трябва веднага да -започнат 
организациони, технически и 
други видове подготовки, ко 
11ТО биха им осигурили

лно
към войниците и местното на 
селение, дошло па помощ на 

съсед. Пожарът е бил 
потушен. Щетите, които пре
търпя
вълзизат на 2 хиляди дина
ра, а пожарът с резултат на 
невнимание.

На 14 февруари вечерта в 
дома на Трендафил Христов 
от Бачево е избухнал пожар.ш т «I СВОЯ

висо
На немощ на нещастния до 

макин първи се притекли де
сетина войници от поласлс- 

Божа Ковачевич.

класиране и повече зри- 
техиите терени. Ас-

Трендафил Христовко
тели на 
кол ко го и занапред спортие- нието на 

Веднага след тях на мястото 
на пожара пристигна и мили 
цията, която се присъедини

сковава летаргичнияттитс
зимен сън,.а- спортните и ДРУ 
ги дейци се въртят в кръг без 
решения за целия Димитров 
градски спорт, може да до
живеем участта — спортът в

А. Д.

Ш МЕМОК1АМнапълно даДимитровград
заглъхне.

Ст. Н.Хандбалистите приветствуват зрителите

Почина 

Рангел Динов 

Иванов
Международен футболен мач в Сурдулица

рщ
между футболисти- 

„Радник” и „Диожгь- 
Интересът за ;.тази

Мачът завърши с резулта
та 5:0 за гостите, което не е 
чудно, като се_ има. предвид, 
че „Диожгери“ е един от по
добрите футболни тимове в 
първата футболна лига в

Унгария, а „Радник” от Сур 
дулица член на Нишката фу 
тболна зона в СР Сърбия.

На футболния клуб ,,РАД- 
НИК” от Сурдулица гостува 
на 17. и 18 2. т.г. Футболният 
отбор „ДИОЖГЕРИ“ от Ми- 
школц в Унгария. Първия 
ден гостите, придружавани 
от домакините пребиваваха 
в хотел-ресторанта на Власи 
на, край Власинското езеро.

На 18. 2. т.г. в 15 часа се 
игра международен приятел

ски мач 
те на 
ер".
среща между населението, а 
особено учащата се младеж 
от Сурдулица и непосредст
веност бе голямо. Това по
твърди и рекордното число 
наблюдатели на игрището на 
„Радник" дошли да гледат

На 16 февруари 1972 година почина на 92-го- 
дишна възраст Рангел Динов Иванов от Босиле
град. Чичо Рангел беше уважаван и обичан боси- 
леградчанин. Жизнения път на чичо Рангел беше 
труден особено за семейството, което трябваше да 
прехранва с обущарския си занаят и малкото земя.

Чичо Рангел е баща на Славко Динов, прогре- 
младеж, който геройски загина в Кошутняк, 

в схватка с жандармерията 
жандармеристите нападнаха членовете на СКОЮ 
на едно събрание.

Чичо Рангел беше първият отборник на Народно 
освободителния комитет в Босилеград 1944 година. 
1 ой беше председател на Народния фронт на града.

Погребнието на чичко Рангел се състоя на 17 
февруари т.г. при голямо участие на населението 
от Босилеград. Със скъпия покойник от името на Съ- 

на бойците се прости Стоян Евтимов.
Вечна слава на чичо Рангел.

СЪЮЗЪТ НА БОЙЦИТЕ БОСИЛЕГРАД

м. в.мача.

сивен
1940 година^ когато

Злодейство в Т. Одоровщ

Убия човек със секира
Миналата седмица (на 17. 

февруари) в Трънско Одоров 
ци се случйч убийство, което 
е съвсем рядко явление в то
зи район. Избягалият от НР 
България български гражда
нин Глигор Николов, роден 
1949 година в НРБ, зверски 
е убил земеделския проиг/зо- 
дител Рангел Марков от Одо- 
ровци.

