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Съюзното вече, ще се смвт» а» 
избран всеки кандидат, който им» 

в която и да е 
скупщина на района 

В та--

Половината от представители и 
отборннците във всички скущцнн- 
ски камари на териториално-поли- 

общност и трябва нас-
повече гласове,
Общинска '
па избирателната колегия.

случай отборникът гласува 
поотдели#,

т.ичсскнте 
коро да бъдат заместени с нови 
хора, които на изборите — през га
зи пролет — ще получат доверие
то на избирателите, макар че из
борите все още не са официално 
разписали, в Социалистическия 
съюз, в прнфсъюзлите и в други- 

вече кипи ождве- 
дейиост. В много

ввотиин на бъагарсната народности сФрЮгославия къз кандидатза всеки _
Всички кандидати, които са по
лучили такава подкрепа в обшдн- 

скупщиии участвуват слуД 
на "изборите, на конто нзби- 

иепосредствено решавт 
те ги представлява и

ИЗ ДЕЙНОСТТА НД СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ските
това
рателите 
кой от тях 
Съюзната скупщина.

Голяма помощ за провеждане- дейност 
за ак-

те организации 
на ирензоориа 
общини вече се провеждат пър
вите събрания, на които се рази
сква за -бъдещите кандидати за 
представители- и отбори иди- Избо
рите са основната задача на Со
циалистическия съюз за първите 
ко..(рере.|Ции в общините. На та
зи тема най-често се водя! дис
кусии и на изборните конференции 

организации на

ПРЕДИЗБОРНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ПЪЛЕН 

РАЗГАР
-, о ;на предизборната

съюз в провеждането и подготов- 
нзборнте; конто неотдац-. 

на приеха всички републикански 
ръководства на ССРН освен Сло 
вения Очаква се, че още нре) 
тази седмица и Изпълнителният 
отбор н Избирателната комисия 

Главния отбор на ССРН Сло
вения ще донесат предписания за 
ролята и мястото на Социалисти
ческия съюз в предстоящите скуц- 
1ЦИНСКП избори.

те. Известно е, че ннтересузапетс 
■за изборите Ло селата 
както н теза, пе поради 
на отчети не е разисквано върху 
работата на Общинската скупиш 
Но. оп о-нищите и събранията на

време не
з състояние да завършат та 

кя отговорна работа. Съществува 
обаче усилие в по-нататъшната 
предизборна дейност тоза да се 
навакса.

Наш сътрудник е гписъсгзувал

псв1ГХлза рентабилността на про
изводството. да се спони-кне на 
пазара у нас и з чужбина. Те^- 
зи дискусии бяха и изходна осно 
на в предлагането па кандидатите 
за общинския еъзет на трудова
та 'общност. Олшред броя на ко
лектива -и бруто-про".'-к.та на .птед. 
лриятнето организацията в тези 
избори има право да избере три
ма от,Зорници на мястото на до
сегашните двама, на които, мар
да гът е изтекъл. Без да преуве-

с голямо, ката налипсата

На всички конференции 
лапат кандидати да отбориици па 
двете вечега в Общинската 
щпиа н възможните кандидати за 
■представители 
културно-просветно, 
опо^полптичеоко и социално-здра 
вно вече на Републиканската ску 
пшина. На активистите е да обяс 
пят значението 
критерии и 
пълна демократичност в предла
гането па бъдещите каид-датп за 
представителните тела. III кон
ференциите не е разисквано за 
работата на Общинската скупшл 
на отбернипите и събранията па 
избирателите, за,т-Ц'ото такъв отчу- 
не е сложен на дневен ред па прел 
изборните конференции в Социа- 
лиегичеевдя съюз.

След разгозорите и подготовки 
те в общинските форуми, конто 
е организирал Общинският отбор 
на Социалистическия съюз мре.з 
средата на миналата седмица в 
димитровградската община са за 
почнали предизборните ксмфесеи 
цин в подружннците на Социа
листическия съюз в ония избира 
тели ч колегии, на които е изте
къл мандата, на поледицата.отбор 
ници в Общинската скупщина 
-за предложението на • бъдещите 

ггр сфо р га ч из з ц! I о н и и ця д а ужн !■• ци. 
кандидати за четнр!ите са.моупра 
вмтелни вечета на Републиканска 
г.1 скупщина.

В началото от огромно значе
ние ‘е да се разгьзне широка по
литическа -активност. Касае се и 
за тсва дали за предложените хо 
ра за 'бъдещи кандидати се е изяс 
нила половината и птпе прг'със 
изуващи членове. То и момент в 
никой случай не би трябвало да 
бъде задемпрен, за що то засича 
в същността на демократичност- 
та при изборите защото допу-ска 
на отделни лица и групи да на- 
йежат езон предложения без 
оглед на тоза дали бъдещите 
кандидати задоволяват критерни-

в местните 
ССРН.

очаква се
се пред

избирателите за кратко 
бяха чесе узнава 

официално ще бъдат
скул

избор.ле
разписани в началото на февруа
ри, докато избирателите ще 'гла
суват най-вероятно през

Съюзната и Републнкан- 
скупщпнн наскоро трябва да

на
за стопа мекото.,

оргамнз.щн- месец
април.
ските
приемат решение за изменения в 
закона за избирането на съюзните 
и републикански представители, а 
градските и общинските скупщи- 

трябва да изтъкнат решения 
за избирането на отбориици.

ВСИЧКИ ФАЗИ НА ИЗБОРИТЕ 
СА ЯВНИна определените 

се заложат за дай-
„правилници".Макар ме в тези 

сходно спсцнфнчностите в 
,1е републики, могат да се видят 
н известни разлики, за всички 
обаче е общ стремежа, всички фа
зи на изборите да бъдат пуб.жч 

всъщност значи, че все- 
винагн да въз- 

"еше-

нп

КАКВО СЕ МЕНИ В ЗАКОНА
на избирането

ни, коего

ЙЙЙЕГХ "Г,™™™
ние о определянето за представи 

кандидати 33 отбориици.

В органи'.е на Съюзната скуп
щина се водят разисквания за из
менение и допълва..е на' зако
на за избирането на съюзните 
представители. Едно от съществе
ните изме.еиия се отнася за рол
ята на Социалистическия съюз в 

фаза на избирателния

тел,и и
Всички неща, конто са пред-

каз-видени в този правилник 
вп се в избирателния 
ма републиканското ръководство 

ССРН в Черна гора — са от
ворени и достъпни на всеки граж
данин в цялата изборна проце
дура".

В много общини напомнят че е 
време да се издигнат кандидати1 
те, които могат да бъдат па ръ
ководни- пес-, еве в покрайнините, 
републиките и федерацията. Тв*и 
списъци трябва да' бъдат' показа

на избирателите и заради то-. 
ва, за да може за кандидатите да 
се дискутира още на първите пре" 
дизборни събрания. Това п от сГа- 

I демократичното про- 
на изборите е оправда

ващото навреме се

документ
ггь рвата
процес, където предварително ще 
се провежда, калдидационнн съ
брания на избирателите и труде
щите се. Изхожда се от факта, 
че Социалистическият съюз е този 

който в съдействие с 
обществено-пол итиче-

па

фактор, 
ос. аналите 
ски организации и институции ор- 

обществено-пол и
Гласува за реформата

ганизнра такава
активност, която дава възна кикфез-еягзията п-т профсъюз

ната организация в комбинат „Дн 
митровтрад“. Около 300 членове 
бяха запознати с работата в през 
приятиегз и предстоящите зада
чи. Ще трябва оше повече аа се

личаваме можем да кажем, че п.ри 
изтъкването на кандидатите е во 
дена сметка за постъпките крите 
ринте и структурата на бъдещия 

съвет «а трудовата общност.
М. Б.

тнческа
можност, на гражданите да про
явят най-широка 
непосредствено да участвуват 
издигането на кандидатурите, 
изменението на закона се решава 
и въпроса за условията, необхо
дими за лицето,' което може да 
бъде кандидат- за представител. 
Настоява се изборната процедура 

законопроектът 
кандидат да бъде

ниинициатива и

С

новище на 
веждане 
телно искане, 
обръща вниманието на .избирате
лите и на тези личности, а по то- 

биха се избегнали- за
бележките, които се чуваха на пре
дишните избори, че с определени
те кандидати се излиза публично 
„пет минути до дванадесет". До
сега само кандидацнонната коми

на ССРН на Словения е обяви-

ПРЕДИЗБОРНИ ДНИ В БОСИЛЕГРАД да се упростн, 
предвижда за 
избрано онова лице, 
дмдатура е приета на събранията 
па избирателите поне от една 
двадесетина от общия брой 
избирателите. Според досегашния 
закон беше необходима подкрепа- 

една десетина от избирате- 
кандндат на събранието 

на трудещите се смята всяко ли
це, чнято кандидатура е приета 
на събранията, която обхваща 
най-малко двадесета част от броя 
на всички избиратели, вместо ед
на пета, както беше досега.

зи начинв Републиканската камара в скуп 
щина на СР Сърбия. На коифере 
пциите се обсъждат и въз осно
ва на обширни предварп.елин ра
зисквания се издигат кандидатури 
за бъдещи отбориици.

На досега проведените конферен 
цип в Социалистическия съюз са 
предложени много повече канди
дати за съществуващите вакант
ни места. Предложели са и повече 
кандидати за народен представи
тел. Конференциите още не са при 
ключили но се предполага, че за 
кандидати за о.борници ще бъ
дат предложени към 100 души.

Според програмата на ОО на 
ССРН до 25 т.м, ще приключат 
конференциите в Соцпалистнчес- Интересни са н ония разпоред- 
кня съюз, профорганизацните и би в бъдещия закон, конто се от- 
трудовите колективи в Босилегра насят на случая избирането на 
ско във връзка с предстоящите двама или повече представители, 
избори за отбориици и народни Ако има такъв случай когато се 
представители Ст. Станков канндатнрат

О: 15 януари се провеждат кон 
фереиции в местните организации 
на Социалстическмя съюз в Бо- 
снлеградско, на конто се издигат 
кандидатурите на нови отбориици 
и един кандидат за представител

чиято кап

на

сия
ла списъка на кандидатите, конта на 

лите за го идват предвид за ръководни - 
функции във федерацията и ре
публиката ...

Този начин ма предлагане на 
кандидатите за отговорни места 
представлява новина в нашата 
избирателна практика. Обаче 
ва не значи, че Социалистическият 
съюз ще направи свой отделен 
списък на кандидатите, а само 
посочва на избирателите олделии
те лица, които в този момент бн- 
ха могли успешно да извършват 

за определени функции.

ТИТО ЩЕ ПОСЕТИ СССР
слагските комунисти Йосип Броз 
Тито към края ка януари ае пре 
бивава на кратко неофициално 
посещение в Съветския съюз.

По покана нз генералния сек- 
КПСС Леонид Илнчретар на

Брежнев, президентът на СФРЮ 
и председател на Съюза на юго ДВАМА И ПОВЕЧЕ 

КАНДИДАТИ
то-

Завършиха разговорите Тито—Лонго
работническо движе-По покача на ЦК на СЮК на 

20 н 21 януари 1967 година на Брн 
ни пребивсва генералния секре
тар на Италианската комунисти
ческа ,партия луиджи Лонго със 
съпругата си. Пс време на пре- 
Чиганего генералния секретар на 
ИКП се вод'Ш.1 -разговори, в кои- 
тс от стлана на СЮК участвуваха 
председателя на СЮК Йосип Брод 
Тито членът па председателство 
на СЮК ЕЪзаод Картел, секре
тарят на Изпълнители,ия комитет 
на ЦК на СЮК Миялко Тодо- 
рович и членовете на .председа
телството -на ЦК на СЮК Велко 
Елахозич н Милен ти е Поповия

тнческо и
В течение на разговорите д-зе 

и-згькн.гха ползата отние.
тс страни
по-чести двустранни среши и ДРУ 
■ги форми на допитване^ между 
кс.мунистическите и раоотничес-
к„ партии по конкретни въпроси Дт пресконференцията В Н И Ш
от международните отношения и ------------
съвременното комунистическо и 
работническо Движение винаги 

‘котето възн"кне нужда от разгле 
падане на такива проблеми от ин 
терег «а съдответните парти-у !а 

показала че

представители

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ИЗБОРИТЕ
са били проведени предизборни 
събрания.

В Димитровград положението 
е същото. За четиринадесет от
борния ески места са предложени 
18 кандидати, а за двама пред
ставители — двадесет и един кан 
дндат. И в тапи община още не 
са завършени конференциите в 
ССРН.

Според изявлението на предста 
внтеля на избирателната ксмисня 
от предложените в Алексинац 50 
кандидати за представители пя 
ма кито една жена а в Димит
ровград -за кандидат-отборищщн 
за общинската камара същ-о не е 
предложена нито една жена. Ме 
жду предложените има малко п?о 
ЧЗВодствен1И1Цн. културни и общест 
вен-и «дейци и хора от самоупра- 
вителнитс органи.

-Има още един проблем, който 
заслужава полямо внимание. Име

Е понеделник, в Ниш предста
вителят на околийската избирател 
«а комисия при СЮ ил ССРН То 
дор
•пресконференция. В конференция 
та вгеха участие журналисти на 
Тгвмог „Борба“, „Политика" и дру 
гнте белградски ,и нишки вестни

мпо несъгласието между общини
те по подялбата на 
Големите общини, ксито 
тат за центрове на районите имзт 
развит служби и специалисти п

мандатите, 
се ечн-

егницн. Разговорите 
съществува пълно разбирателство 
за становищата на двете 'Партии 
към акту-гдните птюбле-ми на съ- 
премеиното работническо лвиже- 
,ш прОТ-аш/и ст специфични
те различи,и условия, в които
действуват Съюза на югославски 
те кощмпгсти .. Италян,ската ко
мунистическа

СЛАВИНСКИ организирт

се стремят кандидатът да бъде 
техен. Към това се прибавят и 
разбиранията за съсловно

Представителите на двете пар- 
вниманиеобърнаха ссобепо 

на размяната нт -становища 
ант.уалните проблеми на съвре- 
мемноъо международно комунис-

тнн ци. пред
ставяне в (изборните органи, за
бравят се критериите, затворено
стта на работниците в трудовите 
органнзациии и затова малко ид
ват на конференциите на ССРН

по ■обърнаДругарят Слгзпнскм 
в'н”ман.ие на 
журналисти, че на досега прове
дените конференции е показан по- 
голям интерес н ангажираност >на 

ССРН към изборн-

1П р и съств-у в .1 щн те■партия.

Президентът Кеконен пристигна 

на Бриони
членовете на

и не проявяват особен интерес 
към събранията в градовете. Съ 
ществува опасност СоциалнстнЧе

отколкототе за .представители 
за етбе-рници. В Алексинац на
пример за шест предстазителскн 

са предложени петдесет 
петдесет отборни

СФРЮнаБриони срещнат от президента
Фин- Йосип Броз Тито.

Двамата президенти ще размен
ят мнения по някои въпроси 
международното положение и взам 

сътрудничество между двете

ския съюз, с оглед на ролята която 
яма в политическата Шдготовка 
на изборите, да узурпира свобо
дата на събранията на избира
телите.

