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ПО-ВЕРЕН 

ДА Е АРШИНЪТ!
'о

„р .
отдавна сумира резултатите от политическите конференции,
ще се обърне до събранията на избирателите с поръчение,
което съдържа следното:

ъъстиии на българската илролиосте. сФр югосаавия 9

Пленум на Общинския Препоръчваме за републикански представители да бъ_ 
издигнати най-много трима кандидати, специално трима, 

били изтъкнати на повечето събрания.

комитет на СКС в Димитровград
дат
та, които са

За едно отборническо място -също препоръчваме да бъ- 
дат издигнати най-много т.ри кандидати.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СХВАЩАНИЯ ДА 

ЗАЛЕГНАТ В СЪЗНАНИЕТО НА ВСЕКИ 

РАБОТНИК — ТОВА Е ИДЕЙНА РОЛЯ 

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Разбира се, това поръчение на 'Социалистическия съкн 
и другите политически и обществени организации не е яадъп 
жително за събранията на избирателите, конто ще нздн т 
кандидатите Обаче то е резултат на едно по.зряло обсъж
дане и следва да бъде взето под внимание от избирателя.

Ето защо на политическите събрания са били допуснати 
известни слабости. Малко са обсъждани критериите, какъв 
трябва да е .представителят или отборникът, но са предлага- 
ни кандидати и като на шега. Не е спазваиа нужната проце 
дуралност да се установи дали за всеки предложен кандидат 

мнозинството. Предлагани са канди-

дерннзацията на производството 
два ключови процеса, чрез които 
трябва да се разрешават основ
ните задачи на реформата.

Всичко ще бъде почти недоиз- 
казано ако димитровградската

членЪт на Изпълнителния комитет на ЦК на 
И°*!;Ф НаГи- — Оживени разисквания по „Тезисите на 

ЦК на СЮК за актуелните проблеми и задачи на Съюза 
комунистите в провеждането на стопанската реформа. При. 
ето предложението на кандидатите за членове на Околийс
кия комитет на СКС. — До края на март избори в първичните 
организации на Съюза на комунистите

е имало съгласие на 
дати, които освен на едно място не са предложени никъде. 
И малко внимание с обърнато към отборниците, макар че 
те ще са носители на много мероприятия в общината.

на

промишленост не прекъоне интер- 
ността по отношение изучаването 
на чуждестранни и вътрешен па
зар. Все докато пазарът остане 
неизвестен винаги ще съществува 
сериозна опасност произведенията 
да не се реализират, а мощнос
тите недостатъчно използвани.

Макар че
предприятия >и работническата 
са в тях нямат собствен опит в 
самоуправлението и разпред.пение 

защото са млади, разисква
нията и встъпителното слово по
казаха, че пред Съюза на кому- 

обществено-

•--с

Резултатът е налице: за един представител в републи
канската скупщина са предложени 17, а за 28 отборници в 
общинската скупщина 89 кандидати.На неотдавнашния разширен 

пленум на Общинския комитет на 
СК в Димитровград бяха разгле
дани „Тезисите на ЦК на СКС 
— актуелии задачи и ролята на 
СК в провеждането на стопан
ската реформа". Изходайки от 
положенията в Тезисите, в разис
кванията бяха изтъкнати труднос
тите на трудовите организации и 
техните слабости и бяха посочени 
решения, които могат да улеснят 
положението на трудовите органи
зации във все по-нзострени ус
ловия на стопанисване, конто на
лага стопанската реформа. В този 
смисъл малките трудови органи
зации, каквнто има Димитровград 
ска община, с неспециализирано 
производство, застарели съорже- 
ния, с недостатъчно използвани 
мощности (рядко се работи в три 
смени), с ограничен асортимент, 

както и голям бой най-близки

N

прекаляване и несъзнателноВсекиму е ясно, че това е 
проваляне демократизма на кандидатирането. Демократи м т 
тук не се отчита с това, колко кандидати са предложени 
Той .се отчита със свободата и правото на избирателите да 
утвр.дъят сами, какъ трябва да е техният избраник и Да го 
потърсят помежду си, като нзъткнат няколко кандидати, ако 
не могат да намерят подходящите качества само в едно лице.

дим итр овгр адските 
кла

то,

политическите събра.Това право е лошо използвано от 
ния и затова са мнсгото кандидати с големи разлики поме
жду си. Меко казано — допуснато е демократизмът да бъде 
пбизталаскан от политикантстве, на което мястото не е па на. 
шите предизборни и изборни събрания,

наетите н другите 
политически фактори н в община- 

- н в трудовите организации, 
предстои упорита идейно-полити
ческа борба против консе.рватив- 

и бюрократически схваща- 
за да може трудовият човек 

да осъзнае всички икономически 
стойности в условията на пряко 
решаване. Когато се говори за 
самоуправлението в .Димитровград-- 
ската община, лежат три основни 
въпроса, които търсят решение:

— развитие на непосредствено
то самоуправление, т.е. в този ме
ханизъм признатото право на сто
панските единици.

— развитие из нормативната 
дейност и

— създаване на материални ос
нови за непосредствено са-моуправ

та,

Те трябва 
места

Наксоро избирателите ще си кажат Думата, 
да изберат и издигнат кандидати за представителните 
В случая тяхната отговорност за това, кой ще издигнат за 
кандидат е по-голям а от тази на политическите събрания.

— какъв тряб.

нит е 
ния

Затова би трябвало да поиЗмерят с аршина 
ва да е отборникът или представителят и кой подхожда, без 
да се позволи да бъдат наредени по десетина лица, между

М. Н. Нейковпроизводители в региона, с недо
статъчно квалифицирани кадри и 
подобно, трябва да търсят нзх-од 

интеграцията, модернизацията 
на производството, в специализи- 

производство с прилагане

които малцина ще са заслужили.

в
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рано
на съвременна технология, която 
могат да организират само високи 
специалисти. На димитровградс- 

която дава

□

Защо бездействува 

трудовата младеж
а В°/Ъси,ален-ие.

Всичко, което досега е направе
но в тези рамки, не задоволява, 
а всяко отдалечаваше на работни
ка от неговото влияние въху раз
пределението и формирането 
дохода, върху решаването за не
посредствените интереси на сто
панската единица, спъва ефикас
ното действие на законстта и на 
стопанската и обществена рефор-

□ □ката промишленост,
«ай-толяма част от брутопронз- 

това недости-а.
В□

□ □водството, всичко 
Нещо повече и днес много трудо
ви организации нямат добре раз
работени планове за разитие, а

Йожев Наги в /V?□
НАПОСЛЕДЪК МЛАДЕЖИТЕ ОТ ДИМИТРОВРАД. 

СКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА СЛАБО АКТИВНИ. ЗАИН. 
ТЕРЕСУВАХМЕ СЕ КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА* ТОВА. 
НА НАШИЯ ВЪПРОС ОТГОВОРИХА СИМЕОН КОС
ТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЛАДЕЖКИЯ АКТИВ ВЪВ 
„ФАБРАД“, МИТКО ВАСИЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
АКТИВА В КОНФЕКЦИОННОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „СВО
БОДА“ и ИВАН КОСТОВ, ЧЛЕН В СЕКРЕТАРИАТА 
НА АКТИВА В „ДИМИТРОВГРАД“.

(страница 6)

□ □и а
□ □меетнически или регионални гра

ници, които могат да се изправят 
на пътя за сътрудничество с по
добни трудови организации в сгра 
пата.

Напротив, учестницигге в разис
кванията виждат в интеграцията 
и сътрудничеството с подобни 
предприятия в страната и в мо-

□
□малък брой от тях имат прог

рами за техническо оборудване на 
предприятията, както и 
за .интеграция. До неотдавна и- 
маше и обективни оправдания. О- , 
баче, както се подчерта на 
нума, заканил е на икономическата 
нужда не познатат вече никакви

□
□□

планове □
□ма. □За отстраняване на всички те

зи мновобройни противоречия е 
(Следва на стр. 2)

пле- □
□
□

I &
От Общинската скупщтина

Социална помощ най- 

малко 6.000 динара

За предизбор
ната дейност 

в нашите 

комуни
/Я<

— Началник на Секретариат 
на вътрешните работи 
Митко Томов

(страница 4)
(страница 3)

□

НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ, 

ТРУДОВИТЕ ПОБЕДИ И 

РОДНИЯ КРАЙ

□ е□ а
п

8□
8□ □□ □
□□

8а
□

От този брой „Братство започва да обнародва матери
али за живота и работата на наши хора от Димитровград, 
ско и Босилеградско заети в други краища на страната По 
този начин нашите читатели ще бъдат запознати с живота 
на тези хора и същевремено за краищата, в които те ра
ботят. Материалите ще бъдат помествани в рубриката: „На
шенци за себе си, трудовите победи и родния край“.

(страница 5)
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□
8а □
а□

а 8□ а
стаен шосптел на комуналната по
литика и заслужу.ва повече вни
мание, поне на скорошните съб
рания па избиратели.

На снимката — част от участ
вувалите в конференцията.

продъжлжава и сега, като разго
ворите за кандидат-представи те
лите получават и нежелашТ на
соки на лолитнкантство, а за ог- 
борниците не се приказва. А всъ
щност отборникът е по-непосред-

□ □На политическите конференции 
разисквало за отбор- □ омалко се е 

циците, а повече за представителя 
в републиканската скупщина, бе 
казано на босилеградската общмн 
ска конференция на ССРН, Това

□□
□ □
9



Икономическите схващания да залегнат 

в съзнанието на всеки работник 

е идейна роля на Съюза на комунистите
това

и крайна сметка значи, че пър-
пом°н|0ссжГ(,брК;5оТГЛеТа° работ- «Гм^т°дГсГп^га«яГв р^ля.га

противопоставят на професиопал- Д“е “ самоупраонте-
11ите служби, които им налагаг ле1| орган в самоуправлетилння
нормативни решения и дейно да механизъм и че Съюзът на кому-
участвуват във всички събития в Метте е иоде[да „дей„а сила,
стопанската организация. Без та бореща се за утвържавапе 
кова образован,не па работниците „ т ядаи с цел колек-
профооиоиалпнте служби винаги тивите да разберат смисъла
са в позиция да поддържат не- 1

положението

(продължение от стр, 1) димостта от специализация, съв
ременна- технология, 
производство, разпределение спо
ред труда, да осигурят кадри и 
способни хора и да ти възнагра
дят според заслугите. С една ду
ма идейната роля на комунисти
те е
мичесните схващания да залегнат

интензивно

ви-

в това да се борят „.иконо-

на в съзнанието на всеки работник“ 
между другото Йожеф 

М. БАКИЧ
казани

Наги.самоуправителните права, необхо-(I аравноправие в 
производителните и Л1епроиз®оди- 

едшпщи и да формираттелпп
личните доходи на непроизводи- Наш коментар
телните не въз основа на труда, 
по вз>з основа на плана, който 
сами изготвят. УРОК И не КАДРОВАТА 

ПОЛИТИКАИ АД А КОМУНИСТИ, които 
СА НА НАЗАДНИЧАВИ 
ПОЗИЦИИ

В разискванията участвува и 
членът ,на ИК ля ЦК СКС Йо
жеф Маги, който изтъкна, че Те
зите трябва да бъдат повод за 
всестранна идейно-политическа ак
ция, в която комунистите филт
рират схващанията като изтъкна 
разискванията, които посочват ро
лята на СК в насочването па про- 

стопаиската и общеет-

Най-сетне пе стигна до найлошото .Предприятие „Седми 
юли" в Димитровград сложи катинар на магазините, въпре
ки отчаяната борба да не се стигне дотук.

Едно търговско предприятие фалира, когато поне тези 
предприятиая не са особено угрозени от поизостреиите сто
пански мероприятия, с които трябва да се стаоилизира сто
панството ни веднаж за винаги. Ето това е истината след 
която не остава друго освен да се потърсят посредствените 
фактори, съдействували за фалита, и да се остранят в 
бъдеще.

песите на 
попа реформа, при което твърде 
важна роля имат схващанията на 
самите комунист,и. Те, дори и ония 
ръководещите, с оглед на голя- 

сн роля в «якон среди, до- 
колкото са па назадничави пози- 
ции често представляват 
в развитието. Затова в рамките 
па акцията за провеждане да Те- 
зисите, покрай разискванията 
се организират и разни семинари, 
беседи, разискващия, да които те 
се филтрират
нятията. Към тази работа некампанийно,

Случи се така, че един малко подготвен директор, с мно
гогодишен, но скромничек търговски опит, не е могъл да се
справи със сложните тръговски машинации на по-опитни и и
непочтени. Хората около него, които му са били „дясна ръка непочте и 0Рли толкова вещи ^ се усетят на време в ДО

А специалистите не са слушани, въпре-

мата

също не са 
бре устроената игра. 
ки че са предвиждали фаталния завършек.

Този случай се е явил отдавна й сега се повтаря само. 
— На места нямаме кадърни директори, които да раз. 

