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?ьрятстВо КРИТЕРИИТЕ СА ЗАПАЗЕНИ
От всички евидентнраин конфе- 

ренцнята се съгласи да предложи 
на междуобтилската конференц:»-

на Ре-

На общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Дими
тровград присъствуваха и пред
ставители на обществено-полити
ческите организации. В такъв, раз 
ширен състав, конференцията на
прави обзор на предизборната дей .

Социалистическия съюз, 
останалите

Стопанската камарая за
публиканската скупщина четири- 

каидидатн, за Ор- 
гаиизацноно-политическата тр,и, за 
Културно-просвети ата три и за 
Ооциално-здравствената — 1 кай

вести ии на българската иароаиоств сФр Югославия ма възможни

ност в
профорганизациите и 
о б ществ ен о - по л птическ и органнза- 

комуната. Между другото 
конференцията се констатира, 

че трудещите се в общината про
явяват жив интерес за стопанския 
живот и развитието «а обществе
но-политическите отношения в тру 

Изхождайки

ОТ IV КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШКА ОКОЛИЯ дидат.-
Общинската конференция 

ССРН предлага следните възмож 
ни кандидати, конто са предло
жени на най-много конференции:

За Стопанската камара: Дими
тър Славов, директор на Земедел 
ска кооперация „Сточар , Живко 
Виденов, директор на комбинат 
„Димитровград", Димитър Манов, 
председател на Общинската скуп 
шина, Душац Бишчан, директор 
на конфекция „Свобода“, всичкн- 

Димитровград. За Орган н- 
вече са

нацни в
наС1-0К - ценна и политическа <ад> в борбата за самоуправление

I довнте организации, 
от това на конференциите се мина 

на възможните«ъм предлагане 
кандидати за одборшгци и предегл 
вители в самоуправителните ре
публикански тела. Такъв подход 
към политическата дейност допри
несе приетите критерии, главно, 
да бъдат запазени и изтъкнати 
наистина най-активни хора, кои го 
със своето влияние и работа га
рантират, че компетентно ще уча 
ствуват в провеждането на зада
чите на стопанската и обществена 
реформа, както и в изграждането 
«а яай-непооредствена демокрация 
в обществено-политическите отно-

те от
зационо-политическото 
предложени: Димиаър Манов, пред 

ОС, Митко Томов, на 
СУП в Димитровград, 

на ОК

— За политически секретар на новоизбрания Околийски 
комитет на СК отново изабран ВЕЛИМИР МАТИЧ. 
Х>т7/^т1тя?гал?,тата на конференцията взеха участие ЙОВАН 
ВЕСЕЛИНОВ, член на Председателството на ЦК на СЮК 
МИЛЕВА ПЛАНОЕВИЧ, член на Изпълнителния комитет 
на ЦК на СКС, РАДИСАВ НЕДЕЛКОВИЧ. член на Пред
седателството на ЦК на СКС, САВО ВУКЕЛИЧ, генерал- 
подполковник, представители на Крайовия комитет на СКС 
за Косово и Метохия и представители на Околийския 
тет от Лесковад.

седател на
челник на
Георги Алекеов, секретар

СКС; за Културно-просветна
та камара: Кирил Трайков, дн-

„Моша

на

ректор на основно улнще 
Пняаде". Любомир Голубовнч, ги 

Никола Ива-мназиалеи учител .и
преподавател от Димитров-

коми-
шения.

Новите данни във встъпително 
то слово, показват, че за възмо
жни кандидати за отборници са 
изтъкнати 115 (за 28 отборннчее 
ки места), а за четирима пред
ставители 29 възможни кандида
ти. За Общинската камара са еви 
дентирани 47, а за Камарата на 
трудовите общности 66 възмож
ни кандидати. Между тях има 6 
жени и 4 младежи.

Председателят 
избирателна комисия при ССРН 
осведоми конференцията, че за 29 
евидентнранн кандидати за Репу
бликанската камара са се отказа 
ли 13 възможни кандидати.

нов,
град. За Социално-здравната ка
мара: Добрин Петров, лаборант 
в Дома на народното здраве. 

Присътвуващите бяха запозна- 
предложеиието на възмож

на ндидатп от Пирот."

Четвъртата по ,ред конферен
ция на Съюза на комунистиге в 
Нишка околия, която се състоя 
в понеделник в Ниш, насочи вни
манието си към осветляване ро
лята на първичните орга|Н|гзацчи 
и ръководствата на Съюза на 
комунистите в претворяването в 
дело на стопанската и обществе
на реформа и реорганизацията па 
Съюза на комунистите, подтик
нати от решенията на Брионекия 
пленум, стопанската и обществе
на реформа. В условията на брой 
ни пртиворечия на сегашната 
степен на обществено развитие, 
в Нишка околия са постигнати за
видни успехи в разобличаването

има неразбиране по въпроса за 
единството в Съюза на комунисти 
те, неактивно отношение към из
искванията на самоуправлението, 
производителността «а труда, спе- 
цналнзацнаята на производството, 
смущения и самобтлъчване от ор
ганизацията и така нататаък. На 
такива организации Околийският 
комитет ще трябва да помогне да 
преодолеят трудностите.

ти с 
шгте

Конференцията избра секретари 
секцията за обществена ак- 

н задължи
ат на 
тшвност на жената
Изпълнителния отбор да изготви 
предложения за учредяването на 
постоянни комисии. На края бе 
приет финансовия план за 1967 го 
дина.