Завчера приет, нгна на 
президентът на Република 
ллндия д-р Урхо Кеконен. По по
кана на СФРЮ Йосип Броз Тито

места 
кр:гД(ИДати. а за

до завчера са пред-чеекги места 
ложенн
кеядиаати. Нито в Алекснкц. ни 

петнадесет села дото,ави не

само тридесет възможни
страна М. Б.тостът от приятелската 

ще пребивава два дни на Брио
ни. Гостът от Филандия бе ло

ното 
страни.

то в



2 БРАТСТВО

Из работата на съветите в Общинската скупщина Б'НН4 И ХЕРЦЕГОВИНА

ПОМОЩ НЕ ПО-МАЛКА 

ОТ 11.000 ДИНАРА ГОДИНИ НА ПОДЕЛА
ИЛМ в Тузла, „Славко Роднч" а 
Бугойчо, „Соко“ в Мостар, „Ру
ди Чаявец“ в Баня лука. хидрое
лектроцентрала Ябланица, Яйце 
1 и II Требишница, термоцечтра- 
лата Какан и Лукавац, невтовата 
рафинерия в Боеачски брод, азот
но-торовия завод в Горажде, фаб
риката на целулоза в Бачялука, 
Пв'едор н Дървар, хартиената 
фабрика в Маглай, текс. идният

Повече от две десетилетия сво
боден съзидателен труд из осно
ви измениха икономическо социал
ната структура, дори и релефа на 
Социалистическа република Бос
на и Херцеговина. С 
райето на природните богатства, 
с превъзмогването на изостанало
стта — тази Република израства 
в могъщ стопански фактор в на
шата страна. I

течение на война" а е удвоена
Ето: производството на електро
енергия е по^голямо почти 30 пъ
ти, на желязната руда 15 пъти, 
на стоманата 8 пъти, на въгли- 
щата 7 пъти ... Могат да се

Републиканският закон за соци
алната помощ с определил соци
алната помощ на материално за
падналите лица да не може да бъде 
по-малък от половината па репу
бликанското средно равнище на 
минималните лични доходи. Досе
га о Димитровградската община 
тезк лица са получавали от пет 
до десет хиляди стари динара, 
като социална помощ.

Съгласуването на общинските 
нормативи според република шии
те предписания, в тази област, Съ
ветът за народно здраве и соци
ална защита е предложил на Об
щинската скупщина проектът на 
решенията за постоянната парич
на помощ на материално необез
печените лица на района на об
щината. В случай че Общинската 
скупщина- приеме предложението 
,(а няма. причина да не направи 
това), най-малката постоянна со
циална помощ ще бъде 11.000 
стари. д(Щдра, а за всеки член 
па семейството на онзи, неспосо
бен. за работа, който получава 
такава помощ, проектът предвмж-

дом да бъде от 7 до 19 часа — 
в две смени. По този начин и 
досега са работили зъболекарите 
в зъбната имболаторня н меди
цинския персонал в тази инсти
туция. Само четири лекари из об
ща практика са работили едно
кратно. Преди обед често са оби
каляли секторскнте амбулатории, 
а следобедната им работа е за- 
регистирвана като хонорарна. Та
кава организация на работата е 
утежнявала ко 1тпктнте на гражда 
н.нте с лекарите защото в една 
смяна често пъти има големи на-

активизм- на
правя: много сравнения, като на
пример колко преди войната са 
произвеждани трактори, автомо
били, мотоциклети, радиоапаоати 
и телевизори, 
разхладителии уреди, произведе
ния на прецизната механика, хар
тия целулоза, азотни торове и др.

Построени са няколко жп ли- 
н.ни — л!амац — Са )аево, Бръч- 
ко — Банович, Добой — Ба вну
ка и Сараево — Плоче, а модер
низирани 
раево —
Медкович, Сараево — Тузла, Фо- 
ча — Тйен-. ище — Гацко и мно-

лишещи машини.

валнцп пред просторните за прег
леди, та пациентите често са ос
танали да бъдат пгепедачи сле
добед. Доколкого Общината ус
вои и този предлог се смята, че 
много неща в организацията 
работата в здравеопазването ще 

• се поправи н че това ще въздей- 
ствува за правилното . разпреде
ление на личните доходи.

шосейните воъзки Са- 
Батчука, Саоаево —

на
го други.

Динамичното стопанско развит
ие естестве 'о предизвика и съот
ветни промени в обществения жи
вот. Преди веччки съществе го се 
промеци социалната структура на 
населението. Д'ес пома-^о 
половина" а на населението е за
ето в промишлеността, а преди 
20 години 83% от населението се 
занимаваше със селско стопанст
во. Докато през 1939 година и- 
маше общо заети 
днес над половин милион души са 
заети в промишлеността.

Крупни промени са осъществени 
в учебното дело, култура- а и нау 
ката.
намален от 87% през 1945 на о- 
коло 32% през 1965 т. В. 2 700 
основни, 260 средни, 21 полувисши 
или висши училища и на 16 раз
лични факултети редовно се учат 
към 750,000 ученици и студенти 
или всеки пети гражданин. В то
ва число трябва да споменем н 
работнически е и народни 
веоситетн, театоите, 
културно-художествените дружес
тва, научно-из^едоватенните цен
трове и пр. Преди известно вре- 

ос -ована и Академия на нау- 
изкуствата в Босна и Хер-

М. Б.

ог
бета и телета — 400, за свине до 
30 кг — 100, а над 30 кг — 300, 
за овце — 200 и за агнета — 100 
динара. Тези билети издават слу
жбите на Общинската скупщина 
в града и местните канцеларии 
по селата.

Тъй като постъпленията ше бъ 
дат значителни, могат да се нат
рупат соедства, които да се пол
зват
заразителни болести по добитъка 
или за превантивни акции в този 
смисъл.

да половината от основната по
мощ като добавка за неспособ
ност за работа. Също така се 
предвижда 60 па сто от основна
та помощ, както н всички полт- 
ващк се на определена добавка 
за оборудване на новороденото.

Проектът предвижда и усло
вията, при конто се намалява оп
ределена помощ, която може да 
бъде най-много 15.000 динара и 
со.два пъти в година на едно и 
също лице и други условия и пред 
писания, които регулират правата 
налтозлзващия се и задълженията 
е тазл област.

Мнргобройнн са причините, кои
то са. подтикнали този Съвет на 
същото събрание на приеме проек 
тът . на решенията за работното 
време, в'Здравния дом. Предлага 
сс работното време в Здравния

120 хиляди.

изключително за борба със Броят на неграмотните е

Предложено е задължително 
регистриране на кучетата при ве: 
теринарната служба. Тъй 
тази служба няма свои клонове 
в районите, регистрира -ето би се 
вършило н при местните канцела
рии, конто после ше осведомяват 
ветеринарна- а служба. Регистри
рането има за цел да се улесни, 
когато е нужно, 
на кучетата против заразнтелнд 
болести.

като

унн- 
читалищата.

ваксиннранего
ме е 
ките иСР Босна и Херцеговина раз- 

полага с огромни природни бо
гатства — 21 на сто от югослав
ски е резерви на въглища, 40 на 
сто от боксита, 70 на сто от же
лезните руди, 35 на сто от тори
те, 25 на сто „бели въглища“ (во
дна енергия) и тъй нататък. Раз- 
вието на тази Република беше 
насочено през изпеклите две и 
половина десетилетия към акти
визирането на тези неизчерпаеми 
природни богатства. По този на
чин в БиХ силно се развиха чер
ната металургия, металообработ
ващата промишленост, химическа
та и целулозна промишленост и 
редица други стопански отрасли.

хеоцеговски 
железните мини 

в Любня, Вареш, Зеница, Идияш, 
каменовъгленият басейн на Кре- 
ка и Варовици, коксарата в Зе
ница н Лукавац, металообработ
ващите и енергийни предприятия 
като „Еиеогомнвест“, „Бошко Мис- 
кнн — Черни“, „Претис“ и „Фа: 
мое“ в Сараево, „Брате" во“ в 
Травник, „Трудбеник" в Добой,

комбинат „Джуро Салай", „Уки- 
ка“, „Комбчтекс“ и много други 
представляват важни мощности в 
югославски и европейски 
мери.

Грижа за защита 

на добитъка
цеговина.

По същотоСъветът е предложил на скуп
щината да одобри решението на 
работническия съвет на предприя
тие. „Полет“ в Пирот за експлоа
тира е ”а гората в местността 
„Прелесйе“ на Стара планина. 
Ако Общинската скупщина се съ
гласи с решението на работничес
кия съвет „Полет“ би експлоати
рал гората 10 годичи при след
но годишна сеч 6 000 кубически 
метла. „Полет“ обаче се задъл
жава да се сарае по залесяване
то на сечището и то с иглолистни 
насаждения.

Предложено е тази година да 
бъдат увеличени риболовните 
такси. Вместо досегашните 300 
динара е предложено постоянният 
риболовен билет да се таксува 
с 1 000 динама, а еднодневния 
вместо досегашните 50—200 ди
нара.

Съветът е обсъдил работата на 
инспекциите по селско стопанство 
и горокото дело и ги е приел из
цяло. М. Н. II.

време с ускорен 
темп се развиваха и другите дей
ности. Всяка година се строят с 
десетки хиляди нови апартамен
ти, множество комунални, здрав
ни и други обекти. Да споменем 
само, че броя- на болничните лег
ла е увеличен 13 пъти, броят на 
здравните заведения 20 пъти, а 
на един лекар днес се падат по 
2.200 души.

Тези няколко

раз-

Все пак, това са само някои
от промишлените мощности в Бо
сна и Херцеговина. Те дават въз
можност дчес тази Република да 
дава 40 на сто от югославско:о 
производство на въглища, 90 на

Съветът по земеделие и горско 
стопанство при Общинската скуп
щина в Димитровград е предло
жил няколко проекторешения за 
уреждане ча въпроси в областта 
«а животновъдството, риболова и

Тези сто от производство на желязна 
руда, 100 на сто от производство
то на кокс, около 40 на сто от 
производството и преработка а на 
дърво, към 20 на сто от електро
енергията и така нататък. Сто
панството на Босна и Херцегови
на дава значителна част в на
ционалния износ.

на животните.защитата, 
проекти са в Общинската скупщи 
на на разглеждане ч приемане. стопански показа

тели и други факти недвусмисле
но говорят за стопанския подем 
на Босна и Херцеговина, 
факти потвръждават, че нашата 
Република постепенно но сигурно 
влиза в с роя на общия подем на. 
нашата страна и намира място
то, което й принадлежи. Потен
циалните възможности на Социа- 

република Босна и

Сигурно най-значим е проектът 
за образуване на фонд за защи
та на добитъка от заразителни 
болести". Съветът изхожда от ло
ва, че. има възможност да се оси
гурят значителни средства от так
сите за издадени здравни билети 
за продаващ се добитък. Постъп
ленията от тези такси могат да 
се използват €0 на сто за защита 
аа добитъка в комуната, а 40 на 

за републиканския фонд. Так
сите за здравните билети се дви
жат, както следва: за коне л го
веда 600 стари дцнара, за ждре-

Тези

Някои босечско
предприятия

Картината на съвременното раз 
внтне на тази Република не би 
била пълна ако не бихме напра
вили едно сравнение: какво е от
ношението на днешното производ
ство към производството 
войната? При това трябва да ка
жем, че производствените 
кости в Босна и Херцеговина в

лнстическа 
Херцеговина са големи. Направе
ното досега представлява солидна- 
база за още по-ускорено и по- 
динамично развитие.

Саво СОВИЛ

предисто
мощ-

...у*..;....;....;....;...

ИВ4Ч КрЕКМАНОВ ма. Пак извикаха. Хората в двора се раз
движиха.

— Господин Джордже, оди овамо!
Гласът от втория етаж ме сепна. Обър

нах се към Димитров. Той затегна спокой
но пардесюто си и забърза към стълби
щето. След него тръгна Коларов.

Извикванията продължиха. Чух и свое
то име. Отидох на разпит. Повторих всич
ко, кое-о бях казал в Цариброд. Полицей
ският чиновник ме изслуша 
След малко, чешейки се, зад дясното ухо, 
той каза е началнически тон:

— Вие .получавате право да останете в 
Ниш като емигрант. Повече нищо. Не ви 
се разрешава дружба с наши граждани и 
никаква политическа 
страна. Разбрано?

— Да — отговорих смутено.
Върнах се в двора. Пои Коларов и Ди

митров стояха Тодор Чобанов, председа
тел на Българския земеделски народен съ
юз в Ниш, и един непознат — среден на 
ръст, шнрокоплещест, със. загоряло лице и 
прошарени коси. По-късно разбрах, че не
познатият е Ангел Гърев — известен земе
делски деец.

И тия хооа много приличаха на нас. Отво
рих прозореца. Подредени в редици, хората 
започнаха да се качат във вагоните. Над 
главите им стърчаха войнишки ножове. 
Напрегнах поглед. И внезапно съзрях ед
рите фигури на нашите водачи Васил Ко
ларов и Георги Димитров. Те бяха обърс- 
налн брадите и мустаците си, носеха тъм- 

пардесюта и каскети. Очите си при
криваха с очила. Нашите ръководители!...

Влакът отново тръгна.
Слънцето се скриваше зад хоризонта. 

От синьото небе започна да се спуска мъ
гла, Но равнината беше още чиста.

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
посинис изкривено лице. По очите им се четеше 

кой е с нас и кой е наш враг.
Стигнахме на гарата. Натъпкаха ни в 

едни вагоч. Аз седнах до прозореца, за да 
се порадвам на топлото слънце. Хубавото 
време беше събрало на перона много изпра 
щачн. Разбира се, не нас изпращаха те, а свои 
близки. Чу се локомотивен сигнал. Начал
никът на гарата вдигна дясната си ръка. 
Влакът потегли на запад. Затракаха копе
летата по релсите, вагоните се залюшкаха 
вляво и рдясно. Някои другари, капнали от 
умора, захъркаха. Трясъкът за тях беше 
песен, а твърдата пейка — детска люлка.

Срещу мен спеше младеж, опрял глава 
на рамото на другаря си.

— Ей, събуди се, ще си преспиш 
мета — раздруса то по едно време другаря 
му. — Я виж какво момиче седи до тебе...

Намеси се стар другар, облечен в полуг 
градски дрехи:

— Остави го да спи, зер не знаем ка
кво ни чака в Ниш . . .

Наблюдавах местността. Редяха се дър
вета с оголени клони, стърчаха купи сено, 
тук-таме се виждаха малки бели къщички. 
Също като у нас ...

Неочаквано влакът спря. Гара Пирот. 
Перонът беше почернял от хора. Един с 
каскети, други с калпаци, трети с капели.

4) внимателно.
Компанията ни се увеличи. Хранейки 

се, новите другари заговориха:
— От Брезнишко сме. Срещу 23-ти вдиг 

нахме селото на въстание. Нарамихме пу
шки, вили, лопати — и хайде към градз. 
Но по пъ-гя ни настигна куриер и ни съоб
щи да се върнем. „Получихме от София, 
казва, контрапарола.“ Как можаха нашите 
учени глави да измислят тая чужда дума!.. 
А когато след това разбрахме, че квалерия 

селото да ни арестува, видяхме, 
— хоп, през

★ дейност в нашата-
Нншката гара. Всички емигранти бяха 

свалени. Военната охрана нч заобиколи, 
за да се подредим в колона. Аз сч пробих 
нът и се «апедих в редицата на Коларов н 
Димитров. Поздравихме се На перона светна 
*а първите лампи. Колона- а тръгна към 
гпада. Колко 
Помия,

е дошла в
че контрата остава у нас, и

границата.
В двора влезе 

външността си 
фелдфебел: дълги прошарени мустаци, гъ
сти увиснали вежди, намръщено чело, 
пистолет на кръста. Той ни даде знак да 
приближим. Заобиколихме го. Военният 
извади хартия и почна да чете имена. Все
ки, който чуеше своето име, отговаряше с 
„аз“ идн „я“. Чух и своето име. Защо? Къ
де ще ик карат? Но военният 
моите разсъждения. Той заповяда да с« 
пос-роим в колона.