бират насоките на развитието и стопанисването.
— Малко знаещите понякога са им най-добрите съвет-

спънкг.Завечера пристигна на петдневно официално посещение 
във Виена президентът на СФРЮ Йосип Б.роз Тито.

По време «а .първата и среща двамата презндентти от 
съедните държави Йосип Броз Тнто н Франц Но нас разме
ниха поздравителни речи на германски език без присъствие 
на официални преводачи.

Австрийският печат <и виенските политически кръгове 
отделят внимание на посещението на президента Тпто и на 
разговорите, които държавните делегации ще 
дни. Като основно се изтъква общият интерес на двете Стра- 
ни да подобряват всестранното сътрудничество и с полити
ката си на добросъседнекн отношения да дават практичен 
пример на приятелство между страни с различни обществе
ни системи и идеологически възгледи.

ще

схващанията и по
ме ници.

— Специалистите не се. допускат там, а ако са влезли, 
не им се яде думата, нито се допускат до ключовите ръко
водни места, откъдето да се борят за възхода на предпри
ятието.

же да се пристъпва 
но трябва да се набляга все до
тогава, докато комунистите не раз

в съв-

ведят тези

берат какво е прогресивно 
ремеините движения. Така кому
нистите действуват в средите, 
конто работят. В основата на 

комунистите трябва да ра
зберат, че те не са ония, които 
творят политиката, но трябва да
влнаят па хората .в 'кол“Ш'^'-'Г прогреслини решения, 

тяхната стойност е кол 
идейно-политическо

Ето и на последните избори за директори бяха направе
ни необмислени ходове. Разбира се, те ояха предприети до
брожелателно. В името на една все пак ненужна и недопус*- 
тима социалност — да се обезпечи място на един или друг 
„другар“, когото време е изпреварило, на зарад 
слуги“ трябва Да яде от обществения комат.

Обаче бяха им намерен лоши места. Не един там 
загубиха и своя комат и комата на колектива, 
стана и в „Седми юли“, а по.рано отчасти в 
„Фабрад“ и пр.

в

всичко
И третото затишие през поСлеДните два месеца на виет

намското бойно поле бе Прекъснато с гърмежи на -топове и 
бомби. Надеждите, че примирието повреме на виетнамската 
Нова година ще бъде продължено с преговори не се из
пълниха, а многобройните инициативи чрез разни канали се 
провалиха, Вашингтон, да се констатира и 
глух на предложенията на Ханой чрез прекратяване на бомбар 
дировките на Северен Виетнам да се открие нова страница 

историята на Виетнам — път към миролюбиво решаване 
на конфликта. Същевременно свидетели сме на факта, че 
призивите на мнроюбливата световна общественост се пре

вее по интензивно засилване ма американската 
■света. Такова становище, ако трябва 

да се правят изводи, не е нищо друго, освен израз на поли
тика на изостряне на територията на Югоизточна Азия 
с цел да се изнуди политическо решение което отговаря на 
Вшингтон. Освен.това, 410 хиляди американски войници, кол
ието са сега в Южен Виетнам — многобройните бомбарди
ровачи, които ежедневно летят към Север имат, изглежда, 
задача , да осъществят такива планове Друг обаче е въпро. 

. рът; в какво може да се превърне този конфликт. Затова 
Джонсоновата администрация, изглежда, най-малко мисли.

„стари за.

си
както сега 

„Братство“,
да търсят 
Мерило за 

тяхното
въздействие се отразява в среди- 

колко те се застъпват в 
В това,

истината, остана ко
най-показателен случайТрябва да се признае, че този 

на „Седми юли“ не е самотен в стопанския живот на кому
ната. Не само на него не провървяха работите. А там, къде 
то не провървяха, стояха неподготвени директори и техни 
помощници, а към специалистите се водеше политика на ней- 
допускане в предприятията или на пълно пренебрегаване.

Разбира се, не бива тези хора да бъдат изгонени или 
преследвани беспрнчинно. (Не само те са виновни, че са из
дигнати за директори). Но трябва Да им се даде място, къде. 
то почтено ще си заработят това, което им се пада.

„Седми юли“ е и сериозен урок на кадровата политика, ко
ято да бъдем справедливи, не е само дело на трудовите кси- 
лективи.

те, а не
първичните организации, 
разбира се, ше има различни 
схващания, но членовете не мо

да се подвеждат под отговор
ност само за това, че се застъи- 

такива или инакви реше-

в

върщат във 
намеса в тази част в

гат

ват за
пия. Разбира се, със схващания, 

пречат на развитието на 
и комите-които

трудовата организация 
тът и първичните организации 
трябва да се разплащат. Защото, 

другарят Наги, чрез 
реформата Съюзът на комунисти
те и сам се реорганизира. Това

както каза МИКИ НЕЙКОВ

— Уместен въпрос. Наблизо виси лам- Цял апарат, с нас е самият кмет на града,
па, която осветлява .улицата. Бъд^е спокойни.

Разделихме се. Генов тръгна за своя- Отидотс да спя в посочената ми квар
та квартира а аз — за гарата След един тира. На сутршната тръгнах да огледам

ас вече пътувах за Цаибррод. „Ех — меч града. Исках да запозная всичко; улици,
таех си по пътя, — де е този късмет да къщи, хора. И вървях. Н0 не мина много
останат „ Цариброд. “Р*ме и насреща ми изпищя локомоитв.

В Иаоибсюд стигнаха без премеждие. То« вървеше успоредно с улицата, до са- 
В явката ме поорХа стара жена, с чер. ^та улица. Машинистът се наведе през 
на шамня на главата, под която сгърчеха 'Порзорчето, махна ми с ръка и извика; 
бели коси. Макар и със свити рамене, же- — Крекманов. Крекманов.

се мъчеше даизглежда изпра вена. Смутих се, но не отговорих. Локомо.
— .Почакайте малко — каза ми тя. — тивът се изравни с 'мен, машинистът про-

Сега ще повикам „Гърчето“. дължи да сми маха и да вика моето име.
Остана хсам в стаята. Почуствува.х се Намерих Генов. Разказвах му всичко.

Малко смутен. Генов не беше ми споменал _ Не съм ■ цар„бр0д — рекох. - В

шгадов -*«»- «ад«■ “■* «»«■
КР.ВШ .продълговат нов и чери» очи. "*« “>' ' • Познават „««ио-
Т,™ 'остана' . „.„„та .Гърчей".
когато впоследствие научих, че се казва Цариброд.
Стефан Христов. Генов намери съображенията ми за

— Посветни ли сте в нашите работи? правилни и слещ известно време изпрати
_ запитах в Цариброд Замфир Попов. Аз останах в

Ниш
— Разбира се. — отвърна той. — Аз 

съм връзката ме,ду двете явкй: Тукашна
та и другата — горе. — Стефан посочи с 
пръст към бабата, а след туй на изток, 
навярно към границата.

— Вярно е. — потвърди бабата.
— Донесох позиви за страната — ка

зах. — Какво да правим по.нататък?
— Това е наша работа. — Стефан мах

на с ръка, като че ли искаше да каже, че
това е „дребна работа“. — Ние »маме тук ОДРИН ПРЕЗ 1913 ГОДИНА.

ИВАН КРЕКМАНОВ

ЗАПИСКИ НА ПОЛИТЕМИГРАНТА
Генов замълча. След това протегна 

чантата си, сложи я на колене 
нея 'извади два пакета, обвити в

Минаха не минаха няколко дни от за
минаването на Коларов и Димитров и ед
на вечер Гаврил Генов дойде в 
квартира. Заговорихме за едно, за друго. 
Попитах го къде -се намират Коларов и 
Димитров.

— Интересувам се за тях — казах на 
Генов — като бивш техен „хазаин“, а не 
като конспиратор.

Генов въздъхна. След това ми отгово
ри — направо, без заобиколим:

— Имам вече писмо от водачите. Те 
са се установили във Виена . ■ ■ Там са 
•образували Задграничен помощен комитет 
яа партията . .<. Това значи, че пръснатата 

политическа емиграция ше бъде ръ
ководена от един център . . . Следова
телно • ■ . нашата дейност тук вече поч
ва. .

ръка към 
нашата се й от

синя хартия.
— Това са позиви с „Отвореното пис

мо“, които трябва да бъдат внесени в стра 
ната. Ние сме задължени днес-утре да ги 
предадем в Цариброд . . .

Чико избърза;
— Аз бих могъл да ги занеса още та

зи вечер. До влака има още време.
Генов отговори:
— По-уместно е да ги занесе Црни 

Йован. Това аз съвсем с нищо друго ■ ■ ■ 
Ние трябва да имаме свой доверен човек 
в Цариброд, който ще урежда занапред 
връзките нн с партията в страната. Спо
ред мен подходящ човек за това сте вие, 
другарю Василев. — Генов ме погледна 
право в очите. — Тъй че, катс занесете 
позивите, проучете и как можете да оста
нете там. Ние ще поговорим пак ... 

Съгласих се.
— Дайте ми адреса на явката — рекох. 
Генов ми написа адреса, начерта мй 

пътя, по който трябва да се движа, и ми 
. — Решил съм да я пре- обясни как изглежда отвън явката. И сега

■помня думите му: „На портата виски обяв. 
ление: дава се под наем макал стая и (по- 
ловин кухиня за бекяр“.

— А как ще прочета обявлението ве
чер? — запитах.

ната

наша

— (Край) _Чичо прехапа .устните си от радост. 
Зарадвах се и аз, но в себе си — за да 
може, нашият събеседник да продължи да 
говори. ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ОБЯВЯВА

МЕ „СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА 
ОРЪБОКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕ
НИЯ“

' V
— Ще почнем от вам — продължи Ге 

нов. — Вашата квартира издържа всякак
ви изпитания .......
върнем в конспиративна квартира. Какво 
ще кажете, а?

— Щом сте решили — нека е харлия. 
_ отговорихме почти едновременно два
мата с Чико.

СТАВА ДУМА ЗА СЪВМЕСТНИТЕ 
ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА И 
СРЪБСКА АРМИЯ В БОЕВЕТЕ ПРИ
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СЛЕД ПРЕДИЗБОРНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ССРН Оживена политиче 

ска дейност в ЗвонциНЕБЛАГОПРИЯТНА СТРУКТУРА 

НА ВЪЗМОЖНИТЕ КАНДИДАТИ
акцията трябва да приклюме, че

чи до първи май тави година.
Членовете на ССРН в Звонци 

раздвижиха акция за построява- 
водопровод и довеждане на 

километра

В предизборната дейност, сво
бодно може да се каже, че в 
йон Звонско се чувствува оживе
на политическа активност. Макар 

закънение завършиха всич

•ра

не наи със
ки конференции в организацията 
на Социалистическия съюз, на 
които бе разискване и давани пред 

за нови отберници и

водата от около три
селото. Също се приеха за.

се електрифицира-
извън 
ключения - да 
селото.
■нгията

МЕЖДУ МЕСТНИ И МЕЖДУОБЩИНСКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Според проектоизчисле 
за всички тези акции ще 

бъдат необходима от 8 до 10 ми
лиони стари динара.

Пресека раздвижи дейност за 
■ построяване на училище Ракита 
за довършаване пътя Звонци 
Ракита, Вугчи дел за дограждане 

■училищна сграда и електрнфи 
кацията. --

СПИСЪЦИРЕЖДЛТ СЕ НЕПОДРЕДЕНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ ложения
представители, които трябва Да 
бъдат избрани в тоя избирателен 

На всички събрания за■период
всеки предложен кандидат наши- 

нзтъкваха
Изборната комисия при Общин 

ския отбор на ССРН разполага 
вече с резултатите от предизбор
ните конференции в ССРН 
бранията на профсъюзните ерга. 
низации. Председателят на кеми 
сията даде някои данни на нашия 
сътрудник.

На 34 конференции на тази най 
.масова обществено . политичес
ка организация и събрания на 
■профсъюзните организации труде
щите са изтъкнали 98 възможни 
кандидати за отборннци, т. е. 47 
за Общинската камара, 
камарата на трудовите общности. 
От предложените, обаче, трябва 
да бъдат избрани само 28 отбор- 
ници. За четири народни предега 
вители в самоуправителните ка
мари на републиканската скуп
щина Комисията е евидентирала 
27 възможни кандидати. Пай. 
много кандидати има за Стопанс
ката камара — 16, за Органи заци 
онно - 1Политическата — 9, за Кул 
турно - просветната — 2, а за Се 
циално . здравната не е изтъкнат 
нито един възможен кандидат.