на постоянага

Йован Веселинов

Единството з Съюза еголяма.
все по-необходимо, защото в на
шето общество възникват много

РЕЧ НА ЙОВАН 
ВЕСЕЛИНОВ М. В.

противоречия, които раздвижват и 
противоположни мнения.

Смисъла на борбата за един
ство трябва да се види и в аргу 

ментнрантгте- диалози и по този 
начин да се осъществяват еднч- 

-|Цнте становища, които да подти
кват Съюза на комунистите към 
обществено-политическа акция. По 
този начин, в нашите условия е 
необходимо единство за осъщес
твяване принципите на самоуправ
лението, за по-добра работа на 
работническите съвети, професио
налните служби, за по-справед
ливо разпределение. Но с това не 
се изчерпва работата на комунис
тите в трудовите организации — 
ти трябва да се пренася и в рам
ките на комуната. Понататък др. 
Веселинов посочи някои опаоиос-

В разискаваннята взе участие и 
другарят Йован Веселинов, член 
на Председателството на ЦК на 
СЮК. Още в началото -той под
черта, че онова, което е казано 
на конференцията само потвър
ждава колко напред се е отишло 

стопанската

Междуобщинска конференция на ССРН в Пирот
на шовинистнческнте, 'национали
стически, консервативни и бюр-о- 
кратически сили и тенденции и са 
създадени благоприятни условия 
за последователно провеждаме 
принципите на самоуправлението 
и непосредственото разпределение 
според трудовия ефект.

Явно е, че прогресивните сили, 
на първо място Съюзът на ко
мунистите, срещаха и все още 
срещат много препятствия (в осъ
ществяването на историческа'! а 
мисия) чиито корени лежат в съ
противата «а стопанската и обще
ствена реформа и реорганизацията 
на Съюза на комунистите ,и нес- 
хващането ролята на Съюза в 
изменените условия на нашето 
общество. Факт е, че през изтек
лата година 35 трудови органи
зации са строили без да имат 
обезпечени средства, иеразб,пране 
на интеграцията и дезинтерация- 
та, затваряне на вратата на тру
довите и други организации за 
специалистите, низкото идейно- 
политическо равнище на една част 
на Съюза на комунистите. Всич
ко това се явъва като пречка в 
провеждането стопанската рефор
ма в трудовите организации 
нататъшното развитие на самоу
правлението, 
със селскостопанските производи
тели и др. Това изисква 
новеге на Съюза на комунистите

още

Нои са съвместно 

предложените кандидати
в провеждането н а 
реформа и реорганизацията 
Съюза на югославските комуни
сти. Конференцията, в действител
ност, отрази тенденциите в Ниш
ка околия, защото в него се пре
сичат всички въпрсюи, които по
ставиха' IV и V пленум на ЦК па 
СЮК. Това показва и решител
ното отс. раняване на шовинизма, 
'национализма и бюрократизма. Та 

подход към проблемите го- 
в Съюза

на

На 19 т.м. е Пирот се състоя 
съвместно заседание на предста
вители на общинските конферен
ции на Социалистическия съюз 
От Димитровград и Пирот. След 
разисквания до предложените от 
политическите събрания кандида
ти за представители в камарите 
на републиканската скупщина бе 
уточлгена листата на възможните 
кандидати, която във вид на пре
поръка ще бъде представена на 
събранията на избирателите и ор
ганизациите на Социалистическия 
съюз в двете комуни.

Бе постигната общо съгласие 
Димитровградската комуна да да
де представител за стопанската 
камара на републиканската скуп
щина, а Пиротската — за другите 
камари. При това бе подчертано,

наречени неутрални, които не 
принадлежат по местожителство 
нито и а една от тях.

Съвместното заседание е пред
ложило следното:

I. Да бъдат кандидатирани за 
представител в Стопанската кама 
ра на скупщината на СР Сърбия:

1. Димитър Славов, управител 
на земеделска кооперация „Сто
чар" в Димитровград.

2. Живко Виденов, директор на 
каучуковата промишленост „Ди
митровград" в Димитровград.

3. Димитър Манов. председател 
на Общинската скупщина в Дими
тровград.

4. Душан Бишчан, директор на 
конфекция „Свобода" в Димит
ровград.

къв
вори, че непременно и 
на комунистите трябва да се взи
мат решения, засягащи стопанс- 

Изтъквайки, че
ти, които заплашват стопанските 
организации следствие затихване
то на стопанската дейност в Ни
шка околия е началото на годи
ната и необходимостта от по-ак- 
тивпо отношение към интеграци
онните процеси, конто още не са 
намерили истинско място в сто
панския живот на околията.

Накрая бе избоан нов Околийс
ки комитет на СКС от 45 и Ре
визионна комисия от 9 членове. За 
политически секретар на ОК на 
СКС отново бе изабран Велимир

ката реформа.
правил- 

разбиране ролята на Съюза 
комунистите от становището 
неговата историческа роля и

показахаразискванията
'ЙОТО

на
на
във всекиденвния живот, друга
рят Веселинов каза, че някои не- 

не са доггатаъчно яони, ко- 
гато трябва да се провеждат 
дело. Затова се гууби от пред вид 

на Съюза накому-

ща
в

и по-
II. В организационо-полнтичсс- 

ката камара:
1. Драгомир Николич

отговорността
накоято с развитентосътрудничеството пистите. че между кандидатите има и така Аца

Шипа, някогашен обществено-по
литически работник в Пирогски 
окръг, сега в Белград.