Излязохме яа улицата. Тръгнахме. При
личахме" на пленници. Гражданите се спи
раха и кк гледаха: едни съчуетвено,. други

сме вървял»
че ни вкараха в един двор, огра

ден с висока каменна стена:
не помня.някакъв военен, който по 

много приличаше на нашия къс-
в двора се 

издигаше дълга двуетажна сграда с много 
прозорци. Тук се помещаваше 
жупачетво. През прозорците проникваше 
жълтосичкава светлина, която удължава
ше нашите силуети върху стената и те 
придобиваха комичен вид. Каскетите 
- зглеждаха ка-о разпънати чадъри, 
н-ете — като водопроводни тръби, необръс- 
еатите ни лица — като брадите на сред
ногорски мочаси. н д
' "Розореца" на втория етаж някой 

Д^ма души, имената на които чух 
за пръв пъ.. След това извикаха още два-

— След вашия разпит — обърна ее 
Ангел Гърев към Коларов и Димитров — 
бях повикан при, полицейския началник. — 
Познаваш ли комунистите Коларов и Ди" 
митров? — запита ме той.

Да, отговорих, познавам ги, бяхме 
народни представители в една камара. — 
Какво да ги правим? — Ще ги пуснеш, 
рекох, като всички други емигранти ...

В този миг при Чобанов спря млад чо
век, наклони се предпазливо към него и 

(СЛЕДВА)

Нишкото

ни
носо-прекъсна



братство I

От изборната конференция в БОСИЛЕГРАД (ЛЕО II ГОДИНИпрофорганизациите

„ГУМАРА“ В реформата побеждава 

продуктивността в работата
много терени в околността и*»Ако се вържем 22 год. назад и 

какъв беше Босилеград 
1945 година, и направим 

1967 година.

зия 
Босилеград.

Босилеград • е електрифицирам 
1929 година. Малка цен.рз- 
намнрала на Божичката ре- 

око.ю 17.472 кеч., 
електрически ток идва от 

„Власина" и в 
1965 година * 

консумирана 264.00 квч. електрич- 
па енергия. За довеждането на 
електрична енергия от „Власина 
поез 1959/60 година са вложени 
190 милиона стари динара.

V погледнем
през

I сравнение сега, през 
двадесет и втора по ред в соипа- 

Югославня, ще видим 
- град. Макар 

няма фабрики н 
пло-

през 
ла се
кз и се харчелолистическа 

новия лик на този 
че в него и днес 
фабрични комини, уредени

асфалтирани улици и пар- 
е досега видонзме-

В края на миналата седм.ица се 
проведе изборна колфеоечция 
профорга низанията в ИГП „Дн- 

- митровград", която има 
500 чле 'ове 
комуната.

В студената сала в Дома 
култучата като в хладилник, око
ло 300 присъствуващн „гумарци“ 
изслушаха отчета и доклад 
тема: „Формиране и разпределе
ние на доходите в трудовите е- 
дичицн". След това се проведоха 
избори за изпълнителни отбори в 
петте подружници, 
отбори във фабриката, а на края 
бяха предложени 
Вечето на трудовата общност в 
Общинската скупщина и предста
вители за самоуправителните вече- 
та в Републиканската скупщина.

Покрай целокупната активност 
и ангажиране в решаването

мата и организацията а днес 
водоцентралата 
Босилеград през

на разпре
делението според труда. Именно 
още през април е въведена 
ма всеки работник да 
мен за 
Обаче,

гетика и подружчица на управле
нието и ресторанта.

В изпълнителния съвет на по- 
дружннцата „Гумара“ са избра
ни 11 членове, в първата фаза на 
нишките — пет, във втора фаза — 
пет, в отдела за поддържачие и 
енергетика — пет и в подружни- 
цата управление и ресторант — 
седем членове. Председателите на 
изпълнителните съвети и пред
седателят Па профсъюзния сьвет 
са избирани чрез тайно..гласува
не. Всички членове на изпълнн- 

вепчките пет

на
снсте-около 

най-чнелената в щади, 
кове, градът

е уведо- 
своя ефект в работата, 

макар че това на нен.пръв
поглед изглежда доста добро ре
шение не е дало желаните резул
тати по пчостата причина, че от
делни майстори 
равняват сметките, които довежда 
до оправдателен револт от стра
на на работниците.

Изменен е начнча на живот. 
Ще приведем някои данни за 

на Босилеград.

на

разв-'тието
След освобождението през

Босилеград имаше 6 об-
1944 БОСИЛЕГРАД КАТО ШКОЛС 

КИ ЦЕНТЪР
на несъвестпо при-

годмна в 
щегтвенн сгради електрическа цен 
трала, амбулантория, две учили- 

сгради, сградата на горска
та служба, военен дом и ограда- 

Д-ес в гоада 
28 такива сгпади: киносалон, 

1946 година, коопе-

След освобождението в града 
е основана гимназия, в която през 
1966 годнц-а са записани 458 уче
ника, работят 20 просее-, нн ра
ботници. В основното училище 
учат 450 ученика н 21 просветни 
работници. Докато през 1887 го
дина в Босилеград са знаели чет- 

и писмо само 47 души. 
библиотеката на Босчлс- 

3100 книги. Има

Конференцията е приела пред
ложената реорганизация на досе

щайнадзнрателчи
телците съвети та на общината.

кандидати за има

Й? изграден през наратнвен магазин, сградата 
Общинската скупщина. Дом на 
народното здпаве, амбулатория, 

транспор' ното пред- 
станция.

;йй-: МОН- в
сгоалата на 
т''ят”е.

град днес има 
200 места и 24.800 посетители то- 

В Босилеград днес има 
Всяко домакинст-

Ветери^аоната 
Пошата,на ловенОбщински съд.

ДОПостПрТоени сГК28 "огради, чнято
1966 година възлиза 

Ако

важните задачи на стопанската и 
обществена реформа, тази 
форганизания е посвети- а голямо 
внимание на разрешаването

въпроси, на първо 
специалистите и рабог- 

които живеят при лоши 
на Из-

дишно.
70 телевизора, 
во има радиоапарат.

От освобождението до 1966 го- 
209 души са завършили 

виеше образование.

про-

стой -ОСТ през
..а 950 милиона ст. динара, 
добавим, че през този период.е 
Босилеград са изградени 
частни двуетажни сгради, чиято 
стой-ост възлиза на 725 м»,ио 

динара и че от 19оо г 
Босилеград има свой УРО ' 

можем да съгле- 
на този град.

на
квартирните 
място иа

дина
средно или 
докато през време па бивша Юго
славия за 22 години — 353 души. 

В Босилеград днес има 17 чясг- 
занаятчнйскн работилници, в 

които работяо 42 майстори и у-

ницнте,
условия. По предложение 
пълнителния съвет работническн- 

разделил първомайски 
пай-добрнте работни

ца етапият съвет е 
награди на

За пострадалите от сушата в 
Индия профорганизацияга е дала 

помощ 1 мил,йон стари ди

нидина 
инстнчески план 

повия ликЦ11. ченнци.
Босилеград днес е здравен цен

тър за този край. След освобож
дението е отворен Дом на на
родното здраве, където работят 
32 души, от които 4 лекари. Има 
приемна амбулатория, зъбна ам
булатория, 
отделение, интерно и родилно от
деление.
се води особена гр.чжа, както за 
предпазителните меркщ така и за 
лекуването им. В града има добре 
снабдена аптека, в която се гри- 
двама специалисти, конто се гри
жат за навременната иабавка на 
лекарства.

да ме
През изтеклия период са нзвър- 

спедчите комучалчи обекти:
път поез махала 

3 ки-

като
нара, а по една надница е даде
на за довършването на основното 
училище в Димитровград. Уреден 
с фабричния двор, обезпечени зна 

ко' нчества продукти

шеи
Изглед от Димитровград ппосечен е нов 

Добпи дол "а дължина от
чрез който се свъозва 

село Милевии.
таилото предприятие. Занапред в 
„Гумарата“ ще има следните по
дружници: гумара първа фаза — 
гумени нишки; друга фаза ниш
ки; отдел за поддържание и енер

подпужнпцн влизат в състава на 
профсъюза на фабриката.

След събранието участвуващите 
гледаха филма „Херкулес“.

лометпа.
Босчлегпад 
Път от Воденици — Градище до 

Липа: изградени са нови 
които по-рано не са съще-

-ПО съсчителни 
минимални цени и прочее.

Отправени бяха остри критики 
към онези, конто изпращат ано- 

писма на ръководителите

болница е хиружко
махалаМ. Б. За здравето на депатаулици, 
ствували.

Извъпшена е регулация на река 
Доаговнщииа, за да се избегнат 
наводнения, в която аюдия от 1953 

вложени 25,500.000 ста-

нимни
в предприятието, а нямат смелост 

—, което ПОГЛЕД НАПРЕДпублично да кажат онова 
мислят.

Отчетът и дискусиите указаха 
на най-актуалните задачи в осъ
ществяването на планираните про 
изводствени задачи до края на 
тазн/голлша..,, Набедяват се три 
основни момента, които трябва да 
бъдат решителните фактори във 
включването иа предприятието в 
обществената реформа, като два 
неразделни процеса. Първо, необ- 

и по-нататъшно доизграж-
самоуправлението

нивото на трудо-

■ година са 
ри динара.

В Босилеградски район са за
лесени 215 хектара нови гори, 
ха засеяни с трева, насадени 9.000 
нови орехови фиданки, 2.000 сли
ви, 7 000 фиданки ябълки н 10.000

ните на хонорарните часове и 
други проблеми.

Профсъюзната организация при 
„Моша Пияде“,основно училище 

която наброява 52 члена още не 
като обществено-

На конференцията се изтъкна, 
че занапред ще бъде .необходимо 
още по-голямо ангажиране в до
изграждането на системата на раз 
пределение на личите доходи и 

С цел да се

В последно време е обзаведена 
н ветеринарна амбулатория, където 
работят 5 служащи. Те активно 
се залагат да се спречат сточни
те болести в общицата.

130се е проявила 
политическа организация 
констатира на изборната конфе-

Дей-

— се

ренцня на организацията, 
ствително 
организация са взели участие в 

политическо - обществени

самоуправление: о. 
подобри . обучението ще се нало
жи известно допълнение на учеб
ната програма, да се организират 
сказки на стопански теми в общи
ната и прочее От значение е про
фсъюзната организация на прос
ветните работници да обсъди по- 
обстойно новия начин на финан
сиране на образованието и да го 
провежда в дело.

членовете на тази круши.
Залесени са и защитени от еро- С. Евтимовнякои

акции, събрали са сто хиляди ди
нара помош за пострадалите от 
наводненията и сушата в Индия, 
наградили, са с 9.000 динара най- 
добрите съчинения по повод Деня 
на Републиката, ангажирали са 
се в чествуването на празници и 
тържес ва, организирали петднев- 

Софня и подоб-

ходнмо с 
дане на и раз

преде: ен,пето на
единици. Друго, по-нататъ- 

особено на
По въпроса за здравната защитавите

шна модернизация,
„гумара"

на приблизително еднакви усло- 
на заработка във всички от- 

комбината и трето

участие в набзвната на ленарст- 
ва, но не 150, както е предложе
но, но по 100 ст! динара. Оснгура
ниците не се съгласили и с пред
ложението за парт-иципация ва 
услугите в' зъбната амбулаторна 
да възлиза на 20 на сто от стой
ността на услугите, но всяка услу
га на зъботехника да се заплаща 
по 100 динара.

Най-интересни изглежда обаче 
са забележките на пенсионерите 
по въпроса за очилата. На съб
ранието е предложено пенсонери, 
които имат по-ниски пенсии от 
40.00 стари динара безплатно да 
получават очила.

Заводът за социални осигуровки 
в Пирот представи тези дни на 
публично обсъждание проекта за 
участието на оенгураницнте 
здравната защита. .На събрание 
на профсъюзната организация в 
гимназията в Димитровград е пре 
дложено осигураниците да вземат

и създаванетоотдела

вия Накрая е избран нов изпълни
телен съвет от седем членове 
За председател е избран Никола 
Иванов, а за делегат на Общин
ската профсъюзна конференция е 
избран Атанас Филипов. М. Б.

вна екскурзия до
дели на
непрекъсната борба на всеки ра 
ботиик за

но.
Но все пак всичко това не е 

достатъчно.по-висококачествена
и борба за икономии 

пътища а
Занапред профсъюзната органи

зация ще трябва повече да се ан- 
в идейно-политическата

продукция 
Това са единствените

гажнра
работа, в разрешаването на

жизнени проблеми в колекти- 
повече внимание

условията на реформата, та пред
приятието да бъде акумулативно, 
ла се
пробие на чуждестранния пазар. 
Още повече защото внася възпро- 
нзводегвен материал.

ня-

Референдум или конституционно 

право на гражданина?
кои
ва, да посвети 
на отношенията между хората и 

не се зае

задържи на домашния и

прочее. Организация. а 
да разреши въпроса около запла-

за ча на, а в чнето приемане е участ
вувало и населението от този 
край. Въз основа на нашата 
Конституция е правен и общинс
кия статут на Димитровград, в 
който са залегнали същите права 
на гражданите от българската 
народност, коиго произлизат от 
Конституцията. Значи, не се касае 
въпроса до ИЗЯСНЯВАНЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕ
НИЕ НА НЯКОЕ ТЯХНО 
ПРАВО, ио се поставя въпро
са, как да се изпълнят тези пра
ва, които вече конституционно са 
разрешени и за които граждани
те са казали своята дума. Този 
въпрос не се отася само за една 
малка тершория каквато е Дими
тровградската община, а се отнася 
до всички народности в страната.

Кой тогава може да се крие 
зад някакви лъжедемократнчески 
лозунги а при това да пренебре
гва най-основните права на една 
народност — правото на език?

На последното съвещание с про
светните работници и обществено- 
полнтнческнте работници в Дими
тровград по въпроса за двуезпч- 
нястта в обучението, както вече 
писа

щането на преподавателите 
стпите изпити, да се увеличат ие-дискусня бе изтъкнат 

момент
В една 

един интересен в систе-
М. Б

нашия вестник, възникнаха 
становища. Според първото, 

за което се застъпаха болшинст
во от присъстващите, въпросът с 
цвуезнчността трябва да се реша
ва според конституционите права 
па гражданите.

Другото становище, изказано от 
председателя на Общинската ску
пщина Димитър Манов, е че 
въпросът трябва да се решава 
чрез разписване на референдум 
те., допитване с гражданите.