Тъй като в близост нямало 
никой, информацията за уби 
йството засега се основава 
само на дознанието на уби
еца.

както казва убиецът, той ус
пял да хване секирата и да 
обърне сечивото към главата 
на Рангел, което се зарило в 
черепа му. След това убие
цът взел от жертвата си ко
жух, риза и полувера му, об 
лякъл ги и с откраднатите 
72.000 стари динара тръгнал 
из долината на Ерма. Но из 
пътя го срещнал един селя
нин и други веднага се усъм 
нил!-: и го хванали. При зала 
вяното най-усърден бил заве
ждащият местната канцела

рия в селото Вучко Цветко- 
вич.

юза

Към 13 часа на 17 февруари 
на мястопрестъплението е 
пристигнала комисия, която 
проверява данни по убийст
вото, изнесени от самия у/ 
биец Григор Николов, които 
между другото и миналата 
година е минал границата не 
легално и е бил върнат на 
българските органи.

Убиецът

1Я МЕМОК1АМ
Дука

Петрова
от с. Жеяюша 

Димитровградско 
1885-1967

е арестуван и 
следствието е в ход.

М. Б.
Според тази версия уби

ецът предишната нощ минал 
нелегално югославско - бъл
гарската граница и по тъмно 
пристигнал до плевнкиа на 
Рангел Марков, близо до 
щата му. Тук ^ пренощувал. 
Сутринта видял как Рангел 
с жена си брои пари в стая
та и

Обявлениекъ-

Владимир Динов, от Босилеград, ул. „Породин“ 
Но 2 продава ливада от 3 декара. Ливадата се 
мира край селския път в Босилеградското 
центъра на града е отдалечена 500 метра, Като така
ва не се намира под удара на национализация.

Цената по спогодба. Всички 
се обадят лично на 
дата.

чакал. След като жец^- 
та заминала на пазар в Звон- 
ци, Рангел излязъл навън да 
нахрани кокошките, а уби
ецът незабелязано се 
нал в къщата. Рангел обаче

на-
поле и от

годинитъжни
без тебе, мила майко!

Син Мешоди и снаха Венеша

изминаха
вмък- заинтересовани да 

адреса на собственика на лива-го забелязал, взел секира и 
юрнал след убиеца. 'Тощва,
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Измислен интервю 
с бай Ставри Решетара

— Бай Ставри дойдох на един раз 
швор.

— Това не струва много. Нали не 
си дошел на обед.

— По-рано при тебе идваха много 
и на пиене?

— Да, сега тия минаха на чай, а 
младите пият уиски.

— Готвиш ли се за електрифика-

— Аа, вярно. Искаш ли да ги ку
пиш.

—\ Не, но ,ме интересува защо?
— Нови дрехи ми трябват за слава, 

а славе вече няма, защото са ми то
гава нови дрехи.

— Преди години искаше да ста
неш даскал в Изатовци?

— И добре, -че не станах сега би 
останал без работа. Виждаш ли, че 
няма деца.

— Значи земеделието си е най-до 
бра работа.

— А добре, че го спомена, довиж

С^*

аз

03
ция?

с_з — Аз съм се приготвил отдавна. Се 
га виждам, че се готвят и ония кои
то не бяха готови, а сега идват пак

дане. . .
— Къде отиваш, бай Ставри?
— Отивам на час по химия.
— Защо ти е пък химия?
— Химията ми е нужна за да раз

бера Йордан Маринков, агронома 
и неговите земеделски

да ме приготовяват.
— Искаш да кажеш да те агити

рат.
— Точно така е.
— Аз по-право дойдох за друго. 
— Кажи дете.
— Вярно ли е, че продаваш новите 

си дрехи?

по радиото 
съвети.