Такъв голям брой на възможни 
кандидати показва, че трудещият 
се човек е живо заинтересован за 
избирането на своите представи, 
тели в представителните тела за 
което дспренесе и истинската де
мократическа обстановка в която 
се провеждаха предизборните кон 
ференцин в ССРН и събранията 
на тгрофорганизацните в Димит
ровградска община. При това, 
колкото и да са изткъквани кри. 
териите като мерило за изтъква, 
не на кандидат на болшинството 
предизборни сърбания, забелязва 
се че е занемарена структура на 
възможните кандидати. От общия 
брой предложени само трима са 
младежи и шест жени. Оправдано 
е предположението, че жените са 
предложени в трудовите органи
зации, защото нито една не е е- 
видентирана ва списъка за въъз- 
можен кандидат в Общинската ка 
мара. Нито една жена не е изтък 
ната за възможен кандидат за на 
роден представител. От почти 50 
специалисти с виеше, полувиеше 
и средно образование малко са 
предложени за отберници. От ше
стима агрономи 
нито един, макар че предложени 
те за отборници в болшинството 
си са непосредствени 
пански производители, като че те 
не са най-призвани и най-отговор 
ни да организират селскостопан
ското производство и квалифици 
рано да предлагат мерки като от 
борници за подобряване на сел
ското стопанство и за решаване

то на други селски въпроси. Ос
тава събранията на избирателите 
Да преценят стойността на евиден 
тираните и при кандидатирането, 
покрай критериите, да не забрав 
ят и структурата на бъдещите от 
борници.

До 1разлисването на избори има 
още време. До събранията изби
рателите имат възможност всес
транно да разгледат какво са на
правили като членове на Социа
листическия съюз. Докато те и 
по-нататък обмислят кого ще кан 
«датират и евентуелно да подоб
рят критериите за кандидатите, 
на Общинската скупщина пред
стои разттисване на избори, орга 
низиране и подреждане на избира

телите списъци, избиране на 
бирателни отбори, ангажиране на 
техническа служба за потготовка 
на целия избирателен материал
нтн. Вече е формирана и Комисия 
за избирателни списъци, а орга. 
ннте на управлението заедно със 
завеждащите местните канцела
рии предприемат мерки за подре
ждане на избирателните списъци. 
Гражданите пък са длъжни да ре
гистрират всички които са се >пре 
селнли, починали и Да регистри
рат ония които не са внесени в
списъците, например ония които 
са навършили 18_годишна въз
раст.

из-
роко се обсъждаше, 
се качествата им, мястото,

заемат и тир. Очебие-
коетои съ-

трябва да
е, че много повече се разиск- 

на кан
що на
ваше около изтъкването

за отборници, отколкото 
Защото бе

дндати
за представители, 
констатирано, че отборниците по
вече поддържат връзки, а пред 
ставителите, след избирането по
редно кежтактират с избиратели-

Ако всички акции се изпълнят, 
тогава с изключение на Ясенов 
дел всички селища в района би 
били електрифицирани. Засега 
единствено това село не разн-ск-51 заа
ва върху тоя въпрос, както и ^ър 
ху построяване на училище, за. 

Старото училище е преД

те.
Положително на тези събра

ния е, че се предприеха акции за 
осъществяването на обществения 
■план на местните организации на 
ССРН. Така например в село Бе 

извор над 90 домове събират

щото
рухване.

Не трябва обаче да изоставим 
и Общинската скупщина в Бабуш 
ница, която според силите ои 
рнчно и с професионална помощ 

на всяка пред-

Кога трябва да се 

изключи комунист
рин
■пари за електрификация. Похвал
но е, че не поставят колко 
струва, но единодушно са се нае
ли с тази акция. Според проекто 
изчисленията за електрификаци
ята на това сел° са нужни над 6 

стари динара, а узнава-

па-
ще

дава поддържка 
■приета а)<ция

На последното заседание на 
партийната организация «а Съюза 
на комуншеа ите в тръговското 
предприятие „7 юли" в Димитров
град един от присъствуващите, 
който не е член на СК постави 
един въпрос: Какви грешки тря
бва да направи един комунист за 
да бъде изключен от вашата ор
ганизация?

Въпроса остана без отговор.
Този въпрос дойде след ше- 

сточасово разискване на партий
ната организация по въпроса за 
виновника около положението в 
което се намира предприятието 
„7 юли“. Членовете на партийната 
организация доказваха, че глав
ни виновник е директор, а по- 
рай него и секретаря на партий
ната организация, калкуланта и 
комерциалния директор. Права
та на трудовите хора били отне
ти. Органите на самоуправлението 
са узурпирани. Властта се е на
мирала в 'ръцете на няколко хо
ра от предприятието. Сега предггрия 
тнето се намира в безнеходно по
ложение. Загубите изнасят пове
че от няколко стотни милиона ди
нара.

За тази зделка на предприя
тието никой не е знаял нито в 
предприятието, нито в общинска
та окупш.ина.

След изказването на членовете 
от партийната организация се пре
мина към разискване, 
казание да се присъди на винов
ниците. След половин час мълча

ние беше прието предложението 
директорът да се накаже със 
строг укор пред изключване, а 
другите трима с мъмрене.

Сега хората се питат дали това 
наказаниесъответгтвува ня напра
вените грешки? Дали не е тря
бвало дори да се разпусне цяла
та партйна организация.

Мисля, че всеки наш читател 
ще се съгласи, че за такива гре
шки един член «а Съюза на ко
мунистите непременно трябва да 
бъде изключен от организацията 
и даден под съд. Но такова на
казание партийната организация 
от „Седмн юли’“ ме е в състояние

К. Гюров
милиона

Търсете книжка 3 на 

списание :

»/И о с т « [1да присъди.
Кирил ТРАЙКОВ, секретар 
на Контролната комисия 
при ОК СКС—Димитровград

!

Изборни данни за Босилеградскалг,

В Боснлеградската община ще 
изберат:

— един представител да репуб 
ликанската камара на скупщина, 
та на ГСРС.

общности са утвърдени 6 избира
телни единици: Стопанска група 
—; предприятия (в Транспортното 
предприятие) — избира 2 отбор
ници, мина „Благодат" _ 1 отбор
ник. В стопанска г|рупа — селско 
стопанство избирателна . единица 
е кооперацията в Босилеград) из! 
бират се 4 отборника.

Останалите две избирателни е- 
диница съчиняват: социално-Здра 
вната група, която избира 3 от
борници

— От предложените за общин
ската камара — 37 са земеделски 
производители, 3 работници, 8 
служещи, 7 просветни работници, 
2 икономисти и инженери, 1 прав.

не се споменава

селскосто-

какво нз-

м. н. — с. ст.
Бел ежка Нови членове на 

СК в Нишка околиячержето е късо■■■

В подготовките за околийската 
конференция организациите 
Съюза на комунистите в 14 об
щини ма Нишка околия обърнаха 
сериозно внимание върху приема 
па нови членове ,в своите орга
низации.

Организациите ма Съюза на ко
мунистите и покрай 2.000 нови 
членове приети след VIII конгрес 
на СЮК, констатираха, че струк
турата на членството не задово
лява предвид на това, че в око
лията има около 700 000 жители.

П.ред всичко в Съюза ма ко
мунистите има малко работници, 
особено непосредствени произво
дители от индустрията и минната 
промишленост, 
вити е Нишка

— 6 милиона иса изразходвани 
150 хиляди динара. За телевизио
нния препредавател 
бюджета, 4,5 милиона кредити и 
700 хиляди помощ от околията. 
За дограждане на училищата в 
Долна Лгабата, Мусул, Плоча, До 
ганица, Бистър и Горна Лис им а 
10 милиона и за босилоградското 

20 милиона кредит. За

И на събрания, и'в частни раз- 
— мнението, че бо- 
община не действува.

наговори се чува 
силеградока 
Винаги, разбира се, тук се обви
нява и председателят. Това ои е 
по реда на навика от миналото 
и близкото.

Е то и на скорошните събрания 
се чуха такива мнения, които тру
дно могат да се опровергават, ко- 

данни за опбрана.
се в общнна- 

казват една дру- 
■която в значителна сте- 

и каза-

1 милион от

— шестнадесет отборници за 
общинската камара на Всснле- 
градоката общинска скупщина,

— дванадесет отборници за ка
марата на трудовите общности при 
ОС В камарите па ОС се избират 
само половината от общия брой 
отборници.

На общо 39 политически кон
ференции в местните организации 
на ОСРН и профсъюзните орга
низации са предложени 17 възмо. 
жни кандидати за представител 
на СР Сърбия, 59 кандидати за 
отборници в общинската камара 
и 30 кандидати за отборници в 
камарата на трудовите общнос
ти . .

Тези предложения са послед
вали от 3.500 присъствуващи на 
конферецинте лица.

— Предложените за представи»- 
тел са главно служещи и общес- 

М. Н. НЕЙКОВ твено — политически работници.

ник и един обществено-политичес 
ки работник. Между тях няма ни 
то една жена или младеж.

— От предложените за камара- 
■рата на трудовите общности при 
ОС — 4 са земеделски произведи 
тели, 6 работници, 6 служещи, 
10 просветни работници, 
една жена, 2 здравни работници, 
1 икономист и 1 обществено-поли 
тическн работник.

училище
мостове в Мусул — 701 хиляди, 
за пътища към Лисина, Любата, 
Зли дол, Брееница (за динамит 
и друго) близу 1,5 милиона. Съ
що толкова за пътя към Бистър 
и още 600 хиляди местните общ
ности пак за пътища.

Няма да изчисляваме. Това ос-

га-го няма
Но поразрови 

та, документите 
га истина,
пен опровергава чутото 
ното.

Цифрите са отегчителна работа, 
но и доказателства!

Бюджетът за 1966 година е бил 
385 милиона. За просветното де
ло са похарчени 
ничии разноски — 
са разходи на управлението, за 
комунално строителство и други.

И ето още цифри: За босиле- 
градския водопровод, септична 
яма край реката, за канализиране 
на Добри дол, подсигуряване на ве
теринарната станция, уреждане на 
пазарището, довършване на моста 
и поправка и чистене на улиците

ли
от конто

— За камарите на общинската 
скупщина се определят съответ
ни избирателни единци'

— За общинската камара 
утвърдени 14 ■избирателните 
ници: Босилеград (избира двама 
отборннци), Горна Лнсина (също 
2), Дукат, Брееница, Гложйе, Д. 
Лисина, Д. Ръжана, Милевцн, 
Бранковцн, Бистър, Райчиловци, 
Долно Тлъмино, Груннци, Рнка- 
чев0 (всички тези изборни едннн- 
НИЦи избират ;ПО 1 отборннк).

— Ра камарата

въпреки че раз- 
околия, От те

зи два стопански отрасли са най-' 
90 000 заети 49

тавяме на вас. Оставяме ви да 
отсъдите и дали общината не се 
е грижила за проблемите на насе-- 183, за бол- 

15. Останалото
са на сто са в инду

стрията, докато числото на чле
новете на Съюза на комунистите 
от този отрасъл изнася всичко 
10,4 на сто. По-нататък от 36 000 
членове на Съюза на комунисти
те има всичко около 5.000 
и те са предимно от градските 
селища.

В последно време 
ипя' се променят, но твърде бавно.

едн-лен пето.
Не отричаме," че много още е 

трябвало да се направи. Но нали 
средствата са много мънички. А 
щом чержето е късо, краката тря
бва да се посвият. Попе докато 
не си изтъчем по-голямо.

жени

тези отноше-на трудовите
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Миналата година босилеградска „УО 
луга" преживяваше сериозна криза, Дори 
бс поставен въпрос за нейното съществу» 
ване в общинската скупщина. Ставаше ду
ма за закриване на това единствено иро- 
производително предприятие в общината, 
но това не се случи. Сега, на края на сга 
ланската година „Услуга“ влага във свои
те фондове близо 4 милиона динара, след 
като е осигурила за лични доходи през го. 
дината над 14 милиона динара.

ИСКРИ НА РАЗДОР
Някой път е нужна само една искра и въпреки че не е 

предизвикали пожар, няма никакви материални щети, тя не 
гасне дълго време. . .

Става дума за дребни искри, конто развлалят отноше
нията между хората на работното място, между съседите, 
съгражданите. А такива има много, и не рядко завършват в 
съда. . .

УСЛУГА ОЖИВЯВА
Всъщност „Услуга" 

лямо предприятие, 
трудно п да се лазите -предприя
тие, защото цеховете му са срав
нително малки, с малко работни
ци в тя-х и малко продукция. По
ръчките на обществени институ
ции или на части стоплим са ос
новата па тяхното иропзиодстпо 
— железари, дограми, кухенскн и 
други потреби. Но все пак меж
ду шгколкото предприятия и ко
операции в комуната то единст
вено е изразително производител
но, тъй «ято другите, ако не смя
таме кооперациите, се занимават 
с услужил дейност.

Ня1Кои резултати, а,четени в 
заключителната сметка, обнадеж
дят след сериозната криза, която 
претърпя това предприятие. Ми
налогодишният общ доход напри
мер възлиза па близо 50 милиона 
динара, сравнително много пове- 

отколкото
по-рапо. Личните доходи, 
в бруто сума надминават I ми
лион динара на човек, също са 
в растеж, а във фондовете са от
делен и повече от когато и да би-

към 14

и пс е го- 
Може би е

по-малко от скромен и още недо
статъчен да бъде махната опас
ността от нова криза. Предприя
тието още дължи известна сума 
■пари, която може да погаси с от
делените средства от печалбата,

■някога такива стоки липсват в ма
газините, а хората ги търсят. Не 
е нужни особена подготовка, 
то големи средства за внедряване 
па тази продукция, защото маши
ни има.