Поставя се въпрос; дали рефе
рендум или изпълнение правата 
на гражданите от българската на
родност, залегнали в Конституци
ята на СФРЮ?
Според конституцията на СФРЮ 

от 1963 година разписване на ре
ферендум се регулира с чл. 34, 
71, 89, 212 и 214. В член 89 на 

казва; „Скуп-

ЧАКАТ РАБОТАОТ ЪГЪЛА две

Нещо не е доизказано ■■■ На списъка на Бюрото за 
заемане на работна ръка в Бо 
силеград понастоящем се нами 
■рлт към 150 души, от които 90 
са без квалификации, 37 са ви 
сокюкзалифшцираии, 16 ква ли 
фищнрани така нататък. МРж 
ду търсещите работа има и хо 
ра с виеше образование —; 
един инженер—лесовъд, един 
агроном и един икономисст. 
Със средно образование в 
Бюрото са зарегистрирани 36 
лица, нмай-миого със средно 
икономическо училище и 6 гим 
наоисти.

Гда*ГдХят квалификацио 
ината структура на заетите.

И друго нещо. Нима допит
ването за отпускане на^средаг 
ва за разрешаване на градски

за работата наДокладът
профсъюзната организация

промишленост 
е. изглежда, 
онова, което

в

каучуковата
„Димитровград“
бледа картина на

последните години е ста- 
колектив.

проблеми не заслу 
доклад? Ко

комунални 
жава място в този 
Ато не познава работата в ко 

може да понесе твър- 
за рабо

пре«
този нашвало в 

Да напомним, че 
лада, нито

нито в док-
лектива
де лоши впечатления

на профорганизацията.
си помисли,

в разискванията.
зала бяхакоито в студената тата

Може дори н да 
че нищо не се е 
Оня който добре познава оо-

сЛлД конферен-

бе казана нитозамръзнали не Но затова пък в Босилеград 
работят 16 служещи без необ
ходимите квалификации.
За материални Кдр^пи разхо
ди през 1966 година са израз- 
хюпваии към 2 100 000 динара.

конто

плодотворните усилия 
квалифика-

работило...дума за
Разрешаването на двуезнчността- 

в обучението е въпрос на МЕТОД, 
по който трябва да се разреши, 
а въвеждането на българскяя е- 
знк в администрацията е станал 

въпрос на ТЕХНИКАТА.
материални и

за повишаване на Конституцията се 
щина на обществено-политическа- 
щината ошност може да разпише 
референдум зарад предварително 

на закона и други

работниците, за нко 
политическо об

циите на
номическото и

стоятелствата,
остане с впечталение 

съветцията ще
то, че изпълнителният 

стоял по страни.
Във всеки случай може да 

голяма неправда на 
който се бори с ре-

същите. Всеки ди 
1 знае, че това 

бе организирало

рйзоване на Според сведения, с 
•разполага Бюрото за оае.чанр 
на работна ръка, в общината 

1966 година е имало I 086

определение 
свои актове..

митровградчани си е само
Вснчуи останали 
правни въпроси са разрешени от 
всички органи от федерацията до 
Общината. Кой тогава спира про- 

на тези права?
Б. Николов

предприятие 
редица курсове и семинари за 

за които
правото наЩо се касае до 

гражданите от Димитровградско
администрацията и в обучение- 

майчин

през
души заети 1 044 са работили 

обществения и 42 в частния
се нанесе 
колектива, 
дица обективни и субективни

своите работници.
1Впари,

колективът, органите
много вбяха похарчени то да си служат с 

така е
сектор. Ст.залег

на СФРЮ, 
1963 годи-

трудности. език също 
нало в Конституцията 
която е приета през

които
на самоуправлението и

вежданетоМ. В.про-
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Вместо обществена хроникаКАМЕНИЦА ПОД СНЯГ И НЕВОЛИ...
През тези студени зимни дни 

един просйстсн работник от Ка
меница ни намери п Н,нш. Дошъл 
да Държи изпити. Поотпуснал се 
в |'рада и дори забравил па изпи
тната психоза. Защото на село го 
.чакат несгоди. Там няма онова, 
което предлага градът. „Как е в 
Каменица
Какво правите, как живее- е? ..

И просто виждаме как за миг 
пред него възникват големи прес
пи, как фучн фъртуната в поле
то, бучат планинските върхове... 
Тоз час той се пренася в Каме
ница, селото в което живее и ра
боти. Забравя изпитите.

Каменица е откъсна- а. Снегът
и до 

по този на
чин изглади недоразуменията ме
жду Каменица и Автотранспорт
ното предприятие в Пирот. Осем 
села във Висока са 
НО само в Каменица няма 
газ Няма ни царевица. А хората 
«скат царевица (която въпреки 
че се о глежда в Каменица) недо 
стига. Но затова в кооперативните 
магазини пък ,нма стоки, които 
отдавна е трябвало да объдат 
изхвърлени от оборот, защото са

же би топа е и съвсем така. 
Каменица е далеч от инспекцион
ните служби... Хлебопекарница:а 
не произвежда хляб, защото до 
преди два дни в кооперативния 
магазин имаше само два чувала 
брашно, По-рано снабдяването бе
ше по-добро, по сега не върви ... 
Като че ли са се договорили?!..

Няма храна и за добитъка. 
Мпого частни стопани не успели 
да обепечат достатъчно се ю за 
него. Нямат пазар за доби
тъка, а кооперацията още не пред 
приема по-сериозни мерки. Тя не 
е намерила пазар и за угоечнте 
говеда. Тези несгоди измъчват 
височанн. Отдалечени са от пот
ребителните центрове, завеяни. 
Нямат преЪозчи средства и бол
ните да прехвърлят до Димитров
град Или Пирот. Мъка мъчат и 
с пощата. Поща-а стига до Ви- 
чка Ръжана всеки вторник и пе
тък. А щом им изтече работното 
време, престават да работят и 
пощата се раздава на следващия 
ден. Вестниците се трупат. При- 
с: нгат късно. Единствена осведо
мителна връзка са транзисторите, 
но за тях се плаща скъпо и хо-

В центъра на Каменица е ка
фенето. Тук- хората се събират 
през зимата. Преразказват вести 
и новини. Тук се отбиват и ония, 
конто се връщат от града, за да 
допълнят репертоара...

Височкият кашкавал се прода
ва и през океана. За него се 
получават големи пари... Коопе
рацията изкупува млякото и го 
преработва. Но камемичани в ма
газините купуват стоки, на коиго 
отдавна е ,изтекъл срока на упо
треба ...

сега? Има ли сняг?

М. Бакич

ВЛ1АТА ТЬЧс в а

В много босилсградски жи
лища няма вода за ъиеие.

Но за- сметка за това пък
е прекъснал съобщенията 
Височка Рт>жана. И Ако сте помислили, че това е гараж — сгрешили сте. Това е 

чакалнята в здравния дом в Димитровград, където редом с бол
ните. чакащи за преглед хора, са гарирани два автомобила. Мал
кият фиат носи табелка НИ — 8503, а големият — НИ 6644. Соб
ствениците си ги познават, но за осведомение на читателите тоя-

кола са на Об-

— в новопостроените апарта
менти ма улица „Георги Ди
митров“ често стават „навод
нения“ ... Водопроводната нзо 
лаг.ия е слаоа. гьрзите често 
пукат, и страда покъщнината, 
ня-'ои маг .зинн и прочее.

Но има тук и нещо утешитсл 
но — парке.ът н няколко апар 
тамсита няма да Се разсущи, 
ехладираните мебели на тър
говското предприятие „Слога" 
така та начитали, че н те дъл

откъснати, 
сол и бва да кажем, че фиатката е частна, а голямата 

шинската скупщина. Защо са докарани на топло, не зчаем. Каз- 
вкарал лекарят Йоцов, другата — шофьорът на ОС.ват едната

Когато питахме упвавителя ма дома, как се намерили колата
не знае. Не з 'аеха и мчо-тук, където не им е място, той каза че 

зина други служещи, а после се оказа, че собствениците си послу
жили с измама.

Че не им е място в хола на едно здравно заведение, това го 
знаягт всички, но защо се позволява такова нещо — 
тат всички.

Впрочем този хол не служи само за гараж. Понякога от ранна 
сутрин той се пълни с хора-,, идващи да си продават стоки на 
пазара. Тук по пейките се закусва, пие вино и ракия и казват 
стига до любов. Това трае, докато не дойде време да се отиде на 
пазара. Един бил внесъл куп кокошки неотдавна.

Няма ли да се случи някой да докара свиня?

това пък пи-
го няма д,а изсъхнат.

Същото предприятие ще 
може да продава текстила в 
килсгргми, зачюто е натежал 
от водата... Само по такъв 
начин няма да „загуби“...

Чудно е обвче това. че никой 
ме е „отговорен“ за случилото

СТ.
м. н. н..

се.

дист добитиък, което ще доприне
се за увеличението на доходи-е.

Тома Томов, инженер, по този 
въпрос даде следните сведения:

Съгласен съм с изказването на 
директора. Може да постигне мно 
го повече с помощта на коопера
цията и стопанските производите
ли. А те се увериха от предприе
ти-е акции за мелиорация на пас
бищата и ливадите от преди 2—3 
години. Ето, днес местни произво
дители искат да мелиорнсват пас
бищата и ливадите си. Ние пост
роихме и нов овчарник. 
стопански производители говорят, 

бъде рея абилея и че 
няма условия.

тзърдя, че след приемането 
новия закон за горите и отстъп
ването на пасбищата от горските 
стопанства на кооперацията, има
ме идеални условия за развитие. 
За нас това е още нов обек". Ние 
едва сега правим водопровод до 
овчарника.

Що се касае за храната на ед
рия добитък, .изработен е проект 
за залесяване на ерозивните»тере- 
нн. Сега водим преговори с „Бун- 
ца" в Ниш по този въпрос. То
ва ще бъде от голяма полза' за

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
нашата кооперация има желание
то да се освободи от търговските 
стоки и да премине към живот
новъдство и овощарство, защо-о 
в нашия район 
за тези отрасли. Досега 
сериозна съпротива от страна на 
стопанските производители, защо
то не можеха да повярват в до- 

тгзи

От разговора с директора 
земеделската кооперация „Ерма" 
в Звомци Бошко Таков • и инже
нер Тома Томов, от дискусиите 
на селскостопанските производи
телни на събранието, състояло се 
по въпроса за помощ на коопе
ративните съвети на района през 
изтеклия пер.нод узнахме: Б. Та
ков:

на

- ■- -Ч: имаме условия
имахме

Изглед от с. Каменица
Много

рата ги отказват. Имаше договор 
да се внесат два на сто от дохо
дите за самооблагане, но не се 
постигна споразумение с управле
нието на приходите, кой да ги 
събира и идеята пропадна. Хо
ра а очакват електрически 
но още не е известно кога ще 
дойде.

иеупотребяхеми. Такива стоки има 
и в магазина на „Седмн юли“ 
но там те се продават по намале
ни. На камечичачн се струва, че 
н тия от кооперацията и „седмо- 
юпците" са се договорили... От 
давча
в двата магазина се продават де
модирани стоки ... Кой знае, мо-

отрасли.находността 
Но кога:о пристъпихме към кръ
стосване на дребния .и едрия до
битък, те се увериха, че могат 
да се постигнат завидни успехи. 
Сега изглежда условията са зре
ли, но трябва и по-нататък да се 
продължи с набавката на поро-

че няма да 
за това— Особено 

предложенията на някои произво
дители. Това ми беше главна ми
съл при опраделяне перспектив
ния план на таз.н 
Като казвам това искам да 
подкрепя с факати: Отдавна вече

съм доволен от А аз
на

организация.ток,вече не си конкурират и го

50 години ог ОктомвриПО ПО^ОД Г<"»ДИ111НинАТА ОГ СмЪр) ГА ДЕН^Н

БЕЛЕЖКИ 3 V ЛЕНИН В НОБ По предложение на Централния 
комитет на СЮК тази година в 
нашата страна ще се отпразнува 
50 годишнината от Великата ок
томврийска социалистическа 
волюция.

Това историческо събитие, което 
преди половин столетие възвести 
нова ера в развитието на социа
листическото движение в света, е 
имало огромно влияние върху бор 
бата за освобождение на работ
ническата класа в целия свят. То 
е имало огромно влияние върху 
работническото движение и в на
шата страна, където идеите на 
най-великия теоретик и вожд на 
световния пролетариат Владимир 
Илич
работническата класа и целия тру 
дов народ.

Празнувайки 50 - годишнината 
велико събитие, нашите

ративно събрание в село Г. Риня. 
Основното училище беше украсе
но с цветя н знамена а по ради
ото се предаваше програма на ра 
дио Москва. На събранието при- 
съствува населението от Риня и 
околните села. Речи произие- 

Рнста Вуйошевнч и Дачнло 
Прнца, организатори на освободи 
телното движение в тези краища."

Джордже СТАМЕНКОВИЧ

Тази година се навършват 43 
на Владимир

жни събития а особено да ознаме 
нуваме 18 годишнината от смър- 
т:а на Ленин и другите, които 
паднаха при Кречта и Гъркннл. 
Другарят Ленин показа пътя, по 
който трябва да върви човечес
твото. Този път следеха и падна
лите другари Йова, Йоца, Цале 
и Големи.

На 21 януари 1942 година се 
проведе първото военно комемо-

ре-
годннн от смъртта 
Илич Ленин, основоположника и 
организатора на марксистката ра
ботническа партия в Русия, творец 
на болшевишката партия, органи
затор и ръководител на Ок ом- 
врийската социалистическа рево- 
лцция, творец на Третия комуни
стически интернационал и пръв 
създател на социалистическа дър-

селскостопанските производители.
защото пасбищата ще се увели
ча", а особено тези в района на 

Ракита К. Гюров

Награден В. Двиичсоха

ПГ, ■„

Ш ’1
*жава. ,,

- Владимир Илич Ленин е роден 
1870 година в Сим- • !!на 22 април 

бирск (днес Уляновск) на Волга 
в семейството на ителектуалци. 

Смъртта на Ленин дълбоко о е 
всички югославски наро

Ленин бяха приети от
у . :

шкна соед __
ди Работниците от Сърбия прове 
ждаха нелегални събрания на ко
ито се говореше за смъртта на 
Ленин. Господствувашата буржо
азия беше забранила всички пу
блични комеморации, но все пак 
работниците от Ниш и. околността 
се събираха на групи и че еха не 

печат на ЮК.П н аФи 
говореше за смър

он това
народи ще си припомнят за ония 
дни когато великия Ленин при
стигна на 7 октомври нелегално 
от Финалачдия в Петровград. Цен 
тралннят комитет на болшевчките 
приема предложената от Ленин 
резолюция за въоръжено въстание. 
Започва първа-а социалистичес
ка революция, която се завършва 
с пълна победа.

Октомврийското червено знаме 
бе радостно прието от междуна
родния пролетарат...

Заедно с червеноармейците по 
бойните полета на Русия взеха 
участие около 30,000 югославяни. 
Това беше огромен принос на ре
волюцията и потвърждение 
интернациочалистическото становн 
ще на нашата работническа кла
са, която беше готова за въоръ- 
жеча разплата с буржоазията.

И всичко онова, което

■е,- .

г

•

цлегалния 
ши, в които се 
тта на Ленин.

В дните на Народоосвободнтел 
на Ленин

■:л

пата война, смъртта
беше ознаменувана. На.свосъщо

бодкнте територии бойците от пар 
тизанские отряди с подбрана про 

смъртта на 
Октомври. На

грама, ознаменуваха 
ръководителя на и 
15 и 16 май 1942 година се про- 

членовете на Ко-

Тези дни Управлението 
ницнте в Белград награди Воис
лав Денич, милиционер в Димит
ровград с 30.000 динара за успеш 
по сътрудничество с митническите 
органи на граничния преход. Рев
ностно изпълнявайки своята длъ
жност през изминалата година 
митническите органи и Денич кон 
фискували големи количества сго 
ки на котрабандисти от съсед
ните страни.