2. Любисав Лилич, председател 
на общинската конференция 
ССРН в Пирот.

3. Властимир Златковин, начал 
нпк на службата на вътрешните 
работи в Пирот.

4. Миодраг Чирич, секретар на 
ОС Пилот.

III. В културно-просветната ка 
мара:

!. Д-р Петър Козич, професор 
и пролекан на нодано-икономиче- 
скня Фактлтет п Ниш.

2. Милинойе Попович, директор 
из икономическото училище в Пн
рот

ставасамоуправлението
от чле-

още по-пълно ангажиране, 
по-активна работа.

Такъв спектър от проблеми, кои 
то в нашето обществено и стопан
ско развитие се допълват в усло
вията на непосредствено самоу
правление и в процеса та стопан
ската и обществена рефоома тър- 

Съюза на

на

ся" реорганизация на 
комунистите, но не 
„сбот от меоки заоад организа
ционно преустройство на първич
ните организации“ но като „оспо- 
собявапе на Съюза на комунис
тите ч приспособяването му към 
нов "те условия", както 
в отче а секретарят

само като

изтъкна 
Околийс- 

Велимир Матич.
на

3. Прелраг М-шчич. учител, оъ- 
кгчптит»л иа катедра за общест- 

•обрагочяние

хуя комитет
Изхождайки от „генералната 

лшшя на Съюза на комунистите' 
ръководствата, първичните орга
низации и комунистите трябва да

р.ено-пплитическо 
пои работническия 
в Пирот

л Милррчл Щтмович, учител, 
дигестпо нч основното училище 
в с’^р„чг,пе11

IV В социално-здравната 
м->оч

университетЙШ1' /;становища на демо-изгтажлат 
критически начала, които по-къс- 
но творчески ще прилагат в сре- 

В това от-

*.-■

ка-дата в която живеят, 
пощеше в много организации

отноше ше
има

1. Добриле Пешич .лекар в Пн- 
(следва на стр. 3)

пасивно 
важни стопански и 

ВЪПРОСИ,

явле шя "а 
към твърде
обществено-политически

рот.
Присътствуващите с внимание изслушаха отчета на секретаря па ОК на СКС



НЕИЗВЕСТНИ ДОКУМЕНТИ

Виена-център на балканската 

секция на Коминтерна
я

\ * т "».» т.

Миналата седмица президентът Тнто пет Дни прекара 
като гост п съседна Апрсгрня в компания на събеседник с 
който не беше трудно да се намери общ език. Самият пре
зидент Тнто охарктсризнра югославско-австрийските

като наистина добросъседски без по-големи проблеми 
Аврстрнщскнит президент Йонас и канцеларът Клауо из
тъкнаха, че придават голямо значение на посещението на 
президента на една държава с която Австрия 
много допирни точки.

Дългогодишното развитие на сътрудничеството между 
двете страни и упоритите усилни донесоха взаимна полза 
укрепвайки междусобното разбирателство. Така в отноше
нията между Белград и Виена се стигна до моменти в конто 
бе изразена готовността за още по-всестрансн напредък на 
стопанските отношения и други форми на сътрудничество 
между съседи, които вече добре се познават, познават соб
ствените си възможности и нужди на другата страна.

Търпеливото изграждане на междусобннте отношения 
доведе до блнзкост на становищата по международните те
ми, по-специално за проблемите в Европа в която са все 
по-очебиещн тенденциите към усмнряванс. Официалното ко
мюнике изтъква именно този момент. В разговорите на пра
вителствените делегации от двете страни се констатира, че 
в Европа съществуват възможности за подобряване на отно
шенията и за градивно сътрудничество.

С това посещение е сложено началото на 
още по-ползотворено сътрудничество с нашия северен съсед 
в практичното приложение на мирното съвестно съществува, 
не. Със задоволство се очаква момента, когато нашата стра
на ще върне топлото гостоприемство на австрийския прези
дент Йонас, който прие поканата на президента Тито да по
сети Югославия.

През 1926 година Виена е била 
център ца Балканската 
на Коминтерна, н чийто 
са били комунисти на Комунис
тическите партии на Югославия. 
Гърция, България, Турция и ре
волюционни организации на кому

митрон, член на Централния коми 
тет на Българската комуиистичес 
ка партия и член на Изпълкома 
и накрая се казва за Георги Ди
митров, че заема длъжности сек 
ретар на Балканската федера
ция.“

допия принадлежи на македонци.с окцин 
с вета в В един друг доклад, от 22 сеп

тември 1926 година, един Лрово- 
катор от Виена съобщава 
славската

отно
шения

на юго
полиция за кадровия 

състак на Балканската секция на 
Коминтерна. Той по-нататък

„от скоро време се научавам, 
че във Виена с Балканската сек
ция на Коминтерна ръководи Бю 
ро за източен Интернационал, с 
което ръководи Бошкович, член

има толкова
ПИ-

все:чу

. , •
" <: на екзекутивния комитет на изтеч 

вата Комитерна. Той ръководи с 
политическата служба дока то бол 
шевика „Манчевич“ ръководи с 
отделението за връзки с източна
та организация на Балкана“ — се 
казва на края на тези доклад.