Ето два примера:
Никола Дончев и Крум Киров били добри приятели и 

съседи. Но Крум имал една фурна за печене на хляб под 
прозореца на Никола. Една сутрин той подготвял фурната, 
за да си опече хляб. Една искра минала през прозореца и 
паднала на юргана на неговия съсед! Пожар не станал! Ис
крата направила малки щети на стойност от 1.000 динара, но 
той подал тъжба в съда, направил разноски около това 
3.500 динара и искал да му се заплати ни много, ни малко 
— 20.000 стари динари!

Малка искра не направила никакви щети, но ето била 
причина да се развалят добросъседските отношения . . .

Друга „искра“ развалила отношенията между Цветно 
Глнгоров и Стоян Мнтов, също от Димитровград. И двамата 
колари един ден се намерили на съвместна работа, някъде 
край града. Цветно оставил тук край колите и своето нопо 
колело, но кравата, коят0 не предполагала, че ще преднзвн. 
ка съдбено дело зарад това, нагазила колелото и провалила 
гумата, като счунала и две спици. Вместо Да се разберат 
още тук на мястото и собственикът на кравата дп заплати 
действителните щети, Цветно оставил колелото и подал тъж 
ба в съда, като поискал Стоян Митоп да му заплата 38.000 
Динара, колкото струвало колелото. Делото се усложнило. 
Някой откраднал колелото. Сега Цветно, а това е от инат, 
вместо няколко хиладн динара, колкото струват гумите нзгу'- 
бил цялото колело,? А колко още е прахосано време около 
идването в съда и други разправии и разноски около този, 
така да се каже, незначителен случай.

Или случаят с Боян Милев, който се съди с радиотслс- 
визнята от Белград зарад това, че не е съобщил за прода
жба на своя транзистор и не иска да заплати своите вноски 
за няколко месеца и пр. и пр.

За тези и много подобни „искри“ които предизвикват ра
здор между хората ни разказва председателя на съда в Ди
митровград ЛюбисФв Илиев. Тези дребни разногласия меж
ду хората, които достигат и до съдебните зали трябва да се 
решават в колективите, за тяхтрябва първо да чуят мирови. 
т« съвети. . .

ни-

- ф

че, е осъществявано 
«пито

.по по- рамо средства 
милиона динара, Разбира се, тази промяна в про

изводството би им обезпечила по
вече средства, защото тези пред
мети биха се продавали по-бързо 
и в по-голямо количество.

но фондовете му са още тънки и 
внезаппет застой в търсенето би 
могъл да го постави пак в по
ложение на кр.иза.

Тази опасност съзнават хората 
в „Услуга“ и именно затова тър
сят сигурност в нова продукция, 
която е дефици-пна в комуната.

Промишлеността прави значи
телна конкуренция па „Услуга“. 
Черните ламаринени печки все по- 
малко се търсят 
малко грубо изработени кухнен
ски маси също. Редица още дру
ги произведения на „Услуга“ по
степенно стават нетърсена стока. 
И -. ъкмо затова в „Услуга“ об
мислят въпроса за изменен,че на 
продукцията, като я съобразят с 
новите изисквания на потребителя 
и конкуренцията на промишлено
стта.

КЪМ ВНЕДРЯВАНЕ НА 
НОВА ПРОДУКЦИЯ

Гледано през цифрите, 
забележителен успех. Особено 
то се има предвид миналогодиш
ната

това е ВЕРЕСИИ И ДЪЛГОВЕка-

Една трудност постоянно съще
ствува -в предприятието. Това са 
вересиите и дълговете, които по- 
иякога правят финансови затру
днения на „Услуга“. Но това е 
стар навик — направи ми на ве
ресия, пък ще ти платя след ня
кой и друг дек. Все пак „Услуга“ 
не е в съсг.ояние да премахне ве
ресията, защото частните тенеки- 
джии дават на вяра, а хората, 
които нямат всякога пари биха 
отивали само при тях.

Но вересиите не са много. По
вече дължат предприятия и дру
ги институции в комуната. Напри
мер общинската скупщина дължи 
1 милион динара, кооперацията в 
Долно Тлъмино дължи към 500 
хиляди динара и пр. Тези сред
ства са малко, но за малкия обо
ротен фонд «а „Услуга“ това не 
е без значение.

И на края да споменем топа, 
тази тодина „Услуга“ плани

ра повече продукция и доход и

опасност предприятието да 
бъде закри: о. Но редицата затру
днения говорят, че този успех е

Б. Николов
обикновените

Димитровградска хроника

СОЦИАЛНА
6.000

ПОМОЩ НАИ МАЛКО 

СТАРИ ДИНАРА
Общинската скупщина в Дими

тровград не прие предложението 
на Съвета за народно здраве и 
социална политика най-малката 
социална помощ да възлиза на 
плеовината от републиканските 
средини лични доходи (Съвеът 
предложи 11.000 стри динара). 
Скупщината използва правото 
-произлизащо от разпоредбите сп0 
ред което неразвитите общини мо 
гат да определят най-дорна гра
ница 30 на сто ,0т половината на 
републиканското средно [равнище 
на личните доходи и прие реше
ние най-малката социална помощ 
да възлиза ка 6 хиляди стари дя 
нара. Скупщината не определи го 
рната граница на социалната по
мощ.

Преди да вземат решение за :ра 
ботното време на лекарите в Здра 
вния дом, етборницнте изискваха 
предварително допитване с труДо 
вата организация за да се видят 
!резултатите от [работата в досега 
шната практика.

От дневния ред бе -онето и пре 
дложеннето за определяне на ри
боловна такса за да се направи 
допитване със Спортното риболо 
вно дружество.

За началник на Секретариата 
на вътрешните работи Скупщина, 
та избра Митко Томов, досегашен 
председател на Общинския синди 
кален съвет, както и инициативен 
комитет за формиране на образо
вателна общност © председател 
гимназиалния учител Любомир 
Голубовнч.

На това заседание бе образу-

удсстоверения ще се заделят за 
Фонда. Средства за фонда ще за
делят и стопанските организации.

М. Б.

ки ебекти от лявата страна на шо 
сето до започването на туристи
ческия сезон
бва да завърши воички стори 
телни работи до втората полови
на на месец май, защотво не се 
признават никакви Продължител 
ии срокове. Предприятието Юго. 
петрол също така наскоро ще за
почне да строи бензинова Стан
ция л -сервис.

От дясната страна на пътя тря
бва да бъде построен паркинг и 
10 къмпинг-къщички 
ла. След като се построят тези 
обекти веднага ще се строи мтел, 
който трябва да бъде готов :до 
края на тази година.

МЕБЕЛИ И КУХНЕНСКИ 
ГАРНИТУРИ„Градня“ тря-

Планът е да се внедри произ
водството на мебелни предмти и 
кухненски гарнитури, па модерни 
коридорни закачалки и да се о- 
безпечат -работници за въвеждане 
на електричество по домовете и 
други подобнн„услугн.

Изхожда се ©т няколко момен
та. Такива стоки обикновено се 
докарват с камиони отдалече, 
струват по-скъпо, а из пътя не 
остават без видими или незабе- 

повредн, които намаля
ват трайността на предмета. По-

ТЪРСИ СЕ ЛИКВИ
ДИРАНЕ НА „7 ЮЛИ“

Магазините на „Седми юли“, 
които бяха запечатани неодавна, 
ще се разпечатат един по-един и 
населението че вще започне 
снабдява по-редовно. Но 
ма да е вече „Седми юли“, 
же би „Ангропромет от Пирот. 
След 15—20 дни може

да се 
това ня- 

а мо-
с лто две лег

в резутат на това и по-високи ра
ботни заплати, основаващи се 
върху елемент.игге, които са със-

да се очак- 
да заработят всички магазини, 

защото до този срок „Ангропро
мет" ще може да докара необ
ходимите стоки.

Магазините са били

в а
лежети тавка на рентабилната работа.

М. Н. НЕШКОВМ. Б.

запечатани 
по искане на предприятиатя, ча 
■които „Седми юли“ дължи зна
чителни суми.

„Седми юли“ ще поиска от Сто
панския съд да бъде поставен в 
принудителна ликвидация, защо
то вече няма никакви изгледи да 
се спаси.

Какао ии съобщи временният 
директор на предприятието Петър 
Стоянов, дълговете възлизат на 
близо 450 милиона динара, а 350 
милиона динара лежат в лагеру- 
вдните в Нови сад стоки.

Някои едри доставчици, 
„Югопромет“ от Сараево и „26 
юли" от Скопие, са изтеглили от 
лагера свои стоки за повече от 
150 милиона динара, за да не за
губят повече.

ПЪРВИТЕ БрОЙКИ ОГ СРЕДНОСРОЧНиЯ ПЛАН

Двойно увеличение на доходи 

те в обществения сектор
Службите в Димитровградската 

общинска служба изготвят първи 
те проекти за развитие на общи
ната до 1970 година. Още 
изготвени даните за селското 
панство в частния сектор, занаят 
чийството .и други. Поради 
■службите
то си на стопанското развитие в 
ооществения сектор. Според пъп
ните изчисления излиза че в 1970 
година димитровградската общи
на ще бъде двойно по-богата, 
■колкото 1965 година, 
гедина бруто продуктът бе плани 
раи ,на 5 милиарди и 600 
на, а 1970 година се планира да 
възлезе на 16,2. В резултат на 
такова увеличение на бруто про
дукта ще расте и 
доход. През 1965 година 
лизаше на блиг0 
200 милиона
на 1970 се планира да бъде към 

ня“ бързат Да се завършат всич. 4 милиарди и 600 милиона. Сред

ното годишно увеличение ще въз
лезе на 15,9 ма стс. Този период 
се очаква двойно увеличение и на 
личните доходи. Миналата година 
за лични доходи са изразходвани 

нет° сум-а 706 милиона динара. 
През 19/0 година те ще възлезат 
на един милиард „ 573 милиона, 
а това значи средно 
растваче 17,3 на стс.

формата задължават организаци
ята за по-гол ям а инициативност 

сдружаването, 
телността 
майте
ременното реагиране по изиск
ванията на домашния и чуждес- 
траннен пазар. Съобразяването с 
изискванията на пазара е много 
важно, защото в условията на 
свободния пазар производството 
може да се увеличава, ако е си‘ 
гурен пласментът му, но и ако с 
редица мероприятия за модерни
зиране и внедряване на по-съвре- 
менна технология не се постига 
ниска събестойност на продукци
ята при евтини и качествени про
изведения. Само така димитров
градската промишленост ще 
състояние да издържи в борбата 
с другите предприятия на пазара.

М. Б.

■вкато произведи- 
иконо- 

нав-
не са

на труда, 
и в областта ма

сто
в

това
са посветили вниманием. н. н.

годишно на-

,.КОМПАС“ БЪРЗА За фондовете на трудовите ор
ганизации през 
били отделени 591

1965 година саот
миналата милиона дина

ра, а сега се планира 1970 година 
трудовите организации д0 отдел- 
я- ч гЬсц-товет е чин милиарди 
381 милиона. Впрочем това плани 
ране може да се окаже нереално, 
защото тук трябва 
стойността на основните

Строителното предприятие „Гра 
дня“ вече започна да стори турне 
тическите обекти на граничния 
преход при Димитрсвгран 
сметка на люблянското предпри
ятие „Компас“. Хубавото време 
благопрнятствува и ускорява ра
ботата по изкопите, слагането на 
бетонни основи и ,подготвянето на 
земя за оформяне на паркинга. 
Въъщност и „Компас", и „Град-

мнлио-
за

ван фонд за защита на добитъка 
от заразни болести. Фондът ще 

различни

националният приспаднат 
- средства 

след револизацията, а същ0 така
и някои други давания

то въз- 
2 милиарда и 

ст. динара, а в края вполучава средства от 
източници. Според решението 50 
на ст© от средствата за издадени

Тези увеличения и планирания
възход в новите условия на ре-
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Научни изследвания по долината на Ерма ■
■

Опакото на въпроса ■
■
■КОНКУРСИ ■
■

:о:=:о ■

•Г *, • ■
възможност
обявяването

мяс- 
за ве-

Факт е, че конкурсите като форма дават 
за пълна демократичност. Разбира се, ако при 
му не се прояви определена цел т.е. ако пред Р ,
тото за което се разписва конкурс не е предназначено

ЧеТоак™ка;Т обаче потвърждава системно, че конкурсът 
най-често е само формалната Страна, законно »апъ-™ена 1 

проблемъте е решен и без конкурса. И не само, 
системно ни убеждава в това. 
предприятието за преработване на

„БрагстВ-о-“ в Димитровград понастоящем 
трябва да приеме постоянен Директор на предприятието. За
конният път е разписваме на конкурс.