Воислав Денич е в Димитров
град вече 12 години.

на на мит-

веде среща , на 
мунистическата .партия организи
рало от Свърлижкия, Княжевач- 

Болевачки партизански ог- 
Срешата се проведе на осво 

в Белопала-

е постиг
нато за половин столетие от ис
торическия Октомври в света за 
победата на социалистическите и- 
деи и освобождение на работниче
ската

ки и
ряди.
бодената терн~ория 
начка околия. От тази среша е за 

който междувпазен протокола, 
другото се

„Срещата се проведе с цел да 
се подготвим за предстоящите ва

класа от експлоатация и 
робство, свой исторически принос 
в тези борби даде н югославска
та работническа класа.

казва:

М. Б.



ВРАТСТВО

в
ДИМИТРОВГРАДСКИ ЕЮ ПртиН

ТАЗИ ГОДИНА МОЖЕМ ДА 

ПОЛУЧИМ ПОВЕЧЕ ПШЕНИЦАПРИКАЗКИ—ИЗМИСЛЕНИ И НЕИЗМИСПЕНИ
.Хората приказват навсякъде В 

последно време събранията малко 
трудйичко се правят, и там няма 
приказки. А по другите "места те 
са най-различни. Едните

напише неподписано 
ректора, в което г 
иска да се изтребят 

защото и Заре 
бил способен 

Заре сигурно

писмо до дн- 
между другото 

специалисти- 
калъпчията 
инженер, 

не мисли такч 
1ито драгите рабтницн, но драс

качът сн е направил кефа Р 
А Гачич

Е, но 
Не е лиима и нещо лошо в това. 

могло тази сделка да 
се прави в името и в полза ча 
предприятието, а не за началству- 
ващите в него? Нали и „Седми 
юли“ има нужда от топливо 
зимата?

година. Но това пък значи, че 
трябва дз се получи повече зър
но и по-голяма продукция от еди
ница площ. Разбира се, това не 
зависи само от вложените средства 
за тор н качествени семена, но и 
от качеството на сеитбата и вре
мето на провеждането й. Обща 
конс:атацня е, че сеитбата е би
ла навременна и качествена, за
щото климатическите условия бя
ха благоприятни за засяване на 
зърното и по-късно за пониква
нето и развитието му. Климатиче
ските условия също бяха благо
приятни н за по-къснпя растеж 
на пшеницата.

През есенната сеитба в Димит- 
тровградската комуна бяха засе
ти общо 3.634 хектара с пшеница, 
която трябва да жънем тази го
дина. В 1965 година бяха засегн 
3.408 хектара.

По сектори положението е след
ното: В обществения сектор през 
1965 са били засети 

157.

те.са неиз-
колкотомислени, другите - 

Не си струва да измислени.
0 _ _ се подслушва

вече. Знае се. Едни. приказват за 
събитията на деня, за градските 
проблеми, заплатите, разпределе
нието ... А други правят оборка 
оо чуждите мъки н радости и 
вземат на прицел ония, които са 
ри пъхали таралеж в гащите 
останали белязани.

Но трябва ли

през

Че има нуждаЩял да си иде. Не 
зарад драскача, но по свои пла
нове. Може .. други да си 
А тогава анонимният ли

то се знае. 
Скоро след тези превози, може бе 
същите хора са дали заповед да 150 ха, а 

В частнияидат. 
ще оп- през есента 

сектор — 3.258 ха през 1965 и 
3.477 ха през есента 1966. г. Ог 
това с внсокодобнвни сортове са 
засети: в обществения сектор 157 
хектара или 100 на сто от разпо
лагаемите площч с пшеница, а в 
частния сектор 931 хектар от об
що 3.477 хектара. В сравнение с 
1965 година сега имаме с вчсо- 
кодобивни сор-ове 192 хектара 
повече. От тези площи 203 хек-

се
и са

да се 
понякъде се излюпи 
аа, която си е повзела

сърдим, че 
и из мисли- 

нещо от
«деветата и лъжата? Нали ' сме 
хооа?

Та думата 
приказки.

Миналогодишната реколта, коя
то бе опе еча като добоа, ни да
де от 3.408 хектара среден добив 
1.950 кг. Това значи, че Димитров

ни е за градските

* тара са засети с висококачествени 
семеча, осигурени от кооперация
та. Именно земеделската коопера
ция „Сточао" осигури за произво
дителите 57 00 кг висококачестве
но семе. което те засяха в нивите 
сн. Обаче 'ова количество бе не
достатъчно, защото интересът на 
производителите 
оглед на това 728 хектара, от кои 
то можеше да сг засеят с каче
ствено семе зчаччтеп-<ч площи са 
засети със семе от собствено про
изводство.

Тази година, значи, трябва да 
жънем 226 хектара повече откол- 
кото през миналогодишната жът
ва, и то значителна част от конто

градско миналата година е произ
вело близу 6 милиона н 660 хил
яди килограма пшеница в частния 
и обществения сектор. Значител
но място тук има добивът на ви-

В об-

Много от тях няма да споменем, 
5ащото са „малко важни“. Защо 
например да се занимаваме с лов
джийската жалба за съдбата на 
изостава ото куче Чапа, което хо
ди из дворовете и живее от по
даяния? Нали кучешката съдба 
оплакахме още с Лайка? Или за
що да приказваме за успеха на 
учениците или за пързалките, кои
то пречат на движението и носят 
опасност от злополука? Няма да 
приказваме и за това, че септич
ната
сграда отдавна изпуска и полива 
с мърсотии двора на един съсед, 
« никой не чува молбите и проте
стите му.

Има много по-важчн

сококачественнте сортове, 
ществечия сектор от хектар вн- 
сокодобивна пшеница са получени 
средно 3 400 кг, а в частния сек
тор — 2.500 кг. Добивът на до
машните
под това равнище, само 1.700 кг

беше голям. С

сортове е значи-елно
На пързалката

от хектар.
Ако до края вегетационния 

риод на пшеницата имаме приб
лизително сходни 
условия, каквнто бяха през есента 
1965 и пролетта 1966 година та
зи година можем да се надяпамс 
на по-високи добиви. Няма да е

раня работите или ще се напъват 
хората да намерят други специа
листи, които срещу добра запла
та ще създават условия за по- 
големи заплати и на работниците.

Впрочем хората от гумарата не 
мислят да изтребят специалистите. 
Те искат да се ликвидира аноним
ността.

И знаете ли, колко е платена ед
на кола дъова?

Само СЕДЕМ ХИЛЯДИ 
на^а!

Дали е имало кубически метър 
в тях, не знаем, но с една тура 
до Висок е могло да се осигур
ят 4 метра -за 12.000 динара, как- 
то това са направили за себе сн

пе-
дупка на една жилищна ди- климатнчески

е засета с висококачествени се
мена.

Но не само са увеличени пло
щи-е. Увеличена е и употребата 
на минерални торове. В срав -ечие 
с 1965 година

работи,
*а конто се приказва на важни 
■я иеважни места.

пвокромчо да се надяваме на сре
ден добив 2.200 кг ог. хектар, ка
то се имат пред вид вложечията 
досега. При това 
жем да получим близо 8 милиона 

или 1 милион й

ТЪРГОВИЯ С ЧУЖД КАМИОН • отФХТедш1Т юлнН“еК0ЛЦННа ДРУГ''Ф‘’ през есечиата сеит
ба са употребени 93.000 
повече. В

положение мо-кг тор
частния сектор напри

мер 1965 г. са нзраходванн 103 
хиляди кг, а през миналата есен 
176 000 кг. В обществения сектор 
— 80 000 кг поез 65 г. а минала
та есен — 100 00 кг. Това значи, 
че на хектар сега са употребени 
27 кг повече,
1965 г.

ИНЖЕНЕР ЛИ Е ЗАРЕ 
КАЛЪПЧИЯТА? Ако играта беше честна, дирек

торът е трябвало да намери начин 
камионът да превозва тази из-

И това е неизмислена приказка. 
Неколцина служещи от „Седми 
юли“ се снабдили с евтини дърва 
много лесно Как — ще речете? 
Просто. Взели камиона на пред
приятието, платили 12.000 динара 
за едно отиване до Висок л за
почнали. Превозвали на изполица 
дърва на селяанн от Сенокос. Е- 
дин товар — осем метра. Значи 
четири метра за селянина, четири 
за тях — за 12.000 динара.

Сделка като сделка. Такива 
има на хиляди дневно. И на пръв 
поглед тук няма нищо лошо и 
незаконно. Нали сн плащат хо
рата
отиване до горе.

кг пшеница 
340 000 кг повече, отколкото ми-

В гумарата работниците гледа
ли как инженер Гачич работи 
заедно с гях. Месел гумата как- 
то другите, цапал ръце и лице — 
само очите му се виждали 
яернилката. И не ден или два, а 
аостоянно, когато другите му за
дължения не .били по-важни и по- 

И някои заприказвали: 
„луд ли е този инйхенер, та не сн 
гледа работата?“

Инженерът 
рния, дето цял ден въртят моли
ва, а си гледал работата. Но тък
мо това не се харесало на някои 
работници и започнало подсмква- 
ае. На .някой пък хумнало

палата годила.полица за сметка на предприя
тието.

Тук да прибавим 
лица. В града

Остава обаче да се извършат 
качествено и предстоящите рабо
ти, каквито са подхранването, до
пълнителното торене и прочее. То
ва още повече ще утвърди увере
ността, че вложечията за качест
вени семена ,н торове се отпла- 
щат няколкократно. При положе
ние, че цената на пшеницата е 
изгодна, увеличените добиви ще 
насърчават земеделските произ
водители към още по-съвоеменно 
произвеждане и в бъдеще.

Йордан МАРИНКОВ

и едча нзмис-
се приказва, 

ставало дума камионът на пред
приятието да кана въгдища 
отопляваме иа магазина в Каме
ница. Не вярваме, че

чеог отколкото през
за

Не е трудно да се разбере, че 
някому ще есенната сеитба през 1966 година 

хрумне да кара въглища във Ви- е била значителноспешни. по-скъпа ог 
предишните. Изразходвано е пове
че тор, по-качествено семе н по- 
големи са площите. Изчисленията 
показват, че в есенната сеитба 
са вложени 35 милиона стари ди
нара повече, отколкото през 1965

сок, но ако е тъй — 
сделка е по-осъдителна.

горната
значи не бил ог

ЗАБРАВЕНО САМОУПРАВ
ЛЕНИЕ

12.000 динара за едно След „Фабрад", който живур-
ка, още едно ппечпрчят -е е затъ
нало до

4а ,»■>»■, I'- ГЛ1

БЕЗ ДУМИгуша. Да е някое пред
приятие, което ппо”звежда и пла
сира, да му се прости. А то е та
кова, че не бива да гчбн. Поне у 
нас такива предприятия не фа- 
липат лесно и колкото знам, само 
ед“0 е доживяло такава съдба.

Ето сега и нашият снабдител е 
пред фалит.

Хумнало на директора

■ 3
СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

тглеждане на лшон
Мнозина се интересуват зз отглеждането на лимоново дръвче, 

В нашите климатически условия не може да се очаква по-особепа 
плодороднст на лимона, но това и не е причината за негово о от
глеждане в нашите краища. Лимонът тук повече се отглежда каго 

растение, обаче при добро отглеждане може да има и ла поа- 
тъпговия Купчвалдекоративно 

практическа стой :ост.
Лимоновия: плод съдържа следните вещества: лимонена кисе-

витамини А, Б, Бг, Р и най-

вч голяма 
стока, пполавал стока, а сметка
та все лоша. По време, когато и 
малки* и големи много предпаз
ливо манипулират с динара, той 
счел, че е време за едра работа. 
И — сега се чака фалит или чу
до. По-*еже чудеса няма

липа, захари, ароматични вещества и 
много С.Размножаването на лимона става по няколко начина, със се
мена, като дръвчето после трябва да се облагородява с калем от 
облагороден лимон, и по вегетативен начин — с резница или въз- мо

же да се чака само първото. 
В опгачите

ДУШ1 1И отводи.
Облагородяването на пъпка (окц-е) става от юни до септем

ври. Вегетативно може да се раз г ожава почти през цялата го-. 
дина, обаче най сполучливо — през лятото За тази цел се взимат 
резяици от клонки, които не са л юго стари, но не и много зеле
ни. Трябва да бъдат полувдървеяени с дължина около 10 см От
рязъкът на долната страна трябва да бъде около 2р мм под 
ленцето а горният отрезък 1 см над горния л.ист. След това се по- 
ставУв съд с пясък при температура на помещението> между18 и 
го градуса и са полива и оросиаа редовяо. Вкореивване о се

около 30 дни. а по:ле «Р™™ “д *""Гпръ “от
— прегорял говежди тор.

на поедппиятнето
казват, че тезч сделки сч е ппа- 
вил диоекторът с някои негови 
помощници и с някакъв сч „спр- 
цнал"ст" по тъпговскн 
Вукелич. На «его б"ло даде«о ..ге 
печално пълномощие" и работата

въпоосн

потвъгчала по "адолнище На ла
гер в един гоад лежи мъчно про-

из-

вършва за
сийски, в които се слага половин I от

пасища, а другата полозина
вегетативно размножаване.

яаваема стока за много пари. тук 
касата е все по-празна и спасе
нието е немислимо.

Директорът е забравил самоу
правлението, и резултатът е на
лице. Предприятието сн е изпяло 
песента. Не знаем обаче, какво 
ще стане с директора и с по
мощниците му, които без много 
търговски усет и предпазливост 
са си пъхали гагата, където не 
трябва.

Мож.е би е стига това? Но не 
всичко е изчерпано. Има неизми- 

Напрнмер

ливади или От клонкитеИма и друг начин
се обелва кора' а във вид на пръстен с
поставя фунийка от ламарина на оое-е ото фунийката.
Обеленото място трябва да попадне точно Р право,
която после се пълни с прът и се| превр^ва право
После П0ЛО&НО се поливя и след Д 
образува калус и коренче. Фунията се сваля’в “р0™®™ дамУно- 
ва под мястото на образувалото се коренче. Пое 

саксийка при същите условия

на един см широчина и се 
на клончето.

както в първиявото растение в 
случай.

лимона е важно оформянетоЗа понататъшното отглеждане на 
на коронката. Ако искаме хубава корона и бързо даване на

жа тези листове когато се внесе в стая за зимуване.
Има случаи лимонът да цъфти, но не дава плод. При такива 

случаи се препоръчва изкуствено рпоашва е. Когато вързалите 
плодчета започват да нарастват трябва повече поливане, но 
студеча вода. Дръвчето също трябва да се подхранва с °Р™ЛЯЯН 
или минерални торове, защото така ще са по-добри плодовете и 
няма да опадат преждевременно. Торенето става така, че Р
вода се слагат два грама тор

Падането на листовете през зимата 
помеще те, с оскъдна светлина, сух въздух ,или поливаме със сту
дена вода.

Добре е да се държи сметка 
съда на лимона.