В следващия доклад от Виена 
се съобщава до Министерството на 
вътрешните работи на стара Юго 
славия, че е проведена налегална 
конференция на представителите 
на комунистическите партии от 
Балканите и Коминтерна и на та
зи конференция се стигнало до 
разногласия до въггроса за ор. 
ганизационната структура във 
връзка ,е ръководенето на секци
ята. Една група од делегати на 
балканските страни е искала да 
се ръководи от Виена и Цариград 
с отделни отделения на Коминтео 
на, които би работили в Одеса, 
Будапеща, Солун и Милано из
тънявайки, че гю този начин ще 
бъдат по-близко до актуалните 
задачи на борбата на трудовите 
хора за подобрение на жизнени
те условия. Делегатите на Комин 
тери 1 от Москва се противопоста 
вили на това становище и искали 
да съществува самс- център 
във Виена, откъдето ще се ръко 
води с „един партиен апарат“ и в 
своята дискусия запознали атрисъ 
ствузащнте .,че неуспехът на бал 
канската
децентрализацията. 
на делегатите на Коминтерна то
ва мнение се наложило и то п.ред 
ставяваше пречка за по-нататъш 
ното доближаване на комунисти
ческите партии към своите наро
ди и към 'проблемите на своите
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*•*'Китайската „културна революция“ продължава да след. 
ва курса си със своите вече пословични екстреми, Афишите 
на „революционните бувнтовници“ осведомяват света за те
жки конфликти в отделни краища на просторния Китай. А- 
фишите потвърдиха по-раншннте вести, че президентът на 
Китайската народна република Лну Шао Ци и генералният 
секретар на ЦК на ККП Тенг Хсиа Пннг са свалени от по
ста в най-висшето партийно ръководство. Но, нито афишите, 
нито който и да е друг в Китай обясниха кога и кой е сме
нил тези две лица от самия Връх на китайската партийна 
хиерархия.

В древната китайска столица Пекин като чели са се из
морили голобрадите протагонисти на „културна революция“. 
Завладя тишина, необикновена откакто бе пусната в дейс
твие машинерията на „червените гвердейци“. Няма вече шу
мни димонстрации. Пред съветското и другите чуждестранни 
посолства владее мир, макар че министър-председателят 
Чу Еи Лай и неговият министър на външните работи Чен И 
и миналата седмица произнесоха антисъветски речи.
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пистите от Албания, Македония 
и Черна Гора.

Полицията в стара Югославия 
с внимание следила работата на 
секцията на Балканската ннтерна 
циоиала. Неставна са намерени 
полицейски доклади от Виена, кои 
то изпращали 'Провокатори, 
тези доклади в подробности се 
описва политическа работа и 
кадровия съста.в на Коминтерна 
за Балканите.

В доклада от 12 август 
година се казва, че Балканската 
секция .ръководи съвет, в който 
влизат следните лица: Васил Ко_ 
ларов, член на Ц.К, на Блгарска 
та комунистическа партия, Иван 
Попович, член на КПЮ и други. 
На ръководството на Ксминтер- 
на била дадена група хора, коя
то се занимавала с идеологическо 
политическа работа, а за Васил 
Коларов се казва: „Васил Кола
ров най-много се намира в Моск
ва. за това по време на неговото 
отсъствие го замества Георги Дп

Балканската секция на Кому
нистическия 
издавала 
Балканик“ и сътрудници на този 
вестник са били Асен Павлов от 
Българската комунистическа лар 
тия, Н Мармет, член на Турска
та комунистическа партия, Милан 
Михайлович, член на Комунисти
ческата пгртия на Югославия и 
други лица, чиятс точна самолич 
пост не може да се установи със 
сигурност, защото са. известни 
само с поевдомийте си.

Македонската организация на 
комунистите отделено е влизала в 
състава на Балканската секция 
на Комитерна. С нея са ръково
дили Димитър Влахов, Георги 
Занкоз и Павел Шатев. Под тях
но ръководство е излизал вест
ник „Македонско дело“, в който 
били обнародвани дописки за съ
ществуването на македонския на. 
род н за неговата борба за свобо 
да и признание на правата „Маке

интернационал е 
вестник „Федерацион

акция се дължи на 
„С натиска

В

ФИНАЛ НА БОРБАТА ЗА ВЛАСТ
страни.

Разглеждайки доклада от Вие-Ин-Кълбото на осемнадесетмесечната борба за власт 
донезня се размотава към квоя финиш в който президентът 
Сукарно би трябвало и формално да бъде отстранен. Предсе
дателят на Националния конгрес генерал Насутион съобщи, 
че това тяло е свикано за 7 март. По всичко личе. че окон
чателно е предотвратена възможността за компромис между 
президента Сукарно и военното правителство в Индонезия.

Твърде агресивната индонезийска десница охрабри ге
нерал Насутион да тръгне към окончателна разплата 
Сукарно. Очаква се развръзка. Обаче трудно може да се 
очаква че генерал Насутион и военнолюбивата десница, дори 
н ако остранят Сукарно, с това ще решат и индонезийската 
криза и ще свалят от гърба на народа на тази голяма стра. 
на тежките бедствия.

1926в
на идваме до данни, че в редове
те на комунистическите 'Хартии 
неприятелят е вмъквал свои аген 

спъвали работатати, ксито са 
за консолидиране на комунисти
ческите партии.