И предприятието разписва конкурс, к^:0т“а ““рЦ 
нашия вестник (говоря за първия „залутал конкурс!).

виеше образование с три го

■
г 4, ■Съществува ли 

водопад във Ветре 

на дупка?

V ■№ ■

«. ' ■
■

I ■
я

дача, а
твърждава. но 

Конкретно: 
кожна галантеря

■

кожи и ■
■
■
■

Трета задача очаква биоспелео 
лозите. Живият свят във влашка
та пещера още не е проучен. Но 
присъствието на някои пещерни 
форми скакълци, стопени, трихо- 
птерюи, гърби и п"р. прави този 
обект твърде привлекателен за 
естествениците. Из подземните хо„ 
дове се намират ,и големи напла
стявания на гуано от прилепи. По 
«нкога залутат и животни от пъв 
-ръността, жаби например.

Общинските власти от Пирот 
са твърде заинтересувани за на
правените открития. Селото Власи 
може да стане привлекателен ту
ристически пункт намиращ се са
мо десетина километра От авто
мобилното шосе Белград — Ниш 
— София. Обаче нужно е съдейс 
тв-ие между трите съседни общи: 
ни: пиротска, димитровградска и 
бабушничка, защото красотите 
природните и историческите зна
менитости по долината на Ерма 
са неделими и изискват обща ак
ция. Още към края на миналия 
месец влашанн се събраха и ре- 
шиха да затворят входа на Ветре 
на дупка с железна врата, за Да 
не се унищожават пещерните у- 
кращения„

Алеко Константинов още 1895. 
год., имайки предвид красотите 
на Ерма, предвиждаше, че „нада
леч ще загърми славата на село 
Власи“. Туристическото урежда
не на долината на Еерма ще пред 
ставлява и частично възмездие 
след щетите, които дерекулчани 
претърпяха поради закриване на 
теснолимейката и мина „Ракита“.

В заключение пак да повторим, 
че дължим голяма признателност 
на дружината на Д-р Йован Пе- 
трович. Но това не е достатъчно. 
Трябва да се намерят средства и 
да се създадът възможности тия 
скромни и самоотвержени младе
жи отново Да дойдат и посетят, и

■Ветрена дупка, и останалите пе
щери, с които димитровградско 
нзобнлствува. Може би в тях се 
крият нови и за науката интерес
ни явления. Пещерите могат да 
допринесат не само за развитие
то на туризма, но да имат н из
вестно стопанско значение.

Спас Сотиров

В

га до
В него условията са следните: „
чин,и тоудоп стаж пол,увиеше о шест години и средно с 
?СДИНИРТРДУД0В стаж. При това конкуриращото лице трябва 
поне пет години да е землло ръководни поставе в с -
твото Па посочим и съмнителното място, зарад което с® Р 
писа втор конкурс: ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ СПОРЕД ПРА
ВИЛНИКА. „ .

Пснеже тоя конкурс „се изгубил . то във вестника Р - 
тство“ о-т 19. I 1967 се разписва „нов“. Обърнете внимание 
на условията: виеше образование с пет, полувшше с осем и

15 прослужени години на ръко 
място“: ЛИЧНИ ДОХО-

а

12 ■
■
а
а
■
в
в
а

Десет работни
ци заминават 

за франция

а
а

Средно образование с 
водни места. И онова „съмнително 
ди — по споразгзк 
ДП _ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ. 1

Ясно личи, че условията на съвпадат. Защо?
'Преди да отговорим на тоя въпрос да запитаме още не- 

конкУрса да се дават повече възмеж- 
полувисше или средно образование 

висшист,

ВКарстовият процес е изиграл 
важна роля във формирането на 
Влашко ливаге. Долината оста. 
«ала суха, когато водите на Бе- 
ровското езеро изтекли през под 
земните канали, образувани в пук 
натиннте. Водата навлизала в пу 
кматините. разяждала варовика, 
разширявала галерите. Пукнат
ините са 
ни земетресения, които са се слу
чвали при Власи. Доказателства 
за тия земетърси са тектоиическа 
та седловина Пайина падина, про 
тягаща се по посока на пещарата, 
както и жълтеникавите магмати. 
•чески -стени в -близост до влашко
то училище.

Но долината не е само плод «а 
тектонически

■
а

■
а
а

След някой ден десет Димитров 
градчанн ще заминат - за Фран
ция, където ще постъпят на рабо
та -в една фабрика. Това е пър
вата група безработни -от димит
ровградско, която посредством 
Бюрото ще замине в чужбина. 
На тях е обезпечена 'работа и ня
ма да имат затруднения, каквито 
имат опия, конто отиват сами.

За работа в ‘чужбина в Бюрото 
бяха се явили още четиридесет 
души от града и селата, между 
които три жени, от -които сега са 

една иска да замине. С оглед 
на положението във „Фабрад“ пре

■що: нима е нужно в
■ности, например, виеше,

— и страхуваме ли се, че няма да ни се 
пък именно от него се страхуваме та Даваме възможност и 
на онези с по-ниско образование?
Едно е съвсем ясно От самия факт, че условията в два
та конкурса не са еднакви и. че разликата е най-очеонеща 

доход (веднаж се определя според ГЬра

или ■яви
■

-последица ма сил- ■
■
■
■

по въпроса за личния 
вилника, а втория път по споразумение!) личи, че при разпи 
сването- на конкурса се е мислело върху 
Още повече, че в молбата, която подал изпълняващият в-ре- 
менно длъжността -директор е казано, че сегашните му лични 
доходи са 150 хиляди стари динара, и че ако бъде приет 
(?!) иска да няма по-малки лични доходи. А според Правил
ника би имал.

- Изводът се натрапва сам — има се предвид конкретно 
лице « условията в конкурс3 се определят според него. Са- 
моуправително и демократично ли е това? Ст. Н.

■
■конкретно лице.
■
■
■
в
вкрастов процес и 

разтърсвания. В нея се намиРат и 
останки от конгломерати, стени

на ча-

-мо в
в

ди няколко месеца в Бюрото бя- 
повечето

шконто се лесно разлагат 
къл. Ето, сткъед е потеклото на 
чакъла във високата сляпа доли- 

подзем-ието Освен конгло- 
Влашко ливаг’е са за-

ха -се явили 27 души, 
квалифицирани работници, -които 
искаха да отиват на работа в чуж

вя

на и в
мерати във 
стъпени и червени палеозоическн 
песъчницн, образувани преди мно 
го милиони години, когато в тая 
област ‘била 
червен пясък. И тия 1пзслаги лес- 

разлагат на дребен матери
ал, така че водите ги -постепенно 
свличали и отнасяли, 
начин като плод на селективната 
ерозия на разрушаващите се на- 

ивдълба нс продългова
тото карстово поле 
ваг’е.

бина. Тъй като предимство имат 
незаетите, работниците от 
брад" не са включени в конкури
ралите. Понастоящем те и не на
стояват вече техните заяавки да 
бъдат взети под внимание.

Заминаващите на работа са из
държали проверочен изпит, про
веден от самата фирма в Бюрото
за работна ръка в Пирот.

1

Редакцията се обърна към някои свои читатели с мод^ 
ба да й изпратят адреси на свои приятели и съграждани с 
цел да им се изпраща в. Братство.

Ние умоляваме ония читатели, които това не са направи
ли в най-скоро време да ни изпратят адресите.

От този брой изпращаме „Братство“ на новите читате
ли. Умоляват се същите да внесат сумата за абонамента по 
извратения пощенски запис.

„Фа-

пустиня покрита с

но се
По такъв

ела ги е Влашко ли-
Б.

на ДР-' Новата научна теория
тоя път бе напълноПетрович и 

потвърдена.
Въпреки че поради недостиг на 

време опелеоложката дружина не 
и измери вси- 

иа Пещерица ус

пръв транзистор в Петачинци и 
го оставих на родителите, гдокато 
в Жупа тогава стопански произ
водители купуваха телевизори. То
ва не значи, че хората в Жупа 
са по-богати. Но селата в моя

Във

От този брой „Братство“ започва да обнародва матери
али за живота и работата на наши хора от Димитровградско 
и Босилеградско заети в ДРуги краища да страната. По този 
начин нашите читатели ще бъдат запознати с живота на те
зи хора и същевремено за краищата, в които те работят. 
Материалите ще бъдат помествани в рубриката: „Нашенци 
за себе си, трудовите победи и родния край“.

са с пътищата и електрификация
та. През тази година в Жупа и 
последните села -са получили елек 
тр,ичество, а почти всички села са 
повързанн с автобуси. През тази 
зима е вървял автобус в полите 
на Желин, през твърде непрохо-

у-спя Да проникне 
чки разклонения 
пехът й е огромен. Другарите от 
Белпрад заслужават нашата бла
годарност и пълна похвала, 
обещаха през лятната ваканция 
пак да се върнат и да завършат 
изследванията. Тогаза окон-чател- 

и точната дължина

край нямат електричество, 
връзка с електрификацията бих 
предложил да се продължи дале- 
ковода от Звонска баня и готовПетър Петров:по ще узнаем 

на пещерата. съм ако за това има нужна и па
рично да помогна.

Предлагам в. Братство да съ- 
действува в разрешаване -на тези 
проблеми. Използвам момента да 
поздравя всички свои познати и 
приятели в Димитровградско, а 
същевременно благодарим на ре
дакцията на Братство, че дава мя-

1„Не съм прекъснал връз
ките с родния край

тогававероятностПо всяка 
ще бъде напълно 
вестността касаеща се до вълро- 

или ие водо-

снята и неиз-

са: съществува ли 
пад във Ветерна дупка? наше 
мнение е, че такъв не съществу
ва. Доказателно е, че никъде от 
левия бряг на Ерма от Власи до 
Суково не блика в'рело. водите 
на което по изобилие би отг-овар 
яли на получената представа за 

водопад. От ДРУ-

Отиачало нма-х труднос- 
шо сега имам ху- 

Аз и жената ра-

Л,нми -краища, а при нас няма ав
тобус до Долна Невля, Поганово, ст0 11 ‘на. вашенци, които в мо- 
Смнловцм и др. села. мента -не живеят е своя край.

Пред четири години аз отнесох Б. НИКОЛОВ

могнат
ти с квартира, 
бав апартамент, 
ботим като учители.

Като учител съм между по доб
рите. Гражданите на комуната ме 
познават и уважават. Активно ра
ботя във всички културни и спорт 
ни организации и

направил връзки и с Димит- 
По този -начин не съм

силен -подземен 
га страна, факта, че пещарата 
си името „ветрена“, факта, че от 
Пещерица излиза силно, -през зи. ^ в ** течение,

от Петачинци, Ди 
в Алск-

Петър Петров 
митровградско е учител 
сан-дровац е училището „Аца Алек 
сич“. Той ни отговори -на следпп-

възду шномата топло, 
факта че в пещерата 
на ламбите се навежда в 
посока, и, най-сетне, факта, че бу.

самс- от източ
ния, но не и от-западния бряг на 
езерото, чичто води^аопират до 
свода на 'Пещерата нав„ 
на помисъл, че бученето създават 
въздушните струйки, конто из 
снините поизвеждат осс-бени зву
кове неподобаващи бумтежа н

•плама кът 
западна

на това поле
съмте въпроси:

— Как сте приети в новата сре- ровград.
-прекъснал връзки с родния край. 
Вече един екип стрелци е гостувал 
миналата година по време на тър
жествата „Жупска беритба .

Всяка година • отивам със 
м-ейството си в моя роден край, 
«о всяко отиване ме разочарова.

Петачници е мое родно място. 
То няма вече -никакви перспекгн- 

без живот. Пътища не

мтежът се чува
да?

__ Какви успехи имате в рабо
тата?

__ Какви връзки подържате с
родния си край?

В Александров а ц работя вече 
години. Това е -град в ло

зарски и овошар-акн край /Ку 
па. Тук може да се дойде с 
тобус от Крушовап или Върмячка 
баня. Най-толяма фабрика в то
зи край е „Вино-Жупа 
произвежда известните 
вина, фабрика па грамофонни

„Дкскос“ и др. в Александровац 
хубавите тържества „/гчуп* 

беритба“, -която посещават 
хиляди хора от всички

се-

седем
водопад.

• -Следователно, освен точната дъл
жина -па пещерата, като втора за 

окончателно да се Ус 
ли подземна 

Истината

за
ви, поч: н 
съществуват. Когато отивам там 
трябва още от Ниш да предприе
ма мерки за да хвана някой 
автобус през Бабушннца. Много 
ми жал, че нямам възможности 
да видя Ждрелото (на Еерма, По- 
гановски манастир и хубавата Ер 
ма. Това са най-хубавите предели 
в неточна Сърбия.