слени приказки още 
кооперацията все се реорганизи
ра, а никак не й потръгва към 
производствено сътрудничество с 
производителите, макар че те от
давна надигат глас. Или че през
лятото нямало да има вода в 
града, защото малобройни били 
изкопаните кладенци. И какво ли 
ие друго.

Но на приказките няма край.
Микн НЕЙКОВ

има много причини. Топло
*

за пропускливостта на земята и 
Й. МАРИНКОВ, агроном
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Септемврийската награда-под
тик към творчество и признание

Преди всичко, дължим голямо 
признание, на Общинската скуп
щина в Димитровград, че устано
ви „Септемврийска награда".

Може би това 
пен и да е плод 
ягане,
обществено призма шс

НАИСТИНА ИМАШЕ ЕСНАФСКИ
прпячм

града“' имат много общи мерила 
и правила. Посочено е, че се „ус
ета овява павиана награда като 
особемос признание, за творчески 
тмуд п пай-г.олемм- постижения в 
областта на културата, изкуство
то, науката, литература, а н сто
панството".

Трябва веднага да отбележим, 
че е направело известно смесва
не на об”астнте, така 
спорно авторите-са мислили 
се тълкува изкуство н литера-у- 
ра, култура и изкуство н пр. Без- 
наука, култура, живопис, литера
тура и стопанство, но са сбъркали 
полятия а.
По-копкрегчо.да е казано, че пра

вото на награда имат всички хо
ра от народността, които пости
гат успех в различните отрасли, 
че наградите са връчват на деня 
освобождението на Димитровград 
ско от фашисткото иго — 8 сеп
тември. Наградата може да бъде 
групова или поотделно, а съотве
тни къмненн за' различни отрасли 
разглеждат писмените предложе
ния, (обстойно пояснения), на тру 
доите организации, културните

учреждения, дружества на спе
циалисти, обществено-политически 
организации, училищата, управи
телни органи, както н на група 
граждани и отделни днца и дават 
предложение, докодкото смятнат, 
че предложените (предварително 
публикувани -рудове) заслужават 

Всички

до навестна с:е- 
н на лично зал- 

но в ос ювата сн остава пак утихна. И колектива, ето, 
наема и открива виновника.

В горепосочената статия се спо
менава. че квавтир.ите били непра 
вилно разпределени. Те и днес с* 
стоят празни, Къде е истината’' 
Понеже вече не съм член на то*, 
колектив чаках развръзката като 
вярвах в силата и единството н* 

Вярвах, че той щ*

Във връзка със статията „Не
доразуменията — плод на еснаф
ски прояви" искам да кажа и аз 
няколко думи. Работих десет 
дини в звомския колектив, рад
вах се на успехите му и изпитвах 
говчевина 
които наистина 
ски прояви.

Радва ме, че най-сетне колек
тивът е намери.', сили, в шкиал е 
в същността и открил виновника 
Ако се върнем години назад ще 
забележим примери, където целия 
колектив участвува в различни 
празненства, било във връзка с 
държавни празници илд семейни 
веселби, но ,имаше и самоотлъчва- 
ие, внасяне на смут и недоразу
мения.

Живота си иска своето, той 
рапо или късно открива истина
та. Като постоянна читателка на 
вестник „Братство" искам да ка
жа няколко думи и във връзка 
със статията „Какво звъни в се- - 
ло Звонци".

Другарят Иван Колев, съпру
гът на обвинената другарка, чрез 
профсъюзната организация изне
се някои неверни неща, които въз 
мутиха доста читатели, които знае 
ха истиокото положение в колек
тива, но не искаха веднага 
реагират. Тъопеливо чакаха ис
тината на победи.

Същият другар тогава отправя
ше упрек до Общинския комитет 
в Бабушннца, органите на Дър
жавна сигурност и отделни хора. 
че заплашвали колектива, смятай
ки по този начин да спечели до
верието му. Някои от преподава
телите по овое лично желание на
пуснаха Звонци и пожелаха ус
пех на колектива.

Обаче и занапред в колектива 
има невидимо огнище на смут 
и омраза. То избухва, пламва и

на творче
ството на българската народност 
в Димитровградско . в различните 
отрасли на общесгве шя живот — 
наука- а, културата, жнвопнетта и 
стопанството.

От друга страна, „Септемврий
ската награда" потвърждава, че 
народността ни в Димитровград
ско

го-
предложеиня1'агпядв.

тпябва да бъдат назначени до 
Общинската от педоразуме ннята-

са плод на еснаф-
скупщина и могат 

да се предават през цялата го
дина, а най-късно до 1 август. 
Съответните 
предложенията и дават свои о- 
цечки. Приетите ог Общинската 
скупщина предложения се публи
куват в местмн1я

че отделно
да

колектива, 
надделее личните цели.

И четейки статията „Недоразу
менията--плод на еснафски проя
ви“ виждаме, че тези които най- 
много говореха за правилно възп* 
тачие, педагогически похвати, съ- 

обучечие 
колективния живот, а знаем, че 
без него няма напредък.

Радва ме, че звочеккя колекти* 
най-сетне разобличи виновниците 
и тръгна по правия път, а безс 
порно и успехът няма да изоста- 

Драгица Величкова

комисии обсъждат
със своето творчество и 

труда си — е на също о равнище 
с останалите народности в репуб
ликата и федерацията и че твор
ческите сили на народността на
мира-. обществена подкрепа, при
знание и насърчеше. Тоя факт 
радва и поради това, че по-късно 
при културната интеграция па об
ществото, нашата народност няма 
да бъде подценена 
защото със своите -. ворческн по
стижения равноправно ще участ
вува в общото културно съкро
вище.

„Септемврийската награда“ без
спорно ще раздвижи и творче
ските сили на народността. Ще 
постави пред тях нови задачи н 
изисквания, конто 
ще възлагат по-бързо обществе
но, културно и стопаско развитие 
на българската народност, 
краищата, настанени с мислещи 
се към българската народност.

печат т.е. във
веетш|« „Братство", а наградените 
получават грамоти и пари, конто 

Общинската спъвахавременнодава скупщина.
Освен строго разграничаване иа 

о раслите, общите н специфични 
критерии трябва да бъдат по-кон
кретно определени, така че по- 
късно да няма недоразумения, а 
„Септемврийската награда" наис
тина да стане подтик към твор
чество.

от останалите,

не.

Ст. Н.нколов В БОСИЛЕГРАДСКАТД 
ГИМНАЗИЯ СЛАБ УСПЕХППРТЕТ Секретар-метеорологпо същество Общо взето успехът на учени

ците от босилеградската гимна
зия през първото полугодие нь 
тази учебна година е слаб. От 453 

д' ученика положителен успех са 
показали само 175. Отрицателен.

показали 278 души. Илв.

т.е. на

Иван Иванов, или като обнкпо 
вено му казват чичо Ванче, е 
дълги години секретар о Боспле- 
гпадската гимназия. Повече ог 
20 години гой водил администра
цията в гимназията и основното 
училище. Като „секретар" го поз 
иават няколко поколения. Някога 
Иванов преподавал биология. Ня
мало специ.паист. Променили се

Мога да работя още някоя го
дина, но трябва да отстъпя място 
на по-младите — казва чичо Ван
че, оставяйки за миг купчината 
актове.

Освен административна работа 
чичо Ванче е и метеоролог в Бо
силеград. Десет години непрекъс
нато прави метепеологнческн на
блюдения в малката, 
уредена станция край училището. 
Получените сведения редовно из
праща на хидрометеорологнческа- 
та служба в Ниш н за тази услу
га получва хонорар от 40 нови 
динара месечно.

Всяка сутрин, обед ,н вечер чн- 
Вамче отключва .малката 

станция и отчита влажността на 
въздуха, налягането, температу
рата, посоката на ветровете, вале
жите... В последно време на чи
чо Ванче му помагат в преподава 
телите по география ,» физика. 
Помагат му и учениците.
., -т' Какви промени във време
то се 
време?

— През последните десет годи
ни през декември никога не е за- 
бележена по-ниска 
от тази година. Термометърът по
казваше минус 25,5°С. И януари 
е най-студен през последните де
сет .години. „Метеорологическата 
станция" чичо Ванче е наследил 

сега лекар, който

ЗА ЕДИННА НАГРАДА НА 
НАРОДНОСТТА

успех са
цялото училище има само 8 ду

ши отличници, много добрд 34, 
добри 67 и пр. Ако сега беше 
края на учебната година, то 174 
ученика биха повтаряли.

Най-слаб успех има II клас, * 
най-добър III. В първи клас о? 
150 ученика добър успех т.е. поло 
жителец резултат са показал» 
54, във втори от 133 — с' поло
жите е.ч са 39, в трети' от 91 — 
с положителен 45 и в четвърт» 
от 79 — положителен 37.

в

Внимателният читател ще за
бележи, че „Септемврийска наг
рада“ ще се връчва на чнелещн 
се към българската 
които пряко или косвено са свър
зани с народността от Димитров
градския край. Докато за творци
те от Босилеградско, Клисурско и 
Звонско ще изостане обществено
то признание т.е. те трябва да се 
включат в общоюсославските об
ществени признания.

Димитровградския: правилник и 
решеше
твърде конкретни. Награди ше се 
присъждат ча хората от народ
ността, чието творчество е свър
зано с :оя край или допринася по 
един друг 
му. И съвсем правилно. Щом ка
то тоя край отделя средства от 
своята обша каса т.е. общинския

народност,
но добреш -, ЙЬь.

й*§р:■ . V --Vш
■мш-:
МЖ':

-
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в това отношение са
г»-

Събрали се просветните ра
ботници от основното училище 
„Моша Пияде“ в Димитров
град. Станало дума за забележ 
ките по отношение тяхната ек 
скурзкя, за която уж похар
чили обществени пари. И раз
бира се, приказките около та
зи екскурзия се преразказва
ла преувеличавали, допълва
ли (излиза, че е.зва ли не про- 
светниците са обрали 
каса).

Подбудени смР на'одумвачи 
те, които както изглежда ня
мат др- га работа, а само да крп 
тикарствуват, да изправят чу 
ждн грешки . да кажем:

— Преди да започнете някоя 
хайка, проверете какво говори

те. Петдесетте просветнницн от 
„Моша Пияде“ са били 
скурзня на свои разноски. Из 
разходвали са общо 600.000, а 
не 1 милион динара, както каз 
пат някои. .. Парите не са от 
краднати. Триста хиляди дина 
ра са взети от Личните дохо
ди. предназначени за годишна 
почивка, а всеки просветен ра 
боткик е виел още по 6.000 дн 
кара. Това е истината.

Време е някои хора да разбе 
рат, че със свободата не бива 
да се злоупотребява. Тя не

на ек
,начин за развитието , - .-- д

. V
забелязват в последнобюджет, то съвсем естествено на

гради е трябва да се присъждат 
на хора, конто допринасят за раз 
витнето Димитровградскияна температуракрай нечияНие, обаче, стоим 
ще, че „Септемврийската награда" 
трябва да бъде обща за всички 
хора от българската народност 
С ова нямаме намерение да пори
цаваме решението н правилника 
на Димитровградската общинска 
скупщина, но предлагаме да бъ
дат разширени за всички творци 
от народността ни. Разбира се, 
Общинската скупщина в Димит
ровград по тоя въпрос може да 
разисква дотолкова, че ще тряб
ва да по.ърсн съгласието и уча
стието на останалите общински 
екупщини, на чиито 
живеят хора от нашата народ
ност, на първо място Босилеград, 
а сетне Бабушннца и Сурдулнца, 
да се ус. анови обща „Септемв
рийска награда". Една обща наг
рада може и ще раздвижи твор- 
чеокнте сили, без оглед в кой отра
съл на обществения живот дей

на становн-

иван Иванов

. много директори, но чичо Ваичо 
сн останал секретар. След 40 про
служени години той ще се пенсио
нира през настоящата година.

— Още се чувствувам

смее да се превръща в наси
лие над човешкото достой
нство.

от своя син
като ученик цели осем години вър 
шил метеорологически наблюде
ния в Босилеград. М. Бакнч

С. Станковмлад.

Научни изследвания по долината на Ерма мистерии във „Ветрена • дупка“. 
Професор д-р Йован Петрович, 
който вече беше нзспедвал кар- 

врела „Джеверица" н 
„Баня" при Власи и обяви за тях 
научно съобщение желаеше 
уточни геоморфоложкото описа
ние на околността на с. Власи, а 
това не можеше без да проникне 
до най-затънтеното кътче в пе
щерата, отличаваща се с редица 
особености, които не се срещат 
в други места.

Дружината се настани 
ната стая на влашкото училище. 
Учителят Милован Ташков 
радушно посрещна белсрадчаните. 
Децата Сашко и Таня се пресе
лиха при спелелознте. Другарката 
на Милован Лепа Ташкова стана 
същинска майка на цялата дру
жина. Още от сряда 
стая започнаха да идват влашаии 
— ту най-бликия съсед дядо Вака, 
ту горския Митко, ту продавача 
от кооперацията Кола и тн. Офе 
същата вечер селяните се събраха 
н единодушно решиха всяко до
макинство да даде дърва за спс- 
леолозите.

— Ако белградските 
откр.ият, че нашата пещера заслу
жава повече внимание, ако зарад

ТАЙНАТА НАтеритории стовите

даПРИ ВЛАСИПЕЩЕРАТА
Миналата сряда на 18 т. м. за

стоялия зимен живот в село Вла
си грубо нарушиха белградски 
спелеолози членове на екипажа на 
университетския професор д-р Йо
ван Петрович, братята Петър н 
Вукман, както и ученичките Бран- 

Гоца. Всичките са вече из
вестни похит1г.ели на редица пе
щери не само в източна и запад
на Сърбия. Групата придружава 
12 — годишният син на професор 
Петрович — пионерът Слободан 
Петрович — като напълно равно- 
правен член. В похода към Власи 
участвува и биологът д-р Алек
сандър Гигов.

Първите изследователи на пе
щерата при с. Власи са групата 
учени, които през 1941 година 
посетиха „Ветрена дупка“. Там 
намериха дъска с надпис, че пе
щерата е посещавана от оофий- 
скн туристи още преди Първата 
световна война. На основание 
събраните материали известният 
български академик Иван Буреш 
описа окакалеца троглоднтес не- 
пектус власинесис като ново пе
щерно животно.

През лятото на 1958 година 
трима млади доктори на геогра
фските науки от Белград — Б. 
Йовановнч, Д. Петрович и Г. Ви- 
дановнч, счетоха за нужно отново

да навлезнат н опишат тъмните 
галерии на „Ветрена дупка". Но 
н те не дадоха пълни сведения, 
конто да обяснят произхода н 
значението на пещерата.

Затова миналото лято д-р Йо
ван Петрович тръгна със своите 
привържени помощници оконча
телно да разкрие тайните на „Ве
трена дупка". Неговите помощ
ници тогава успяха да се проби
ят през всички бариери създали 
се в пещерния канал след ствне 
пяколкото големи порои и навод
нения. Вестник „Политика“ писа, 
че белградските 
пробивайки 
дупка"
край до едно подземно езеро. В 
далечината се чувало страхотно 
боботене, сякаш някакъв огромен 
водопад рззстърсва

За съжаление младежите тога
ва не бяха обзаведени 
трябва — с гумени лодки, ръчни 
радиопредаватели за овладяване 
на подземни езера, пукнатини и 
подобно. Остана тйна какво 
крие зад езерото, какъв е произхо 
да на заглушителния шум в да
лечината.