със Джордже Стаменкович

1) Материалите са намерени не. 
отдавна в Историческия архив в 
Ниш и за пръв път се публикуват 
във в. „ Братство“-

. ......................................................................... ........................................................ ........................................... .
Страници от историята на сръбско-българските отношенияОдринската операция през 1913 година по време на Балканската война 

(1912—1913) предприета в съдействие на сръбската и българска армия е една от 
най-големите битки през войната. Овладяването на одринската крепост влошило стра 
тегическото положение на турската армия и затова турското правителство предло- ОДРИН 1913жило примирие.

Одринската операция има огромно значение и във воената история, защото 
тук за пръв път се Прилагат действия на щурмови колони и самолетни бомбарди
ровки.

В боевете за овладяване на Одрин взема участие Тимочка и Дунавска диви
зии под командуването на Степо Степанович. Тези данни ще поместим в следващите 
броеве на нашия вестник, написани според документи на Военния институт на Юго
славската народна армия в Белград.

ение. Българската армия продължава с 
напредването с" към Чаталджа. Същевре- 
мнадо се обръща към сръбското правителс 
тво за помощ.

Сръбското правителство приема 'Предло 
жепието и веднага организира 2 армия, ко
ято след Ку.мановаката битка се отправя 
за Одрин. За комендант на сръбските ча
сти бил назначен генерал Степо Отепано- 
вич.

в разпореждане на Върховното ко- 
мандуване на българските войски. 
При заминаване от Щип и след пое
мането на новия пост обадете на на
шето върховно командуване 
22 октомври 1912 г. Р. Путннк“

В състава на сръбската армия са били 
Тимошка и Дунавска дивизия. С пристига
нето си те се включили веднага е сраже
нията. Българска втора армия по време 
на Пристигането на сръбските войски на 
31- октомври успяла да мине река Тунджа 
и по този начин се отзовала и на източна
та страна на крепостта

Ето едно писмо .отправено до комендан 
та на II армия, което говори за действия
та на сръбските части:

„До коменданта на втора армия 
Според искането на коменданта 

на западния фланг коменданта на 3. 
дивизия генерал Кирков, дадох запо 
вед осмн полк да започне с прех
върляне на моста да прехвърли 11 
останалите части, защото турЦите от 
вчера нападат „Картел тепе“.

Аз с щаба оставам в Еслетли. По 
ложението за сега не е така неудоб
но, защото всички полкови са заети 
на сектори, където нямам право Да 
командувам. . .
Комендант, генерал М. Рашич с.р“ 

В следващия брой:

Одрин е град в Зап Турция разполо
жен на река Тунджа. През 1960 година- е 
имало около 30.000 жители с развита текс
тилна, килимарака и кожарска промишле
ност, и Производство на разоио 
Градът е богат с исторически паметници, 
като джамията „Султан Селим“, Хасакн 
султан джамия, Зиндадн Куюн 
и др.

иостга на крепетта се намирала крснностна 
железница за снабдяване на войниците с 
храна. За създаване на добра крепост 
благспрнятствували и реката Марица, 
Арда и Тунджа, които разделяли крепоста 
па четири сектора така че всеки сектор 
представлявал една цялостна крепост.

В началот,о на Балканската война кре
постта, според турските планове, трттбвадя 
да Послужи за защита на левия фланг 
към България. В крепостта турците са и- 
малц сколо 60.000 войници и 600 артиле
рийски оръдия от различни калибър от 
87—210 мм. За снабдяване ма военните ча
сти е било обезпечено достатъчно жито и 
около 15.000 броя дребен добитък

В ПОМОЩ ПРИСТИГА И ВТОРА
СРЪБСКА АРМИЯ

масло,
От Върховното командуване на Сръбска 

та армия ведната било отправено писмо до 
Степо Степанович със следното съдържа
ние:

джамия

Градът има богата история. Още пре
ди построяването на Одрин тук е същес
твувало тракийско селище Ускудама. 
След това е преустроено в град Адриано- 
пол, наречен до императора Хадриан. През 
средновековието е многократно обсаждан 
от български войски. През 813 е превзет 
от цар Крум, през 914 и 923 от Цар Си
меон, а През 1205 от Самуил. През 1829 и 
1878 година е превзет от руските войски.

„Командуването на нашите диви. 
зни, които ще бъдат използвани за 
обкръжението на Одрин приемете 
Вие като комендант на армията. 
Заминете и Вие с тях и се поставете

друга "и
1»р.___

В 'началото на войната срещу Одрин 
била съсредоточена Втора българска ар
мия (с три дивизии) със задача да обкър- 
жи крепостта и да обезпечи настъпление 
на своите войски към Кирк—Килисе. За 
тая цел на 18. X. 1912 година

По време на Балканската война градът 
бил обсаден от страна на българската ар
мия. Тогава градът имал 80.000 жители и 
поради хубав-ото стратегическото положе
ние бил 'Подготвен от турците за отбрана 
на Цариград и по-нататъшнатс напредва
не на българските -войски. Градът е имал 
крепостна обиколка с 26 укрепления отда
лечени от града до 5 километра и на ра- 
стоянне от по 3,5 км. Около крепостта се 
намирали препяствия от тел. Във вътреш-

я,.:у—

..тя -премина
ва границата с голямо въодушевление 
своите войници и преследва 
сти, като на 23 октомври се отзов 
укрепленията :на западния и северозапад
ния сектор. Същевременно българската 
армия успява да отблъсне турците ггри Лю- 
лебруга-с и с това Одрин остава в обкръгк.