Тук в Жупа, а това препоръч
вам и -на Димитровград, първо

дача остава 
танови съществува 
„Ниагара“ при Власи, 
ще бъде позната, когато през ля 
тото спелолозите донесат спецн- 

червена бея <и с нея обагрят 
Беровското езеро. То- 

бъдат открити пътищата 
бъде

която
жупски 

пло
чи
стават 
скаа ли а

■водите на 
тава ще
на подземните ручеи и ще

светлина върху 
подзем

десетина
краища на страната.

В тази среда съм приет добре. 
Хората -разбират човека, кога го 
има трудности ,и искат да му по-

хвърлеил -повече 
устройството на чудното 
но царство При Власи.

Изглед От Александровацкоето е направено е решен въпро-
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Още нещо за „Шибил“
Чувствувам се ашд-ьджен ГГРеД

читателите на издание „Братство“ 
Да каока дяколко думи но повод 
критиката на стрина „Шибил“, 
които неотдавна 
„Братство“ написа

1те е по-малък от Шибала па 
Йовков (извинявам се за неудоб
ното сраннепше), ,пък и гой излиза 
в стрнп и то на върна страница 
па (Централни вестници за децп и 
юноши, как вито са 
„Кскец".

Освен това, в димитровградско 
то основно училище една превода 
вателка мщ показа стшп 1га, Ши
бил, нарисуван п десетина! картни 
кн от неопитна детска ръка, И не 
сам,о Шибил. Стрипът отдавна 
вече е заел мястото в образова
нието на най-малките. Едва ли 
има учителка в Димитровград, к0 
ято да не ме е помолил да й нари 
сувам стршпче или картинки за 
нагледани помагала в обучение
то. Специално за Шибил получих 
снопжесгин и от по,висш,и- 'учебин 
институции, И дскат-о в Димитров 
град приветствувасса появата на 
Ш|1гбил, то другарката Тодорова 
дава знак на тревога.

Аз лично 'Смятам, че не съм 
сгрешил в избора на текста. Пър
вата литераутра, в която се сре
ща детет-о вън от училището е 
стрнитът. Дори и зрелостниците го 
четат с удоволствие. А какпо е 
престъпление ако ма това дете 
вместо „американски" -стрий за 
убийства и насилия, предложим 
текст на Йовков, Чопнч и др., па 
макар и във формата на стрнп! 
Няма ли това дете още иедорасиа

другарката не е имала предвид 
разказа на Йовков, защото как 
инак в азиатските иълчища на 
джемджемн и капсъзн вижда ге
рои с „необикновена физическа 
хубост“, без малко ботенцн и въз 
■рожденици!?

Считам, че споренето е излишно 
за образите на Рада >и Шибил, за 
тото смятам, че другарката То
дорова е в оня малък брей чита
телите, които смятат, чс са гроз
ни п несполучливи. Стремил съм 
се пайкраенвите моменти на раз
каза да доловим и изтъкнем и 
то -според оригиналния текст на 
писателя. Стрипът ме е „американ 
ски“, -защот-о е създаден -с худо
жествен рисунък -И е отхвърлено 
всичко, ксето характеризира стри. 
повете ца убийства, насилия и 
кавбойщнна.

Накрая дължа и едно обяснение 
,нл другарката. Погрешно е каза
но, че Шибил е мой дебют. Моят 
дебют се състоя още през 1942 
подиша на последната страница 
на софийския вестник „Вечер“ с 
с „Не го убивай Георги", стрип 
който -сън1,евреме!го -бе пръв в 
България. Ма следващата година 
отново „дебютирах“ -с илюстрация 
в романа па Георги Караславов 
„На село", къдет0 работех заедно 
с брат ми — художникът Иван 
Петров. Първата самостоятелна 
илюстрация па книга бе сбирка
та ма Орлии Василев „Песни за 
деца“, също през 1943 година.

Методи Петров

Това аи е предизборна 

активност...
вь:п вестник 

другарката 
Живка Тодорова, гимпалнеден у. 
чнтел в Босилеград, Като худож
ник нц книжката твърде ми е неу 
доб!го, че трябва сам да се „за
щищавам", -цо зарад правилно ос 
аедомение ага читателите ще се з- 
ннтам да дам няколко факти.

Като любител на Йовков, кого. 
то по-добре познавам от драмата 
му — „Боряна", „Албена“ и др., 
уважавам вълнението на другар, 
ката Тодорова за художествено 
слов-о н поетично майсторство вда 

велик български писател. 
Съгласен: съм

„Ппопнр“ н

На 11 февруари 1987 година бях 
в Босилеград служебно. Позна 
вайкат хората започнах разговор 
и върху изборите, без да си по
мисля, че може да дойде и до фи 
зич.еска разплата.

Става дума за следното. След 
като се отбих в ресторант „Кин 
— Стан“ в Босилеград и се сРещ 
нах с някои мои приятели и граж 
дани на Босилеград и без 
зная наклоността им изказах свое 
мнение, че за пратеник би трябва 
ло да бъде предложен другаря 
Христифор Николич или Стойне 
Иванов. Веднага след това група 
та се раздвижи и на края излезе, 
че за това мое мнение е подгот
вена физическа разплата. След 
малко, те ме обкръжиха и запоФ- 
наха да отправят убиди на мой 
адрес най-напред от Милан Сто
именов служащ при ДНЗ Боси
леград, а след това се намесиха 
Никола Станчев, земеделец, Сто 
ян Захариев, студент, Владимир 
Жижов, служащ, неговия син 
Стефан и Глигор Глигоров, слу
жащ при ОНЗ Босилеград.

Нападнаха ме физически, запъ
ва че съм изразил своето мнение 
От тяхното държание произлиза, 
че аз като гражданин нямам вра,! 
во да кажа своето мнение върху 
кандидатите за народни предста
вители. Нанесоха ми физически 
Побой и аз потърсих лекарска по 
мощ Понеже др Васил Христов 
не беше „ Босилеград потърсих 
Кирил Попов, но и той не е бил 
в Босилеград. Тогава аз се обръ 
нах към Анани Стоянов, управи
тел на ДНЗ Босилеград, без да 
зная, че д0 инцидента е дошло 
точно зарад него. Той не поже
ла да ми окаже помощ

Питам се сега Трябва ли в на
ше време да се постъпи така как. 
то се постъпвало в миналото на 
изборите.

Трябва а ли един кандидат за на 
роден представител така да по
стъпва.

Оставям на читателите да ка
жат своята дума за такива канди 
дати и агитатори.

Стоян Христов 
ул. 725 № 28 — Скопие

тоя
и ,с това, че пре

връщането в стрип на 'Кокъвто н 
да било -поетичен ток-ст губи от 
своята литературна стойност. Сле 
дователн,0 и разказът на Йовков 
е изгубил от поетичните -си кра
ски в стрила „Шибил“.

Но, само дотолкова съм съгла-, 
сен. Всички други аспекти, от ко
ито -се критикува „Шибил“ са за 
отричане. Все пак, желанието ми 
е не да отричам, а да дам извес
тни пояснения, особено за това 
какво ме е накарало да дам раз
каза на Йовков във вид на стрнп.

Внимателният наблюдател ще 
забележи, че днес в света в из-ку 
ството и литературата■класичес
кият роман губи от драматизация
та, драмата -пък страда от екрани 
■за-цня, особено от малкия екран! 
А, утре? Може само да налучк
ваме. Това са съвременни течения 
в човешкия дух. Ето защо, може 
би и противно -на някои наши оЦе 
нк-и и разсъждения, стрипът като 
форма за литературна комуника
ция у нас отдавна е приет, дей
ствителност, на коят-о сериозно 
ще трябва да разчитаме.

Бранко Чопич, един от гиган
тите на нашето литературно днес 
и неговият „Вук Бубало" „• нищо

да

ло да надникне щ емоционалната 
поетична реч на Йсвков, именно 
чрез стрила да се доближи до не 
говото творчество, да се заннтрн 
гува и насочи към поетичните 
творби.

Доколкот-о става дума за худо 
жествено - изобразителна интер
претация личи, че не е (квалифи
цирано доловена. Движил съм се

Из живота на младежта

ЗАРОДИШЪТ НА ГОЛЯМ ОРКЕСТЪРизвън рамките на -конкретния не- 
утралиспичен шрифт, обикновен 
за днешния стрнп. С по-свободен 
н диеретно стилизиран графиче
ски почерк съм се стремил да 
дам по-голяма художествена стой 
ност «а- стрипа. Мсже б-и тук не 
сме съгласували с другарката-, ко 
ято най-вероятно е очаквала да 
(види Йовковите герои в украсен 
и кланикъв рисунък. На нея не 
й се харесва пета -картина, па ка
зва: „В илюстрациите не се виж
да тая необикновена физическа 
хубост -на героите, 
подходяща е картина пета, е ко
ято -са изобразени хайдутите". А 
ето такстът на Йовков,
-който нарисувал картината: „Хай 
дутите тръгнаха след -него, засмя 
ха се и зъбите нм се лъснаха ка
то на гладни вълци. . . Хайдути
те препречиха пътя, изправиха се 
там страшни, брадясали наметна
ти с черни арнаутски гугли, отру 
па-ни -с оръжие. („Старопланински 
легенди“ ст.р. 5—6). Безспорно,

дар Захариев, Владимир Трайхо- 
вич, Кънчо Радованов, Асен Мит- 
рев и Янко Симионов, ученици в

Четири хармоники, две китари, 
една тамбурка и тарабука, в ръ
цете на Зоран Такев, Преподава-

Имат си сътрудници. Това са ше
стте певци и певици, които ре
довно придружават оркестъра.

Два пъти седмично са официал
ните упражнения. А в къщи, сви
рня колкег.о щеш. Може би яа 
някой комшия са продънени тъ
панчетата, но няма никакви про
тести. Сигурно свирнята, н нест
ройна на моменти, харесва на бо- 
силеградчаии, които малко други 
развлечения имат.

Сега оркестърът се готви за Де
ня на училището, после за 1 май, 
и така ще е до края на година
та. Понякога, казват младежите, 
посвирим и на някоя седянка, та 
поразвеселим бабите и момите. А 
за един от оркстъра ни казаха, 
че свирил дори и на една „повой- 
ннца“.

НЕСПРАВЕДЛИВИ
НАМАЛЕНИЯ

Миналата година Общинска
та скубщнна за културна дей
ност «а Центъра за култура и 
забава в Димитровград отпус
на дотации 
стари динара. Всъщност, до

биха намалени с 400

Особено не-

от пет милиона
според

тациите
хиляди.

Същото бе направено и в у- 
чебното дело. Тук -намалява
нията възлезоха на около се
дем милиона стари динара. Ка
то се има предвид, че тези на
малявания са направени в ма
териалните разходи, предназна
чени за подобряване условията 
на обучението — 
правените намалявания са още 
повече неоправдателни.

Причинят а пък за тези на
малявания е съвсем оправда- 

планираннжг прилив

На репетиция Малкият оркесър обаче си има 
трудности. Няма инструменти, а 
има оЮе жалаещи да свирят и да 
поуголемят групата. Ако се наме
реха към 600 хиляди динара, ор
кестърът щеше да стане по вну
шителен. Но 600 хиляда са много 
за бедната гимназия, а кой друт 
би отпуснал тази сума?

тел по музика, Здравка Гагулес- 
ка, Иван Александров, Алексан- босилеградската гимназия не след 

дълго време ще бъдат най-сил
ното средство за развлечение и 
забава в града.

тогава на-

Тези младежи още не са опит
ни майстори на свирнята, но вече 
устройват малки концерти в гра
да и по селата. Всъщност тяхна
та дейност е още скорашна. Ми
налата година бе образуван този 
оркестър, а вече на няколко праз
ника се чуха стройните мелодии 
на инструментите им.

И малки

ЗАЩО БЕЗДЕИСТВУВА 

ТРУДОВАТА МЛАДЕЖ
телна
на средства в общинската ка
са освен -нередовност се оказа 
.по-малък за над седем милно- Може би вое пак би могло да 

се направи чещо. Ако общината- 
попрегледа бюджета си за тазя 
година и попрнспадне тук таме 
за -сметката на младежите. За
щото тази малка група все пак 
може да бъде зародиш на нещо 
по-голямо. Заедно с хора на осем
годишното училище, който вече 
има успехи, това може да бъде

на стари динара.
Къде е несправедливостта 

тогава?
Несправедливостта е там, че 

са направени намалявания са- 
яяколко дейности — кул

тура, учебно дело и пр., полз
ващи допадни от общината. В 
другите дейности — съдство, 
здравеопазване, обществено- 
политически организации и др. 
не е намалявано.

Въпросът защо неравноправ
но се е отнесло към отделни 
дейности се налага и зарад ед
но друго схващане. Именно, 
до -кога ще надделява отрица
телното мнение, че без култура 
си можем. Или, че важното е 
училищата да работят, а не 
как и при какви условия. Това 
ярко потвърждава, че все още 
съществува и се промъква от
рицателно отношение към кул
турата изобщо.