Дружината се завърна в Бел
град с твърдо намерение да из
ползва първата 
подробно разкриване на всички

ствуват, ще ги насърчи и привър
же към издигането и заздравяване
то на жизненото, културно и сто
панско равнище на българската 
народност на по-висш оаднй в 
общественото развитие.

Наблягаме отново, че общинс
ките екупщини в Босилеград, Ба- 
бушница и Сурдуднца ще трябва 
да разискват върху тоя въпрос и 
приемат съответни решения, а че 
Димитровградската общинска ску
пщина като инициатор на тази 
награда трябва само да отправи 
иск до споменаните 
екупщини и да ги запознае с ре
шението и правилника, които неот 
давна прие.

Защото правилникът и реше
нието за установяване на „Сеп
темврийска награда“, каквито ги 
имаме днес поставят народност
ните творци в другите общини в 
неравноправно положение. А те 
най-малко са виновни за това.

в клас-

най-
ка и

в класната

изследователи 
се през „Ветрена

общински стигнали до горния й

Белградските спелеолози
подземието. Равния, че походът успешно 

завърши.
Първото разузнаване дружина

та направи в четвъртък. В пе-
освен 
Гоиа.

момчета
както

нея се доведе
селото ни — ние ще бъдем до- 

се волни

щерата влезнаха, всички 
готвачката 
От училището тръгнаха в 8.30 
часа, в пещерата бяха вече в 9 
часа, а върнаха се в училището 
вечерта към 19 часа.

(В следващия брой: Подвигът 
на студента Милан Бакнч. Д-р- 
Петрович открива понор, вероятна 
свързан с пещерата.)

електричество в
ученичката

и предоволни, благодарни 
и преблагодарнн.

Г отовносттаПРАВИЛНИКЪТ ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ПО-КОНКРЕТЕН на .влашаии да по- 

могат, ентусиазма и добрата под
готовка на младите спортист — 
спелеолози. голямата 
ученост на д-р Йован Петрович 

всичко това представляваше га

В сегашния си внд правилникът 
а решението за установяване и 
връчване на „Септемврийска не

опитност ивъзможност за
Спас СОТИРОВ
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ЗА ПУБЛИЧНО 

РЕШАВАНЕ НЯНД МЯСТО ЗЛ ДИЛЕМИ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Д отговорим на въпроса трябва 
ооученке в димитровградското основно 
да си припомним числените 
на неотдавна състоялия 
зичнос

ли двуезично 
училище и гимназията 

показатели, които бяха изнесени 
се разговор за въвеждане на двуе- 

„„„ димитровградските училища. От 992 ученици в ос-
от запнсаните^РП3”0 88 Са °Т ЧИСТ0 сРъбски семейства. Или 
език ня ппрпо 420 ДУШИ В лаРалелките със сърбохърватски
или Д к'6 СЗМО 34 Уче:,иии са от ч,,сто сръбскиили смесени семейства — останалите 286 ученици, което е 
овече от два пъ- и, са от българската народност.

и в гимназията е същото положение: от записаните 362 
души от сръбската народност са 41 ученика, или само 12,8%.

От известно време групата за 
. учебници за оългарскага народ
ност ъри оавоДц за издаван« на 
учеяници привлече внимание.о не 
Само на просветните раоотници, 
•но и на обществеността. Причи
ната са е, че пред групата

стои твърде сериозна и о. говорна 
о-ще<-.Пбпа ра -Ота и оощесдВе- 
«остта г. заин,ересоз.:на да под
помогне съдържанието и резулта 
тите от тази работа дл бъдат въз 
чожно на цо-внеока равнище.

.Стигна се обсчп до нежелани и 
■ ненужни усложнения. Именно поя

I

I За какво 
показатели?

Те говорят, че голям брой де
ца от българската народност се 
записват в паралелки- е със сър
бохърватски език на преподаване. 
Защо? Считам, че ако така беше 
поставен въпросът и в разговора 
бяха издирени причините за тако
ва състояние, решението щеше да 

I се наложи само. Трябва ли огром 
пото болшинство, зарад едно мал
цинство, да изучава предметите 
на немайччния си език? Мисля, 
че ке трябва да давам

говорят тези числени вече защото става дума за нацио- 
нале I въпрос. Също и в Статута 
на общината ясно е казано, че 
обучението се провежда на май
чин език. Опитът на някои да до
кажат, че общественото развит не 
е отрекло тая част на Статута 
съвсем е несполучлив. Ако обще
ственото развитие надживява раз
личните форми (какъвто е случая 
с околиите), :о за две години на
шето обществено развитие не е 
изпреварило развитието на нацио
налния въпрос.
понятията и стремежът да се 
изключи българския език от обу
чението : .е. да се прекъсне с обу 
чечие на майчин език говори за 
тес -огърдие, опит да се върви по 
линията на „по-слабото съпоогив 
лепне", всъщност за неразбиране 
политиката на СЮК по национал
ния въпрос.

Решението безспорно е в подо
бряване на материалното положе
ние '"а народностните училища, о- 
безпечаванело на нужните учебни 
помагала, ли ература, учебници, а 
ке в закриването на училищата. 
Още повече,че това възлага на
шата конституция — една от чай- 
демократичните в света, където 
стзого е казано, че народностите 
имат училища на майчин език, че 
обучението става ма майчин език,че 
имат пр.аво на създаване на кул
турни блага и че с културните си 
цет-ости допринасят за обогатява
нето на общото ни културно съ
кровище.

Значи, няма място за дилеми. 
Трябва да запретнем ръкави и 
създадем нужните материални н 
кадрови условия за успешно про
веждане на обучението.

ви се е„но оправдагелнд искаме 
при формирането па групата да 
участвуват съответните о5ще:тве 
ий институции на общинските ску 
цщиии в Димитровград, Барут
ни--,а и С^рДулица. В 103и сми
съл и Съье.ът ьа учебно дело и 
култура при Обш.имската скуп
щина в Димитровград па заседа 
нисI с си о. декември минала 
та година ог по-голям ороЛ прсд 
ложешн просветни ра .отцици из- 

■ готви предложение от Димитров
градска оощина в групата да 
бъдаг другарите Властимир Ва- 
цев, Чеда Николов, гцм.а.пални 
учители," и Кирил Трайков, ди- 
Ректср яа основното училище, 

‘ които и досега оеше член на гру 
пата. Същезрсменно от Околий
ската охуглцин™, Секретариа.ъг 
за обществен дейности, изпра
тил до Зав д. за издаване на у- 
чеЗнаци предложение от Димит
ровградска община в група.а да 
бъдат именувани доугаритР Рай 
ко Зарков началник на оЗшсттзе 
■ите слуттьтп в община имчтпоз 

• град и представител в Кчлтурно- 
шросветна камара в Съюзната 
скутцпна. Свободан Николов, 
гимназиален учител и Петър Ми
тев, преподавател в основното у- 
чилище в Димитровград. Това 
значи, че предложението нт С-ъ- 
ве_а за учебно дело при Общин
ската скупщина в Димитровград 

■изобщо Не е взето под внкмание 
* дьа дни преди заседанието му 
в Околийската скупщина 'и то из 
пратено друго предложение.

т-?'! о- Дим г-ров- 
град се появиха реагнрания до 
Завода за издаване на учебници.

Но това стада с анонимно пис- 
смо. Постазя се въпрос защо а- 

I1 м^то се иЗ-

ШштШШ
.. • ' -. - '•■**"

Смесването на
отговор

тъй като самият въпрос е против- 
констнтуцио теч, противстатутарен 
на димитровградската община. 
Гражданите са казали своята ду
ма при приемането на с атута и 
сага никой няма право изкустве
но да повдига въпроса.

В разискванията се изтъкна, че 
децата от българската народност 
се записиват в паралелките със 
сърбохърватски език и поради 
това, че в тях се изучава един1 

български
Ч-'?>

Ирина Савова—Ненова :предмет по-малко 
език. Кой е допуснал това и как 
ученици на едно и също училище 
мога- да имат две различни ус
ловия, откъде по-изгодно положе
ние за едните, върху кой закон 
или конституционна разпоредба? 
Ясно, както каза един от разиехва 
щнте, че това е резултат от еднл 
ОТРИЦАТЕЛ НА обществена прак 
тика в Димитровград. А не, че 
практика а е отхвърлила обуче- 

1 нието по майчин език

8 КРАЯР мА ПЪВОТО ПОЛУГОДИЕ

Успехът трябва да бъде 

грижа на всички
Успехът в димитровградското 

основно училище „Моша Пияде“ 
в края на първото полугодие е 
сравнително добър. Училището 
има 1.160 ученика, кое о представ 
лява половината от общия брой 
на учениците в общината. Друга 
та половина се учат в петте ра

йонни учидища в комуната. Об
щият успех е много добър, а въп 
висшите класове е повече от до
бър. Такъв успех е осъществен 
благодареше на добрата кадро
ва с руктура на преподавателите 
— от 44 преподаватели, 40 души 
имат нужните квалификации.

Безспорно успехът 
щеше да бъде още по-добър ако 
училището навреме бе получило 
нужните помещения, конто пона
стоящем се дограждат — учебни 
стаи, физкултурна зала, учениче
ски стол, работилница, ако бяха 
набавени нужните помагала.

Макар н доволни ос този успех 
трябва да отбележим, че е изо
станала помощта, особено от стра 
на на Педагогическия завод в 
Ниш, в разрешаването на належа 
щи въпроси 
съвременни мерила прн оценяване
то, съотстветуват ли сегашната 
програма на нуждите на учили
ще о
сти на учениците, как се владеят 
българският и сърбохърватският 
език и пр.

Първото полугодие бе 
но с положителни прояви в обра
зователно - възпитателната рабо
та. Учениците изнасяха подбрани 

устройваха колектив 
ни излети, посещения и др.

К. Трайков

както
се опита друг да твърди.

В разискванията бе казано, че 
до 1960 година обучението в гим
назията е било на чисто българ
ски език и че ученици от сръбс
ката народност са показвали от
личен успех. Какво говори това? 
Това говори за неправилно отно
шение към обучение- о по майчин 

Поводът, че заместването 
на българския език със сърбо
хърватски в гнмназицта зарад по- 

• изгодно положение пр,и следването 
по-късно не може да се оправда
ва. Закриването на гимназията с 
български

Г

като цялоСт. Н.
Н.-^ • < г» _ ' ”

• насят точни сведения за предло
женията на Съвета на учебно де
ло казо се цитира.- изводи от 
протокола. Подобно пи-м-> стиг
на и до директора на „Братство“, 
също анонимно. Реагирането; и 
критиката са съвсем оправдател
ни. стигнали на време които ве-

■ роятно ще имат известно влия
ние върху състава на група-а но

■ начинът по който стана това е от 
хп.ъолен от векч.-щ обществени

■ критерии.
Съвсем еетствено. предпоже-

■ нието на Съв«у-а за учебно депо
I не е могло дт се пренебрегне. В

този смисъл и на последната сре 
ща на групата, кеято ням-чие ком

ПО-ДОБРИ ОТ ЛАПИезик.

В сравнение с първото полуго
дие на миналата учебна го
дина — успехът в димитровград
ската гимназия е по-добър с 7%. 
От 356 ученици без слаби беле
жки са 117 души, с една слаба — 
56, с две — 57, с три и повече 
126 души.

Тази година в димитровградс
ката гимназия се незаинтересова
ните ученици, така че зарад не-

ученици, който - освен това бе а- 
ноимен. Между пъо-вите класове 
най-добра е- паоалепката на 1-а 
клас, докато най-слаб успех е по
казал П-а клас.

Макар' че през първото полуго
дие бяха построени два кабинета, 
библиотека с читалище, все още 
не са създадени нужните условия. 
Така например кабинетът по био
логия е снабден с 20% от нуж
ните нагледни средства, по х,и- 
мия с 25%.

Докато успехът бележи през 
последните години постоянно по
добрените, то извънкласовата дей 
пост на учениците отслабва. Клу
бовете, секциите и кръжоците съ
ществуват или само формално или 
пък дейността им не е на нужно
то равнище.

език на преподаване 
— няма оправдание, защото сме 
свидетели, се от тази гимназия са 
излезли десетина доктори по раз
лични науки, професори по езици 
и пр. които са учили на българ
ски и че бългаоския език не им 
е бил пречка. Казваме пречка, а

прилагат ли се

и психическите възможно-не затруднение, защото дор.и и да марливо отношение към ученето 
се въведе сърбохърватския език са изключени общо 11 ученици, 
в обучението завъшнилите ще и- Изключените ученици имат 
мат трудности тъй като и тоя пет и повече слаби бележки и ло- 
език не познават добре.

по

изпълнепотенции на взима решения 
зае стачовнше да се съглясувдт 
пр^дложение-о на Общинската 
скупщина в Димитровград и Око
лийската скупщина в Ниш.

Мйле ГТРИСОЙСКИ

се шо поведение.
За отбелязване е, че. тазгодиш

ният първи клас показа много 
по-добър 
поколения. Безспорно, това се дъл 
жи на приемния изпит за всички

В разговора се чу мнение, че по 
тоя въпрос би трябвало да се на
прави
от Димитроградско. С конституцл 
ята е ясно определено кога и за
що се върши допитване, още по-

допитване с гражданите успех от предишните програми.

Ст. Н.
гвайвсияв! :га**«»*в«* мякаяввки* аетчл^яливьмвлвальч»» л,1в, «ш«авааввве

•*цг

същества, макар и много дребни. Лунагн 
(селенити), от Луната ли идват? Може би 
това е инвазия?...

Доменико се сви в леглото, като пред
вкусваше продължението на съня, който 
му се струваше, че ще бъде по-увелекате- 
леп от един научнофантастичем разказ: 
селемитнте идват, за да протестират, ядо
сани може бн от това, че им се изпращат 
предмети от Земята?

Счетоводителят Помпео Саки, 
притискан от падежите на полиците (при
нуден беше да купува всичко на изплаща
не), нямаше друг избор, освен да заведе 
цялото си семейство в сънипш.ицата.

— Стреме е се — каза той на жена си, 
на четиримата си сина и на бабите — да 
сънувате колкото може повече. Особено 
ти, Доменико.

Доменико, най-малкият от синовете, наи-

Една ръка посегна към етажерката и 
взе точно тази бутилчица. Беше едно мно
го елегантно дете, което, за да плати, беше 
взело пълна шепа с пари.

Доменико го последва, излезе с него и 
го видя да се отправя към автомобила, 
който го чакаше. Окуражи се и го добнлн- 
жи.

винагиИ.ГИЖДРА ОЛЕНРАМ то аакзаР

Голямата новина за сезона бяха съ
нища а в бутилки. По големите магазини 

...рафтовете бяха препълнени — вояка бу- 
гилчица с красив етикет: „Сън от една 
лятна нощ“, „Световната мостра“, „Сън 
на покойната мила бабка“, „Взломът с два 
димящи пистолета“.

— Вземам този, съня с призрака, кой
то дърпа чаршафите! — (Имаше приятни 
и неприятни — за всички вкусове; за въз
растните — с червени етикети и за мало
летните — с розови етикети).

Плащаш на касата и хайде — право в 
къщи.- В леглото, добре завит, отпушваш 
бутилчицата, помирисаш, очите се затварят 
и след малко съ ят пристига.