на
турските на

пред
■V ■4-4 5*
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та н ДимитровградСъбрание наСтатистика на ината
ПОВЕЧЕ ГРИЖИБосилеградско е беден край. Осемдесет милиона динара, 

колко ли много пари са за него? Това е може би електрифи
циран район на комуната, достройване на започнати учили
ща, културен дом, или нещо друго, което полезно да послу. 
.жи на човека, или поколението му.

Миналата година в Босилеградско са похарчени толко
ва пари зарад ината. Съдили се хората, съдили, съдили — 
и от ръце им се източили близо осемдесет милиона динара, 
които е могло да се употребят много по-разумно. Така те са 
сам0 скъпа дан на ината и неблагоразумието.

ЗА БОИЦИТЕКОЛКО 

СТРУВА ИНАТЪТ?
документирали 

■в Народо-ве, които не са 
своето дейно участие 
освободителн ата 

Безраобтнцата 
ве на организацията, бе предмет 

изчерпателна дискусия, в ко- 
и засегнатите

На 16 т. м. в Центъра за кул- 
забава в Димитровград се 
събрание на местната ор- 

Съюза на бойците.
война.тура и 

състоя някои членона
ганизация на 
Въпреки обременения дневен ред 

в делова атчо- 
бя.ха

насъбранието мина 
сфера, 
примети няколкко 
пия.

ято се изказаха 
бойци. Констатира се, че ръковод 
ството на предприятие „1 радня 
е проявило неправилност в дава 
пето на уволнения на членовете 

Съюза н<1 бойците. По пред
на ОК на

като същевремено
важни решс-В общинския съд миналата годи

на са 1лсданн 1.331 дела, кое углав
ни, кое 'граждански. Мито едно ме 
е било толкова необходимо, като 
се изкисват стотината, които са 
възбуждани по служебна длъж
ност. Повечето са за безобидни 
работи
жък" побой, „голяма“ щета, вода, 
вада, път, поместен камък на ен-

За кмло-две отава 
круши. Всъщност причината е им 
ществе а

Но п па следваше о дело идва 
само младежът и съобщава, че 
бабата си е останала на село. 
Защо? Били я променили, „отнче 
умре“ и не мотал да се яви пред 
съда.

Нишката се обърака още 
вече. На съда остава да отлага, 
да търси нови доказателства, но- 
в,ч свидетели — а разноските из
яждат не само дхода от 
кнте. но цялата градина.

или толкова

предизборна 
дейност в общината говори др. 
Илия Петров, председател на Об 
щинскня одбор на ССРН. Той .из 

че спазвайки демократич- 
многобройн ите

въпрос, решаван пред 
съда пб-рано, от което едната 
страна не е доволна и търси зи 
нагн сгода да съди. Друг път 
същите се сбили и за куха вър
ба, за която ветите лица заяви
ли, че не струва нищо. „Какво 
ше струва куха върба“

За досегашната
на
ложеиие «а секретаря 
СКС др. Георги Алексов с орга
ни на самоуправлението в това 
предприятие трябва да се реши 
въпроса и да се върнат на раб® 
та у,водените. Същевремено за на 
лежаща задача се прие Съюзът 

обществените факто 
да действуват за 
безработните

по- тъкна,
тгте начала на 
събрания в трудовите и общес
твено-политически организации, са 
изтъкнати голяам брой кандидати 
за общински, републикански и 

Обаче ка-

„тежка" обида. „те-

каза-
овош-

на бойците и 
ри съвместно 
заемането на

съюзни представил ели. 
то голям минус бе подчертано, че

канТРЯБВА ЕФИКАСНО 
МЕРОПРИЯТИЕ

чле-
досега между ецгидентираните 
дндати няма н1гто една жена или 
младеж, както и това, че е изо
станала борбата на мнения, което 
потвърждава факла, че нито един 
предложен кандидат не е 
върлен.

След разискванията събранието 
даде предложение да се евнден- 
тират като кандидати за отбор- 
нмцн на Общинската скупщина 
членовете на Съюза на бойците 
— Тодор Мнялков, Илия Маркоз, 
Славчо Колев, Димипър Манов, 
Драгнца Тошева и Драга Коцич.

По втората точка от дневния 
ред председателят на организаци
ята др. Джура Марковци проче
те напътствията на Републикан
ския отбор на Съюза на бойците 
във връзка с предлагане на за
служилите участници в Народио- 
ословобощнтелната война за отли 
чия. След изчерпателно разисква 
не бе определена комисия, коя го 
да събере дани,и за всички бой
ци, конто по една или друга при 
чина досега не са получили отли 
чия. По предложението на коми
сията по-късно ще разисква ме
стния отбор на Съюза на бой
ците.

Също така, чрез гласуване съб 
раннето прие решение да се даде 
предложение за отнемане на от

личията ;на двама бивши члено-

кове.
Също бе прието решение за 

жилищния въпрос 
НОБ-а. Тъй като 

огпуе-

Навалицата в боси.' еград :кия 
съд обаче не е от миналата го
дина. Дори има признаци на 
намаляване сега. Мировите съве
ти са решнли близо 1000 споро
ве през 1966, 'Ню е могло да се 
решат още 1000 такива, които не
нужно са гледани пред съда. То
гава разноските, които се пла
шат зарад ината, шяха да са 
по-малки и не биха обременявали 
семейни! е бюджети на хората.