Изтъкваме тази несправедли
вост и зарад това, че наскоро 
трябва да се приеме обш,нис
кият бюджет за тази година. 
Безспорно при приемането му 
ще се наложи известно нама
ляване на годишните планове 
за дейност на различни отрас
ли в обществения на живот —■ 
култура, учебно дело, здраве
опазване и -пр. Наложи ли се 
такова -намаляване, ще трябва 
справедливост и разбирателст
во към всички.

„Фабрад“ и да работим съвме
стно.

Обаче сега -не работим и по 
други причини. Интересът напос
ледък падна значително. На мла
дите не се дава поддържка т.е. 
разбирателство се проявява, кога- 
то шпервепираме в уп-равата. Та
ка беше с работните места. Ня
кои от по-старите все още пла
щат данък на еснафски навици. 
А това е плод -на слабия техни
чески кадър. Считам, че младите 
много повече щяха да се интере
суват, ако способните бяка из
пратени на доквалифнкация. 
Пирот бе открито текстилно учи
лище. От нас никой не бе изпра
тен.

(Продължение от стр. I)

ИВАН КОСТОВ:
Нашият актив има 20 младежи. 

С толкова младежи може много 
направи. Но, нашата дей

ност е слаба, а не беше слаба. 
Ние имахме танцов състав, бяхме 
подготвили програма, 
биколихме някои -села, предста
вихме се пред колектива. Питате 
защо сега бездействуваваме. Спо
ред мене, младите в нашия колек
тив са разочаровани. Положение
то и състоянието на предприя
тието е такова, че младите нямат 
време да мислят за развлечения.

Освен това на младите не сс

МО 'В

турнета е имало, нн 
казаха младежите. Чак в Долно 
Тлъмино са ходили

да се

те да пораз- 
веселят народа с някоя ръченица, 
македонско хоро или „у шест“. 
Не само те са били на турнето.

с която о-

гордостта на отдалечения от ма- 
МНН—С.Ст.гистралите град.

Студентите от^Судан 

чествуваха националния 

си празник

в

обръща почти никакво внимание. 
Ето, когато се оръчваха уволне
нията
След туй младежите, които бяха 
приети в предприятието като уче- 

искат аа

СИМЕОН КОСТОВ:
Младежкият актив в комбинат 

„Димитровград" е един от най- 
големите — наброява 60 младе
жи и девойки. Причината, 
сме особено дейни е 
твуваието ца помещения, младите 
работят в смени. И

бяха младежи.шестима

Организацията на суданските 
студенти в Юогославия устрои в 
Ниш чествуване на националния

ватски и арапски езици за зна
чението на това чествуване и про- 
жектрираха документален филм 
за своята страна.

в стопанството,
изпит, ио никой не им 

Дори към 
грубо отношение. Жалиха

че неници 
държат 
осигурява 
има и
се, но нищо не им помогна. Може 
би и това допринася, че младите 
от „Фабрад“ бездействуват.

в несъщес-
тяхтова.

преголямата 
заетост, да не -кажа заситеност 
от различни събрания.

Считам че младежката дейност 
наскоро 'ще бъде раздвижена. Съ
ществува голям интерес за Фери- 
алния съюз. Също наскоро ще се 
организира гумадиада в Загреб, 
безспорно и ние ще участвуваме. 
Значи, че има обективни пречки, 
но и слабости, които трябва да се 
преодолеят.

си празник на тая приятелска аф- 
р.иканока страна, на което честву
ване присъствуваха представители 
на Съюза на младежта и повечеМИТКО ВАСИЛЕВ, „СВОБО

ДА": В нашето предприятие рабо
тят 13 младежи и девойки. Като 
актив сме малко, за да предприе
маме акции със свои онли. Затуй 
в .нашия плац е набелязано да 
съединим силите с младежите от

студенти от африканските и 
атски страни, следващи на Ниш-

азн-

кия университет. В залата на 
ническня факултет студентите от 
Судан разправяха на сърбохър-

тех-
Ст. Н.

Ст. Н.
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ПОЧИНА МИЛО МИЛУНОВИЧ
На 11 февруари т.г. почина в 

Белград майсторът изложби в Париж. В страната се 
завърнал 1932 година, където 
ссояно е живеел и работил в Бел- 
трад. Втора изложба в Белград 
открива през 1933 година. При 
това той се престави като 
писец, който е взел 
уки не само от Сезан, но 
Пусен и Коро. През 1936 
той получи първа награда 
ртината Създаване на Югославия. 
През 1937 година, косато се от
кри Художествената академия в 
Белград, Милуновот заедно с То- 
мо Роксацдич и Петър Добрович 
стана първ иейн професор.

Втората световна война е пре
карал в Белград, а след войната 
през 1947 гпдина заминава в Це- 
тине, където заедно с Петар Лу- 
барда открива художествена шко
ла. В Белград се завърша през 
1949 година. Същата година съз
дава Мозайка в Югославския дра 

театър, за което е на
граден през 1949 година с дър
жавна награда от страна на пра
вителство на ФНРЮ. Тогава е 
изабран за майстор-живописец, на 
когото бе дадена майсторска ра
ботилница като най-висш степен 
на художествено образование.

През 1954 година създава из
вестната картина „Двадесет и се- 
дми март“.

В нашата страна е имал свои 
самостоятелни изложби през 1956, 
1958, 1965. Освен това много пъти 
е откривал свои изложби в чуж
бина.

Милунович е между първите 
художници след войната избран 
за члена на Сръбската академия 
на науките, на която в официал
ната зала бе поставил своята 
композиция „Изкуство".

живописец 
Мило Милунович, член на Сръб
ската академия на науките и из
куствата, един от най-известните 
творци на изобразителното 
ство в Югославия. Той бе 
демдесетгодишна възраст. Карти
ните му се намират във всички 
наши големи музеи 
както и в известните световни му
зеи от Ню Йорк до Париж и от 
Цюрих до Бостон. Той е един от 
основоположниците на Художест
вената академия в Белград. По
вече пъти е получил високи на
гради в страната и чужбина.

по-

изку- 
на се- живо- 

сериозни по- 
и от 

година 
за ка-н галерии.

Мило Милунович, академик и 
професор на Художествената ака
демия в Белград е роден «а 6 ав
густ 1897 година. Средно училище 
е завършил в Италия, а след то
ва започнал да учи живопис при 
А. Гякомети във Флоренция. През 
време на първата световна война 
служил в черногорската армия. 
Веднага след войната отива в Па
риж, където пребивава от 1919 
до 1922 година. Това била и пър
ва негова среща с творбите на 
Пол Сезан, който остана 
ваш за оформление на неговото 
изкуство. Първата му изложба е 
била в Париж, в салона на неза
висимите.

1 Първата своя изложба е открил
: в Белград през 1922 година заед

но със еклуптора Сретен Стояно- 
вич. След това е работил върху 
фреоните в черквата в Пърчан 
(Света Озаиа), а от 1924 до 1926 
е работил в Загреб. През 1928, 
1929 и 1931 година е имал свои

матнчен

МЪРТВА ПРИРОДАМИЛО МИЛУНОВИЧ

ОБРАЗУВАН СЪВЕТ ЗА УЧИЛИЩАТА 

НА НАРОДНОСТИТЕ В СРС
реша-

ник от Белград. Ференц Кучера, 
унгарец от Чантавир. Никола Ко- 
чиш, русин от Нови Сад и -Д-р 
Воислав Даннчевич, албаналог от 
филологическия факултет от Бел- 

КИРИЛ ТРАЙКОВ

Въз основа на решението на Григор — ромънец, от Вършец.
Републиканския завод за образо- Джеладин Беголи, шиптар от
ванне в Социалистическа репуб- Прищкна. Трайков Кирил, бълга-
лика Сърбия се именува Съвет „ин от Димитровград. Андрея
за училищата на народностите. ,, ,, „
Неговата дейност са въпросите, Чипкар, словак от Ковачица. Ва-
консо произлизат от работата или силие Сокович, политически работ
нуждите на тези училища в Сър
бия, Косово и Метохия и Войво-

град.

На Димитровградската сценадина.
След освобождението това' 

първо тяло на републиканско рав
нище което- поема от по-близко 

. много въпроси й проблеми, които 
се появяват във връзка с учебно
то дело в иародозните училища.

В СР Сърбия от 5.000 училища 
~~н4д'Г000 са"уйилйща' 8 ' който 

обучението е на един От езиците 
на народностите, с над 200.000 у- 
ченика, чиито нужди и проблеми 
са много по-големи отколкото иа 
онези които учат на сърбо-хар-

НОВА ДРАМАНова обиколка с по 

движното кино жествено _ артистично четене.
Счита се, че тази година ще 

бъдат представени трй до четири 
пиеси, между които „Слепи сте
ни“ от Илич, някоя комедия от 
Оремац й пр.

„Пробйрачката“ от Трифковнч 
всъщност представлява нанов0 
раздвижена театрална самодей. 
ност. Кслко обаче ще се поддър. 
жи темпа зависи не само от вол
ята на самодейците но и от това 
с какви средства ще разполага 
Центърът за култура в Димитров 
град.

Тези дни самодейците на ДимИт 
ровградския самодеен 
„Христо Ботев“ ще започнат под 
готвяването на комедията от К. 
Трифковнч — „Пробйрачката“. 
Комедията е в три действия, а 
на димитровградската сцена ще 
бъде поставена от дъглогодиш. 
ния най.стар димитровградски 
самодеец Истатко Станулов.

След приключване на техничес
ките подготовки след няколко 
дни ще се започне с !репетиЦ1гите, 
конто първоначално се използват 
за разучаване на текста и худо-

I- театър

ви“, българс-югославска коопро. 
дукция* както и чуждестрани 
филмове.

И покрай големия интерес на 
гражданите от селищата средст
ва за подвижното кино недости- 
гат, а с парите от продадените 
билети не може да се покрият 
разходите. Значи, ако искаме да 
се Прожектират филмсве н в 
селищата т.е. дейно да работи 
подвижното кино ще трябва да се 

' отделят повече средства .

Първата за тази година, спо
ред плана на Центъра за култу
ра и забава ,в Димитровград, оби. 
колка с подвижното' кино ще се 
проведе от 25 феруари до 10 
март. В над десетина села на ди 
митровградската комуна ще се

ватски език.
За предсдател на съвета е из

бран д-р Давид Андраш, просве
тен съветник от Нови Сад, а за'
секретар Милан Гвозденович, пе- 
дагогйчески съветник за малцин
ствените училища е Белград. За 
членове са избрани от всички на
родности по един и това: Попа

прожектира нашият филм „Де
войка“.

Освен филмове на родната ки- 
нопродукция, ще ое прожектира 
и филмът „Крадецът на праско-

А 14

Йордан Вълчев (НРБ) напред дечицата ми да найдеш. В челце 
да ги целунеш и бога да питаш — защо, 
боже, ти прибра на Кашата Жнвана де
чицата? Дали, че е снаха повторка? Ами 
тогава защо боже, си взел първата вен- 
чилка на наш Маринчо?

Заплакала още повече снаха и взела,. 
та свалила вързоглавката и взела да раз
плита косичцика — клетва да прави сре
щу бога. И все нареждала:

— Мамо, мамо, и от тебе си право на 
бога да кажеш: защо, боже, така мъчиш 
снахите? Защо, боже, боже, се трудихме 
да отгледаме децата на наш Маренчо н 
всичките от пръвната снаха отгледахме, а 
от повторената не можахме?

— Викай попаа! — изврещяла умира
щата бабичка.

Започнала да се бие с пеетннци в гър-

— О, дядо попо, златни ти уста! — 
въздъхнала снахата. — Добре думаш, ама 
н да има злато, няма Да дойде ред за ме
не! Нищо, тя само да умре блажено, че 
много се мъчи горката.

Маринчо, като всеки мъж, се бил у- 
плашнл от смъртта на майка сн. Като ви
дял попа да влиза с разперен кръст, от
дъхнал и се окуражил.

Попът изпъдил Марннчо и почнал да 
изповпвда бабичката. Добре, ама Маринчо 
се досетил, че може да стане дума зй ста
ри златни, и леко се примъкнал зади попа. 
Ни поп го усетил, ннто бабичка. Страх го 
било преди това да гледа смъртница га, 

нали било зарад пари, кокорйл 
се да не изпусне някоя дума от изповедта.

Баба Цонка вече нареждала:
— Дядо попе, всичките пости съм'по

стила, всичките премести съм взимала. 
Грях от тебе и от бога нямам, дядо попе! 
Ама сн имам други, мой сн грях. Втората 

не обичах. Знае се от век, 
че нейните родове са преоравали нашите 
ниви. Добра е душицата й, ама ето — не 
обичах я. И децата й намразих. Не исках 
от тая кръв човек да седне на имота мй. 
Двама с Марннчо тичаха 
като стар човек им гледах децата. И 
ките осем отрових, дядо попе, едно по ед
но и после разправях, че снахата е гре
ховна. Това е, нямам божи г.рях, няма да 
да ида в пъклото, иалн,дядо Попе?