Това стана модно и сънищата в бутил- 
чицн се търсеха много. Понеже, производ
ството им не достигаше, на един индуст
риалец хрумна идеята да .изкупува истин
ски сънища: Ведага телевизията и вестни
ците обявиха: „Изкупуваме истински съ
нища в добро състояние. Сънуващи, из
ползувайте нощите си за печалба, обърне 
те се към Сънищница X“.

В сънищннцата имаше едно крило, кое
то приличаше на болница — с много стаи
чки с по едно легло. Който дойдеше, ляга
ше да спи и щом започнаше да сънува, с 
една помпичка изсмукваха из главата му 
съня и то натикваха в бутилката.

За сънища а плащаха малко (а ги про
даваха с голяма печалба!), но за оня, кой
то имаше нужда от пари, това все пак бе 

--средство за малко приходи.

— Ще мн го разкажеш ли?
свенливо той, като сочеше джоба, в който 
детето беше мушнало бутилчицата. — Това 
е мой сън, трябваше да го продам, 
го бих искал да зная как завършва.

— Сега е мой — отговори детето, — 
купих го.

каза

а мно-купете си суьниьца

— Не искам да мн го подариш. Моля 
те само, след като го сънуваш, да ми го 
разкажеш. Поне по телефона. Ууре сутрин
та ще ти позвъня и ти мн го разкажи с 
две думи. Много ще се радвам да узная 
как завършва.

стина сънуваше много. Не минаваше ве
чер, да не сънува. За него да отиде да 
спи беше есе едно да отиде на 
кино. Понеже баща му рядко можеше да 
му даде пари за кино, задоволяваше се да 
сънува; негова страст бяха научнофанта- 
стичните сънища.

В леглото на сънищннцата Доменико 
затвори очи и ето и първия сън.

В една виолетова зора грамадна граб
лива птица с червени криле иде от Луна
та: в ноктите си стиска един звездолег, 
също като тези, които се тласкат от Зем
ята към нейния сателит. Какво иска да 
прави тази лоша птица? Ето че намига с 
коварните си очи и започва да говори с 
особен чуждественен акцент: „Не се стра
хувай, Доменико, ти ще си първият, който 
ще го . знае." Но ясно е, че говор,и, за да 
го заблуди: между перата на птицата г>м- 
жи нещо като из мравуняк, но това не са 
мравки, пито бълхи, а особени човешки

Но изведнаж се чу пуфкането на пом- 
пшгката и образите изчезнаха, както из
веднаж изчезва покритата с плат черна 
дъска. Бяха му изсмукали съня из глава
та и бяха го натикали и запечатали в бу- 
тнлнцата. За Доменико започна 
нощ, без сънища, тъжна, като черна дъска

мрачна
— Не разказвам сънищата си на чуж- 

оттовори детето отегчено. —ди хора
Ако те интересуваше, можеше да си го ку- 

ЗатвориНяколко дни след това в отдела за съ
нища на големя пазар Доменико съзерца
ваше рафтовете, претоварени с бутилчици 
с розови етикети. Разбира се, нямаше пари 
и не можеше да купи ни адна. Изведнаж 
върху един етикет прочете: „Сън за пти
цата, която граби завездолетн, и за бунта 
на лунагите“.

— Това е моят еън! — извика. Наистина 
беше неговият сън, който беше затворен 
в бутилчицата. О, да можеше да го види1 
Как го оплака! Да би имал един милион, 
бн го похарчил, за да купи тази бутилчица.

вратата ц колата попиш
тегли.

Доменико втренчено я гледаше как се 
отдалечава. Каква горчивина, никога няма
ше да узнае защо лунагите идеха на Зем
ята и дали нямаше да стане истинска ме- 
ждупланетна война. Загубил беше най-ху
бавия сън през живота си н очите му се 
насълзиха. Като много други в този град, 
той беше загубил даже единствената уте
ха, останала на бедните: да сънува.

От италиански д-р Хр. ЗЕИГИНОВ
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(У7Т7 А*А<,Я ТЗЬРЕУАЮТЯЛ 44П ДД/ДЧ/7Р и пнмнги пои» свински опинци, с конто се
играеше леко и хубаво. Мъжете присъству- 
п.ащи на тези вечеринки бяха във военни

.. дрехи, ония които бяха военни, а ос. ана-
I раницата при Желюша между Сърбия да не бъдат ангажирани никъде в града, лите сс докарваха според последната мо- 

И, Ьългарня до Балканската война не пре- Те участвували 
чеше на двата града да имат и много об- венерини, 
щи неща.
. Между другото това бяха и оркестри
те на Ча^а и Шилото, конто минаваха гра-

I

устройвало вечеринки за свортб членове « 
гражданството. Фудболит още не бил яз* 
вестен, но много граждани правели гимна. 
стика. Ръководител на това дружество би» 
Владимир Погодоров.

ши яз Гч-Я

на масово посещаваните да. Някои носеха елек, бепеврецн, шапка
уреждани от дружеството на от черна овча кожа късо палто от домашен

запасните подофоцери и града. Това дру- или фабричен плат и цървули от свинска
жество дори имало и театрална група и или щавепа кожа, а съвсем рядко може-
често пъти устройвало вечеринки. Но най- ше да се забележи някой мераклия с обу-

ницата н увеселяваха гражданите на двата масово били посещавани устройваните му- ща или ботуши.

имало никакво значение Чапа да бъде ръ- мечинците на тогавашния Цариброд са били и колоездачни състезания от Цари
ководнтел на оркестъра. устройвани в кафенето „Широк живот“, а брод ло Пмр°Л' Гогаваш""ят иаР«брод е

Вторият оркестър е бил на Шилою, главни актьори винаги били един от ръко- нмал около велосипеда и колоездачно 
хойто свирил във воечата музика, а съ- водителите па двата състава — Чапа или 
щевременно бил ръководител и на частен Шилото, 
оркестър. Докато първия оркегтър 
явал тачго, на два танца, вторият орке
стър изпълнявал н танцове и кадрнлн.

Тези два състава имали

В Цариброд са празнувани много ре
лигиозни и народни празници — Божич, 
Великден, Герьовден, Спасовден в Желю
ша ... Да, желюшкия Спасовден е имал 
нещо специфично за онова време. На този 

' ден в Желюша се срещали много приятел* 
от Висок, Пирот, па дори от Берковица я 
София. Срещите на границата до Балкаи- 

‘ ската война (за кош о ще говорим по-къс
но) са предвестници на днешните наш* 

при Градини и Криводол.
Забавният живот на тези празненств» 

е бил твърде богат и разнообразен...
И тези празненства се помнят най-много 

зарад музиката която изпълняваха съста
вите на Чапа и Шилото и музикантите Ду- 
ра и Цеко . . .

срещи
дружество. От 1903 до 1912 голина почти 
всяка година се провеждали колоездачни 
състезания. Най-добър 
Владимир Поптодоров от с. Клисура, Бер
ковско, който жпвел тук.

колоездач е билКартината на тези вечеринки беше мно
го приятна. Създаваше се атмосфера за 
игра н забава. Всички присъствуващн бяха

„ п широко поле празнично облечени. Жените бяха в нови Много царибродчани членували в гим-
. действие. Просто не оставала неделя, а сукна или кадифени зпбънн, с бели кърпи пастическото дружество „Юнак". И то е

изпълн-

г\ ПАРЛИВИ МИСЛИ ПОДАРЪКТрябвало е да 
човек. Обратния пътмине хиляда години маймуната на стане

е по-кратък.
Тази година реших да подаря на баба си Цена чифт въл

нени чорапи, защото, кякто знаете, старите хора са студено- 
кръвни, а плюс това не отива на една баба да носи креп 
найлон.

☆ ЕЗОП И ПЪТНИКЪТ
На стълбите Баснописецът Езоп срещнал е- 

дин ден в полето пътник, който 
го попитал на какво растояние 
се намира най-близкото село.

— Върви! — казал му Езоп.
— Лз зная добре, че трябва да 

вървя, но кажи кога ще пристиг-

е все едно дали се качваш нлн слизаш . .
Заведох я в един голям столичен магазин.
— Какво ще заповядат другарите? — попита продавачка☆

та.Трудно е днес да се загине за отечеството — трябва да 
се чака на ред. — Едни дълги вълнени чорапи! — осведомих я аз. — За

бабата!☆ — За бабата нещо убито, нали? — рече продавачката и 
--- едни тъмнозелени чорапи от рафта.
— Нечем убито, сака.м нещо живо! — провикна се невъз 

държано баба Цена.
Продавачката направи убита физиономия и дълго рови 

под тезгяха. В резултат на нейните усилия пред нас цъф 
наха едни лилави чорапи и други с цвета на прясно клано 

месо. Баба Цена ги разпери, опипа ги и критично пра

на.Забележка на надлежните: При изграждане на по-доброто 
бъдеще не забравяйте санитарните съоръжения.

свали
— Върви! 

вместо да му отговори.
„Този човек сигурно е луд" — 

помислил пътникът и продължил 
пътя' си.

След 1мколко минути Езоп му 
извикал:

— Ти ще бъдеш в селото след 
два.часа!

■ — Защо не отговори по-рано
на въпроса ми?

— Защото не знаех как вър-

повторил Езоп,

■Ат

Какво ще правим в комунизма, когато всички мои при
ятели н роднини са тук. конско

цени:Илия ПОПОВСКИ
Цвето ми аресва. ама са грубичхи. па озгоре са Н 

Дръпнах я настрана.
— Бабо Цечо, ти откога стана толкова претенциозна? 

Помниш лн с какви чоропи дойде преди две години от село...
— Ма, сине, иефелат бе, груби са! — прекъсна ме тя. 

Коя свестна жена че ги купи таквие?
В този момент до щанда се приближиха две елегантни 

млади жени и едната от тях попита: .
— Извинете, имате ли дълги вълнени чорапи.
— Имаме! — отговори продавачката и й подаде лилавия 

чифт току-що захвърлен от баба Цеча.
— Прекрасни са! — възкликна елегантната млада женя 

и като уви грациозно белоснежната си шия с двата чорапа, 
попита приятелката си:

— Мила, намираш лн че този цвят ми отива?
— Великолепно ти стои! — сподели приятелката й въз-

теснн ...

Управителния съвет нд Земеделската кооперация „Напредък11 в
ДОЛНО тлъмино

обявява
виш.

ШОТЛАНДСКИ ХУМОР
Еди» шотландски художник пре 

карал две седмици в шотландс
ките планини,
пейсажн. Любезният хазаин отка
зал да му вземе пари за госто
приемството сн. Но казал, че с 
радост би приел някой от 
релите му.

Поласкан, ходужннкът изказал 
смутено благодарност за голямата 
чест, която му се оказва.

— Не става дума за това — 
отвърнал домакинът с лукава ус
мивка. — Имам един син, който 
е фешил да постъпи в художест
вена академия. Та мисля, че ва
шият акварел ще го убеди да про 
-мени решението си.

КОНКУРС
където рисувал

за следните вакантни места

1. магазионер в с. Голеш,
2. магазионер в с. Горно Тлъмино.
Условия: Средно професионално образование 

вия. Кандидатите трябва да представят документ, че са отбили во
енна повинност. За работно мя сто в с. Голеш предимство имат 
мъже.

аква-

търго-
хитена.

— Пуснете ми бележка за четири чифта! 
чата и пр.ипна към касата.

Сръгах баба Цена с лакът:
— Не ги купуват свестни жени, а? Видя ли я тая, докара 

мата, че сн взе не един, а четири чифта!
После попитах продавачката:
— Извинете, другарко, въпросът мн е малко неудобен, 

ама защо другарката преди мене си премери чорапите не ня 
краката, а на шията?

— Как? — ококори очи продавачката, 
стнна ли не знаете?

— Наистина! — наведох глава. — Ние сме от провинцията!
— Няма значение откъде сте! Цяла България купва те

зи чорапи «е за носене, а за разплитане. После правят пуло
вери II блуЗИ.

— Така ли? — рекох. — Пуснете ми бележка за дваде
сет и седем чифта!

Платих ги на касата н осигурих ръкоделие на баба Цена
ЙОРДАН ПОПОВ . 

(„Стършел")

каза елеганг-

На работа ще се постъпи от 1 февруари 1967 година. 
Конкурсът е валиден 15 дни след публикуването му. 

Лични доходи според щата в кооперацията.

Ама вие наи-МОЛИЕР И ЛЕКАРИТЕ90 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ОТ ТУРСКО РОБСТВО
Известният писател Молиер не 

обичал лекарите. Веднъж, 
бил болен и лежал

когато 
в леглото, при 

служникът му влязъл в стаята и 
съобщил, че е дошъл лекар, 
пратен от приятел на писателя.

— Кажи на
отвърнал Молиер, — че к 
съм болен, не приемам нийого.

вече от четири столетия. Всичко 
онова, което днес имаме в обла- 
етта на просветното дело, иконо
миката, културата е плод на тези 
девет десетилетия.

Чествувайкн 90-годишиината от 
освобождението от турско робст
во ние трябва да си припомним 
за този всеобщ напредък във 

области на обществения 
Б. Н.

юоооасшоарааоаоиаоаосюастрооасщсшоосюсюоооостопостсюсшапапп

113-През тази година се навършват 
и 90 години от нашето освобож- 

което дойде 
осво-

този господиндение от турците, 
след успешното водене на 
бодителни войни от сърбите сре
щу турците (18/6—1878). След 
въстанията в Босна и Херцегови- 

1875 година Сърбия и

за цялата 1967 година.огато

Ето така . . .
— Госгро-цн М.айер, кажете мн 

как се Завърши Няма нужда
Филм-ска актриса дошла при ле

на през
Черна гора обявиха война на 1ур- 
ция през месец юни 1876 година. 
През месец октомври боевете про
дължиха при Гюннс, където сър
бите бяха победени. Чрез посред
ничество на великите сили на 1 
ноември 1876 година бе сключено 
примирие, което трая кратко вре- 

Когато през април 1877 го
дина Русия обяви война на Тур
ция, Сърбия отново 
военни действия срещу Турция.

— запита тя лекаря.
— Нима нужда. Аз съм те ве

че видял гола във вашия филм,
— отговрил лекаря.

със запалениетона сляпото чер го на вашата дъ
щеря.

— С мъжко бебе.
всички 
ни живот. кар.

— Трябва ли да се събличам?
лоооаооаоаапрааопа0ааооиопаоаааоааааааааара|-1ц0раапосаасзС1г3аооаас ооаоаоооосюоооо□ао

&>ЖйЖк)ЗМ. ЕПИДЕМИЯме.

СТЪПИ във

-_4 окгоре-, С7Т4ВА
С БО-У7/У&К. „7. НУ77С4?

7толошениез> 
„ МО Г1А/УУС А VР<3МГО- )
&ВЦВХ.С. ", И ТГРИ к&кОИ/
в аш и <тъсел,и /

м!?В тези военни действия Сърбия 
е имала успех. Сръбските войски 
заеха Лесковац, Бела Паланка, и 
при Чипровци се свързаха с рус
ките войгаки, с конто продължиха 
напредването си към София. В те- 

действия бяха освобо-

д
»~7. кзп и! ••

А,ЧН -ГРАД,
зи военни
дени много наши краища 
16 септември 1877 година бе осво
бодено Димитровградско и

<»на

Пи-
ротско.

Празнувайки 90-годишн.нна от 
тазй историческа дата, ние всъ
щност празнуваме успехите на 
нашите краища след излизането 
от едно робство, което трая по- V
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