Но тук трябва да се направи 
ще действува ефи- 

Напрнмер да се

решаване на 
на бойците от 
републиканския! отбор е

2,5 милиона стари динара за 
жилища, то съот 

Съюза на бой 
на Общинс-

отх-
нал
построяване на 
ветна комисия пр,и 
цпте, председателят

скупщина др. Димитър Ма- 
еъвместото с трудовите ор

ната
нов
ганизации, където са заети засе 
гнатите да намерят допълнителни 
средства за построяваше

Тези допълнителни средс- 
главно трябва да обезпечат 

и обшнна 
самите бойци.

на жи
лища, 
тв а
трудовите организации 
та, а частично и

нещо ,което 
каоно.
пред събранията с определени 
числения, които показват цялата 
вреда и безсмисленост на съдене
то, да се подейотвува за по-го- 
лямо утвърждаване «а мировеге 
съвети и да се поработи с хора-

излезе
из-

М. ПЕТРОВЕжедневна картина пред босилеградския съд

ло вещото лице. Един съдия пред 
лагал' свои 600 динара само да 
не се гледа делото и да не ста
ват за смях на хората. Но страните 
не приели. А 600-че динара след 
това стават 60 хиляди, които ме 
носи само едната страна.

В протоколите има и разни ре 
плтгки, които едва ли моат да се 
напишат друсате, освен в съде
бните показания на страните и 
свидетелите. Едни съвсем «атурал

пора, женска свадя, одсечена бу
ка, куха върба, кошничка круши, 
кошче отава, или няколко преси
лени реплики, които не са вест
ник. Глобени родители

та, за да не отиват на съд за 
измислени обиди или щети от 
500 .или 1.000 динара.

Може би няма да е зле, ако 
им се посочат и ония огромни 
■нужди от комунално и друго ес
тество в комуната, за конто са 
необходими и техните пари, които 
така безразборно хвърлят за съ
дилища, и тяхното единодушие и 
благоразумие.

М.Н. Нейков—С. Станков

Да, само това. Но щом се ста 
не пред съда, плаща се. Всяко 
дело иска такси, пътни и дневни 
за свидетели, тъжба, жалба, ед- 

две или повече разкарвания, 
отлагания, насрочвания, което сре
дно струва към 60 хиляди дина
ра. И ето, събрано всичко, дава 
огромната цифра от близо осем
десет милиона динара.

Съдията за нарушения в Ди 
митровград тези дни е нака
зал осамнадесет родители, ко

не изпращат децата си в 
Глобите се

но,

ито
основно училище, 
движат от хиляда до десет хи
ляди стари динара.

Понастоящем в Димитров
градско двадесетина деца не 
посещават задължителното Ос 
новно училище. Главната при 

изтъкват глобени-

ни изрази, от които едва ли не 
се срамуват, тези конто ги казват 
и тези, които ги слушат. Тук е 
епитетът оскубана..., курва, неоо 
лени реплики между девер и сна
ха и какво ли не друго. Арсена 
Стаменова и Правда Боянова от 
Бистър, 
вадето“

ОБУВКИ ИЛИ РИЗА ЗА ВСЕКИ 
ЖИТЕЛ КОИ СА СЪВМЕСТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИче „коньо влезъл в ли
са си наказали много та

кива обиди, които сега красят 
протокола от делото.

Понякога обаче не се знае кого 
трябва да обвиниш, ни съобщи 
един от съдиите, и ни разказа за

чина, както 
те родители е в слабия успех, 
който постигат техните деца, 
последователно повтаряане за 

Също така, 
с лошо

Казаха ии, че обш,ината има 
3.600 домакинства и близо 19 хи
ляди жители. Те живеят от сезон
но строителство извън комуната 
и от нископродуктивннте планин
ски ниви и добитъка. Национални 
ят доход ша човек от населени
ето възлизал на 50 хиляди дина 
ра, много им се виждали данъци
те, живеело се в недоимък и по 
стоянно стягаше на ремъка.

Тогава как да се нарече това 
съдене, ако не разхищаване или 
откъсване от залъка зарад ината. 
Сметките, и груби да са, нн по
казват едно близко до реалного 
състояние. Средно всяко домакин 
ство отделя за съдене към 22.230 
динара, или всеки жител на ко
муната губи годишно (според ми 
налогодшшнште резултати) 4.250 
динара, с които би си взел чифт 
обувки или добра риза. Разбира 
се, не всяко домакинство учас
твува в този „луксоз" и тогава 
излиза, че някои домакинства лро 
сто гладуват, но се съдят.

Местничество в случая няма. В 
едната камара ще бъде предста
вител ,от Димитровград, в други
те от Пирот. Обаче в тези кама
ри на трудовите общности едва 
ли има значение местожителство 
то на представителя, защото не 
един въпрос е 'областта на здра
веопазването, културата, ‘Просве
тата ш др. са общи з'л ло-голяма 
от комуната територия.

На съвместното заседание бе 
избран постоянен член на Съюз
ната конференция на ССРН. То
ва е Йсван Вацнч от Пирот, по
настоящем в Белград, който в 
предишния мандатен период бе 
съюзен представител за Димитро 
в градско, Пиротско и Лужница.