Не се стърпял Маринчо и викнал, та 
заплакал с глас, глас мъжки, тъжовен 'и 
претъжовен:

Разказ

ИЗПОВЕД
Като чула за попа, бабичката се за- 

Снахата заплакала,
На баба Цонка Буелката й дошло вре

мето за умиране. Добре, ама не може да 
се премъчи и да умре- — задържало я не
що. Снахата й ,р!екла:

— А мъъ, мамо, яде ли ти се, пие ли 
ти се? Де, посакай ми нящо, че ми е го
ляма мъка за тебе!

— Нищо! — стискала устни бабичката.
И отново почнала да пъшка. А снахл-

мятала в постелята, 
вацелувала я за сбогом. 

— Снахо поронила пътннцата, — 
защо си ти така блага и сложна с мене? 
Защо все сакат да ми нящо угодиш?

— Ох, мамо мамо — отвърнала сна- 
ахта Жнвана, — нали съм пута повторка, 
какво да чини, смирена съм ти!

Баба Цонка взела да подсмърча, сна
хата Живана ревнала на глас и почнала

ама сега.

та пак: дите.— А мъъ, мамо, ето че си утвадаш. 
Като не щеш нищо, да викна ли попа за 
пречест, а?

Изхвръкнала снахата Жнвана и право 
в яхъра, при Маринчо.

— Маринчо, азе ще тичам за попа, 
а ти върви мама варднш. Свещта да дър
жиш баш до главата й, та ако тръгне, 
баре навреме да палнеш.

Изтупал си Маринчо ръцете от плява
та, отпал и капата, понзтъркал образа си 
с шъпчица и тръгнал за собата.

А снахата Жнвана тичала вече къмто

да сказва:
— Мамо, мамо, като идеш там, най-

снаха никак

по нивите, а аз 
всич:поповата къща. Дядо поп Кънчо таман 

бил запретнал ръкавите, подбол расото на 
пояса и търкалял една свиня — тъкмял се 
да я щроява. Като чул за баба Цоиа, на
псувал свинята, отпущил ръкавите и ра
сото, па затичал в оджака и бръкнал най- 
дълбоко в лъжмчника. Там приел комката, 
босилковата китка и сребърния кръст.

Снахата търчала обратно, попът гра
би след нея и току дума:

— Ай, мари Жнвано, рече ли бабич
ката нещо за злато или да я питам и за 
това? Че вярно — ти се без деца, ама 
ще потрябват старите парици — ниви няма 
вече за купуване, ама ето и ти бял

Халал ти, мале, вярата! Бог да те 
мале, убие!

И се залетял, та ци ударил главата 
право в стената.

Попът се уплашилпсе прокълне ли 
мъж като жена, ннкакава пречест не лови 
и никаква прошка не иде.

Баба Цонка се юпружнла и си умря
ла, олекнало й било.

, ден 
да видиш, на сбор да се порадваш, шеке
рен да си облизнеш.
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V V
— Може ли да я опитам? 

някой, по едвам претурал езика си в ус
тата.

калял — Моля ви се, казал той, всички 
комшии взеха ракия за коситба, само аз 
оставах без ракия...

„Кръчмата"
А когато дошло време за коситба този 

от Обреновац отворил долапа, взел ши 
шето, наточил малко ракийка в едно мал
ко шишенце и заминал на коситба. Около 
обед извикал своите 
глътка. Пийнал един, пийнал

моиХУБАВА ШЕГА И ПЕЧАЛБА — Може, казал кръчмаря и му подал 
един филджан „ракийка“. Този сръбнал 
няколко пъти п казал:

отишла на него .. .

— Бре, че.хубава ракия I ...
Друга реклама вече не била нужна. 

Хората тичали за шишета и купували ра
кия. Много души още я опитали и всички 
давали най-добра оеценка.

Но бурето вече се прнвършвало, а 
джобовете на двамата търговци все пове
че се пълнили.

На края дошъл едни човек от Обре
новац:

Тържествата на благи петък в Же
люша са надалече известни. Тук на тога
вашната граница се събирали хора от Сър
бия н България за увеселение н свиждане. 
Сегашните свнждания, както казват съв
ременниците на тип събори, са само бледа 
картинка от опия срещи, конто се устрой
ваха на благи петък при Желюша.

Със специални влакове от Белград и 
София хората идваха тук да прекарат един 
незаборавпм ден.

И както това става, при така огромно 
събиране на хората цъфтеше и търговия
та. Ако днес на границата минават най- 
ловки, сервизш, часовници и др. тогава хо
рата също така продаваха шаек, тютюн, 
гас, ракия ... Всеки по нещо купуваше, ка- 
квото е пр,ч съседите по-евтшю. Някои на
ши предцн' знаеха да спечелят доби пари. 
Тук ставаха подмш-аня, измами, кражби, 
но всичко след това служеше за смях и 
забава за сметка на ония, които успяваха 
тоя ден да излъжат .. .

Ето една „шега“, ма анонимните ап-

С1Ш, който имал смисъл за леки печалби, 
знаел, че в Царнбродоко имало г 
кпп, която -сс продавала евтино. Тази ра
кия 'много хора от пиратските села куиу- 
гга благи петък. Затова той 
един спой познат от Желюша 
|рнл.

много ра- съседи на по една 
друг, поглед

нали .се и всички в един глас казали:намерил 
и го помо-

— А бе, приятелю, имаш ли едно бу-

— Имам, отговорил му той.
— Дай подготови го, за да продавам 

на благи петък ракия — 'Предложил му 
кръчмарят о Пирот.

— Но аз нямам ракия — казал този 
от Желюша.

— Нищо де, ше намерим ракия, важ
но е, че имаме буре.

Когато станал събора на благи петък, 
пристигнал кръчмаря от Пирот прн своя 
приятел в Желюша и в късите следобе
дни часове, когато вече всички били пнйт 
нали, а ракията разпродадена, той напъл
нил бурето с вода от бунара и го откарал 
на сред съборището.

— Ракия? — казал някой.
— Да ракия, останало е съвсем малко!

— казал кръчмарят.
Веднага се направила тълпа от хора 

около бурето. Някои викали из съборище
то: „Има още ракия елате да си вземем".

поа□□□□□□□ а□□□□□□□□□□аооаапааасз□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ аао□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аос □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□оосюоешооаг

— Бре, ама ни мила този „мъж, това 
било чиста водица.

По този начин двамата „търговци" от 
Пирот ,и Желюша си направили хубава 
шега и богата печалба .. .

ре?

тори донесла .пълни джобове пари, без 
много труд. Шегата и печалбата е б,ила де
ло на анонимни автори от Пирот н Же
люша.

Едни пнротчанин, кръчмар по профе-

след нея. Една жена от близкия 
двор вика подир него:

— Ей, какво правите?
— Гоня си шапката! — отгово

рил мъжт.

Тихомир Нешич

Избори в канцелариятаУЧИ
БАСНИ В ПРОЗА Конкретната нощ беше безнадежно мрачна. Преломният 

характер на това положение се подчертаваше от градивната 
тишина в канцеларията. Такова състояние трая все докато 
другарят Печат не овлажи овалния сн език и започна да 
удря.

!РЕФЛЕКС г

Жената на директора влиза не
очаквано в неговия кабинет и за
варва секретарката на коленете 
му. Директорът започва веднага 
да диктува: „Икономиите са ои 
икономии, но все пак моля настой 
чиво, да предвидят за моя каби
нет поне два стола“.

НАГРАДАТА. . . Крушевац е град в доли
ната на Западна Морава и и- 
ма 16.638 жители (1953). Кру»- 
шевац е израснал на мястото 
където се сливат Моравски 
път от запад—изток и север— 
юг. Крушевац за пръв път 
се споменава през 1381 година 
в един ръкопис на Константин 
Философ, но се счита, че е ос
нован много по-рано.

Трябваше някои пръв да тръп
не по трънливия път. Всеки се 
дърпаше. Тогава магарето каза: 
„Не ви е срам!" и тръгна. За ко
ето го наградиха.

ГРЕШКА
За един апартамент кандидат- 

ствуваха: костенурката, охлювът 
и мишката. Комисията обсъди 
щателно молбите на тримата и да 
де апартамента на.. . кого мисли. 
Те? На мишката!

По-късно се оказа, че е стана
ла някаква грешка.

ПЕЧАТЪТ: Другарки « другари, след многобройните 
препоръки крайно време е да си изберем самоугтравителем 
орган. Тъй като според разпоредбите всички сме в нашия 
Инвентарен съвет, избираме само председател. Своето зна
чение и заслуги мисля не трябва да изтъквам Кой е против 
това аз да бъда председател? Моля?

КОТЛОНЪТ: Чакай бе другарю Печат, а дискусията? 
Ние не сме хора, та само да потвърждаваме, което ти каз
ваш. Лично мисля, че за председател трябва да изберем дру
гар, който с най-голям жар пристъпва към своята работа. А 
тева съм аз. И вторе, всички знаете колко усилия полагам, 
за :да си почивате: когато аз работя всички сте свободни . . .

КРЕСЛОТО: Нищо другарят Котлон не работи за мене. 
Именно от неговата работа аз търпя. Затова, другари, мисля, 
че провеждайки изборите, трябва Да се учим от примра на 
хората. Ето, например, аз в свойте обятия държа 
„глава“, а вие знаете какво „тя“ значи гари 
той на мене не седи с главата, но значението 
част от неговото тяло, мене изтъква като кандидат номер

;

Срещат се Двама студенти:
— Как живееш? Как е семейс

твото?
— Лошс. Представи се, изгубил 

съм адреса на жена си.
■;

Iтяхната 
тях. Наистина, 

и на ОНАЯ
ВКУС— Купих си кола, за да видя 

малко свят.
— Прекрасно, само че, този 

или онзи?
— От всички деликатеси най- 

много обичам тръните! — обича
ше да казва често кучето. 

Началникът му беше магаре.

... в Пирот е съществувала 
работилница за оръжие през 
1924 година, която е произвеж 
дала оръжие за нуждите на 
българските емигранти. Ръко
водител на работилницата е 
бил Джордже С. Димитрие- 
вич, местен партиен ръководи 
тел, а изработка на оръжието 
била доверена на Божидар 
Здравкович.

един.
ТЕЛЕФОНЪТ: 1Дом като е така, тегава мойте силни 

връзки имат, от човешка гледна точка, 
значение. Какво ще- прави, другарки и другари, нашият ко
лектив без мойте силни връзки. Аз мисля дори, че другарят 
Кресло подържа култа към личността.

ПАПКАТА: Другари, за да не направи нашият колек
тив някакъв обществен уклон, чувствувам се задължен да 
обърна вашето мниманне върху някои неща Първо, мисля, 
че при изборите трябва да се имат предвид интенцинте, 
че решаваща роля играят качествата на кандидата, именно 
онова, което те носят в себе си. Имайки предвид това, аз 
предлагам себе с и. Още повече, че може да се случи, напри 
мер, някой да предложи другарката Крушка а тя днес е тук,, 
а утре не е вече в нашия колектив, защето на нас в канце
ларията осветление не е нужно. Или например кандидатира 
се другарката Попивателна. . Тя е способна, възражения 
«яма. може дълго мълком да поглъща, но на нея, моля ви 
се, личат всички петна на нашия колектив. Затова, мисля, аз 
па аз.

много по-голямо
— Защо не беше предложен за 

отличник на цеха Иван? Нали 
той има най-добре изпълнение на 
плана за тримесечието?. . .

— Иван ли? Че той е заплану
ван за третото тримесечие.

И ТАКА НАТАТЪК
На един музикален конкурс се 

явили славеят, канарчето и мага
рето. Всички членове на журито 
били глухи. И така нататък.

.1
— Ха, шапката! — възкликва 

жената. — Не виждате ли, че го
ните черната ми кокошка?

— Как е жена ви? Отдавна не 
съм я виждал.

— Блазе ви.

Девойка се обръща към прияте 
ля с«:

— Някога ти ми казваше, че за 
теб аз съм целият свят

—:; Да, но познанията ми по ге
ография в последно време значи
телно се разшириха.

Ако животните купуваха обув
ки, не биха ходили на четири кра 
ка, а само на два.

Уважавам тоя писател — много 
хубави книги е прочел.

В този миг се чу трясък: падна решение. На нас, хората, 
ни остана само да налучкваме кого нещата са избрали за 
■председател, но-.да не ни изненадва, че те предлагат всяка 
себе си, защото нямат нито 'роднина, пито приятел, а толкова 
са твърди характери, че между тях няма полтрони.

. . . Пая Йованович е юго
славски художник, представи
тел на академския реализъм, 
професор във Виена, член на 
Сръб. академия на науките (от 
1888) Създава известните жан 
рови сцени: „Танец с мечове", 
„Борба на петли“, „Албанска 
стража“. Завръщане на черно
гореца от четата“ и др.

Неговата грешка
Силен вятър духа шапката на 

късоглед минувач. Той се затнчва
За какво ли му са на магарето 

дългите уши, когато не знае да 
подслушва?
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