Б. Николов

Хумореска
ХУМОР !!!1 САТИРА ш ЗАБАВА тниАвторитет с диоптри

ЗВЕСТНО е, че очилата, когато се сложат на зряла 
възраст, създават една стабилизация на авторитета. 
Но как да си обясня, че училището, на което аз съм 

директор и в което се учи на две смени, напоследък за
почва едно застрашително очиларизиране на учителите, а 
след това и на учениците?

Най-напред сложи очила учителят по математика. 
Гледам го — рамките му като на доцент — черни, масив
ни, а стъклата — за близко и далечно гледане. Върви по 
коридорите — учениците му правят път, сякаш директор 
минава. Бре! Да не повярваш! До вчера се споглеждаха и 
се кискаха в шепите си — сега не смеят да шушнат ...

Мина някоя и друга седмица — хоп, преподавателка 
та по руски език един подиробед ми се яви с очила 
латена рамка, които придаваха одухотворен израз на ли
цето й. Досега не бях забелязал, че има толкова загриже-

ме тя.

И ка кожуту че си одеремо и 
нема да Бу излечимо.

— Море я га знайео ама 
сам га забоварил, скоро ли 
йе било. та да помни човек. 
Недо че ме причакате вийе, 
а я че скокнем до село да уз- 
нем лекат од бабуту. Знам де 
ка требе воловска мочка, пе 
пел, а това куде че найдем у
град.

Узо си сбогом за тия дън 
па се върнуу село. Пита б5* 
буту за лекат и ню приказа 
кво йе снашло сватшшети.

— Са че га напрайм, щом 
йе за войни човеци, че вьим 

Узе бабата пепел

с поз-

ДЕК ЗА ШУГУност в нея ...
— Защо ме гледате така? — пита 
— Много ви отиват очилата ... — отвърщам смутено 
— Благодаря, да ви се върнат!
Като рече да ми се върнат, нещо ме жегна по лъжи

чката. Какви ли намеци не правят жените... Тръгнах по 
коридорите. Гледам и се чудя — и историчката сложила 
очила. И то какви? С кристални стъкла, с едва заоележи- 
ми стъкла ... А около нея се събрали ученици, които също 
носят очила, но от по-евтините. Говорят си, аз си минавам
__ никакво внимание! Като че не минава директорът, слън
цето на училищната планетна система .. .

Върнах се у дома разнебитен. Отиде ми авторите
та* .. Заспал съм и сънувам кошмари — уж училището е 
пълно с великани, с които откачат прозорците и си правят 
от тях четвъртити очила, които могат да се отварят и зат
варят А училището, горкото, като с избодени очи - аха,
ла заплачГ. СъбуА^х се - и проумях тайната на сгромо
лясващия се мой авторитет. Трябваше Ла сложа

На другия ден свалих четири от петте крушки на 
дирекцията. Като притъмня, палнах осветдение- 

взирам в буквите на доклада. Те иг- 
аз все не можех да ги

помогнемо. 
та напрай цедж, сипну малко 
воловску мочкчу, съмпур и 
модри камик, све това разме 
ша, па ми сипа у йедно ши-

и снаата не иду на работу, а 
иийе с бабуту се дърстимо и 
чекамо да мине. Арно ама пу 
стинята не пуща.

— Па що не идете при док- 
тура да ви даде лек?

— Куде че идем. я ме срам 
и тебе да ти кажем, та чидем 
при доктура — рече сватат, 
почеше се медж ноБе па седе 
на преведат.

— Бре, свате, я не помним 
у наше село да йе имало шу 
га све вечима двайесе године. 
Чудим се откуде да Бу ване 
те вийе у град, кига имате и 
градска купатила, а и по до
мовете си имате.

— Откуде йс тая ашъмчина 
ие знам, елсм, ти свате, кико 
по-стар човек, даве лек, она-

Свърну некня при свата ми 
у Димитровград. Суну се да 
чинимо живо здраво, ка сва
тат
зад. я се позачуди, па се и 
помисли да ме нейе некой ого 
варал.

— Улезни унутра па че ора 
тимо-рече ми сватат.

Улезомо у ижу, сви се удър 
вили, никой нища не орати, 

Бошето гледам децата се 
дьрстс, па се позачуди що не 
су у школю.

— Свате, ти си наш па че 
ква н»и йе мука 

Има еве десетина дъ

ше.
— Са че ти требе Манчо 

четка за повесма, па ка на
мажеш свататога суде по сна 
гу куде има вусБе, че га ра- 
стъркаш с четкуту. *

Върнем се я у град, отидо 
с лекат и йе-

тиЬе прекърсти руБе на-

при свататога 
днък му реко да лега на кре 
ведат. Ко се соблече оно ме 
мука вану. Кожа му стану- 
ла кико привой, па се испу- 
цала ко морузница. Намаза 
га я с лекат, па га растърля 
с четкуту. Ка вану сватат да 
се вийе оди болБс, па ка вану 
да ока да га манем, ама я не 
пуБам, решил сам да га из- 
лечим и квит.

— Са, свате че полежиш, па 
йош йед- 

некой

а у

ти кажемо 
налсгла. 
на кико смо однегдс ванули 
шугу сви. Унуците ко що 
диш не иду у школю, синат

полюлея в
то и започнах да се
раеха като мъниста на барабан и продължавах лауловя. Очите ми започнаха да сълзят, но "^лжава* да 
«отя Шом Vчителите и учениците могат да работят на п 
е2.а ^е кР™ вбасните стаи за да се сдобият с очила, 
.зшцо и аз Д не мога! Моят авторитет ме< задължава- 
Ето сега чета и си мисля: ще поръчам на Ценна като 
ди на турне по чужбина, да ми донесе вносни '

слонова кост да са рамките им. Не е важна 
важен! Тогава ще видим кои е дирек-

ви

ме намажемо ютре 
нуш и че ти мине за 
дън.

Те тека сам нзлечнл свата, 
са кой сака лек нека дойде 
мри мене, или нека си нап
рай, рецепту има.

Браничева от ХЕИ. Про-— Приятно ми е, доктор 
перка на осветлението в училището. Имаме сведения, че 
зрението па учителите и учетнщте се влошава ...

По-нататък всичко се влоши. Търснпха ми една 
ба, предписаха ми сведкавичин сроково за оправяне на не
благополучията и си отидоха. Оттогава, като помисля за 
очила, прилошава ми ...

гло-ако ще и от 
цената — ефекът е
т„р на_учиетгщето.ер. _ ^ тлаееп в полу-

— Тук ли е директорът?
Манча

X. Харалампиевмрака на вратата.
— Аз съм.

Разочарение
М(Т. ПЕТРОВ
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1971/ 'Пролетната част на футболното състезание

започне на 26—27 фсуруари. В есенната част72 ще
с 24евският отбор „Железничарсе наложи сара

белградска „Дървена звезда“точки, следван от
Кон отбор обаче ще бъде държавенс 23 точки и пр.

говори. И-момеита едва ли може да сепървенец в
затова любителите на футбола с нетърпениеменно

започването на състезанията.очакват к
--- ---- --—'ллллллллл ’

Мъжката народна носия в Димитровградско също се 
отличава по колоритност. Народната песен казва: „Леле
синко, леле мамин синко, не наоди ли се по тия сокаци, с 
бели беневреци, цървен, пояс, висок калпак, свински опин
ци ...“

фк

§8® н

г;. ‘3

№ ..

Наскоро този тъжен пейсаж, зас
нет в Смиловци, напълно ще се' из
мени. С хубавите пролетни дни сми-
ловчани се надяват, че ще доведат и тряб“аЛиА'лъп1ТИАОХа ОТАаВНа- Сега ««Руските ръце 

та млал^ Р Аа Насекат - а някога с тази работа младите разкръшваха снага. 1
тока.
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