(Продължение от стр, 1)
2. Радован Джунич, лекар в 

Пирот. „
Съвместното заседание с-баче 

само препоръчва на събранията 
на избирателите да издигнат кан
дидати от тези предложени. Оба
че събранията са самостоятелни 
в решаването, съгласно рапоред. 
бите на 'избирателния закон. Все 
пак на съвместното заседание бе 
обосновано защо се предлагат те 
зи хора. Изхожда се от това, че 
тези от предложените възможни 
кандидати биха били напълно ква 
лифицирани за задачите, конто 
предстоят на представителите и в 
резултат на това биха оправдали 
доверието, което ще им се даде 
с издигането им за кандидати и 
представители.

НЯКОЛКО ГОДИНИ.
някои се оправдават 
материално състояние в семейч 
ството, както и отдалеченосттакъв случай.

Някой сг.секъл бука, кояло прп
на училището и пр.

Наказани са следните роди
тели: от Трънски Одоровци — 
Стоимен Георгиев — с девет 
хиляди, Никола Павлов — де
сет, Миленко Миленков — 
осем, Стоян Златков — осем, 
Сава Гьоргев — десет и Борис 
Томов със седем хиляди стари 
динара. От БАРЙЕ: Пегьр Со 
колов сдесет хиляди, Живков 
Радиоца — десет, Гроздан Ве 
личков — осем. Антица Зар
кова — три и Рашко Златков 
с десет хиляди стари динара. 
От ГОРНА НЕВЛЯ: Шпмра 
Стоянов с десет хиляди, Нико 
лай Иванов — десет, и Чедо- 
мнр Андонов с десет хиляди 
стари динара. Глобени са още 
Петър Виденов с десет хиляди 
и Чедомир Нейков с две хиля 
ди стари динара, и двамата От 
Скървеница. Също Мирча Г№- 
гов от Верзар с десет хиляди, 
и Ангел Стоилков от Било с 
девет хиляди стари динара.

При определяне на глобите 
съдията е взел предвид изказ
ванията им, че ще разрешат 
на децата си да учат. Оправда 
нието на някои, че са с лошо 
материално сътояние не е то
чно, тъй като мнозина са сред 
но заможни домакини.

Наказанията щяха да бъдат 
по.надзидателни ако бяха из
речени още в началото на уче
бната година. Все пак 
ки, които задържат децата си 
това е показателен пример, че 
съществува законно задълже
ние всички деца да завършат 
основно образование т.е. да 
отнпат на училище.

падането счупила две три овошки 
на съседа в градината. Разбира 

иска дело. Но на 
подсъдмият съобщава, че

се, веднага се
делото
че той не секъл букага, а някакво

Отлагат делото и викатмомче.
момчечето.

— Ти ли отсече буката, пита го. 
— Я, па кой че? Ама баба ми 

каза — съобщава невъзмутимо по 
който не повиканият младеж,

особена бистрота.каша
Делото е отложено, трябва да 

дойде бабата. М. Н. Нейков

Под/ошоЬки за 8 маршЩОМ „КОНО ВЛЕЗЕ В ЛИВД- 
ДЕТО“

Съдиите не скриват, че делата 
са незначителни и че поводите са 
и смешни, и жал^и. Дори поня
кога и страните разберат, че 
ват за смях пред хората и се 
отказвал от съденето или се по
миряват преди делото, 
носните и тогава не са малки.

Тодорка Добрева и Стана Асе- 
Гложие често застават 

пред съдиите. Между семействата 
има неразрешени имуществени въ- 
проси и те. щом се видят срещите 
им са комични, засмиват хората, 

обидата, колкото е обикновена 
и комшийска Да е, ги води до вра-

се състои в навечерието на Праз
ника, когато (Доколкото пиесата 
бъде подготвена) самодейният те
атър „Христо Ботев" ще Предста 
ви комедията „ Провира чката“ от 
К. Трифкович. Ако театърът не 
бъде готов тогава Конференция
та за обществена дейност на же
ната ще организира гостуване на 
Народния театър от Ниш. Пред 
Конференцията няколко жени-ак
тивистки са задължение да органи 
знрат чествуване на Празника по 
трудовите организации — „Сво
бода", „Димитровград“ и Други.

На последното събрание освен 
плана за чествуване, Конферен
цията за обществена дейност на 
жеиат.а констатира, че жените не 
намират подкрепа от страна на 
останалите обществено-политичес 
кн организации, а Общинската 
скупщина не е заделяла средст
ва за нейната дейност.

Че съвсем малко внимание се 
стдоля на жената потвърждава н 
факта, че До събранието на мест 
пия отбор на Съюза на бойците 
в Димитровград не бе изтъкната 
кантндатурата нито на една жена 
за отбори,ик или за народен пред 
ставител в Републиканската или 
Съюзна скупщина.

На неотдавна състоялото се съ 
брание на Конференцията за оо- 
ществена дейност на жената в 
Димитровград бе приет план за 
чествуване Празника на жената 
— 8 март.

Според плаша, на 28 февруари 
и 1 март група жени-активистки 
ще гостуват в Сливница, Н'Р Бъл 
гария, където жените от това 
градче устройват битова седятгка.

жел пи-активистки

ста

Но раз-

нова от

Ст. Н.Сетне групата 
ще посетят Оофня, където ще се 
запознаят със знаменитостите на 
българската столица.

В дните преди О-сми марг уче- 
от основното училище

ко
тата ша съда.

Крум Йосифов от Груинии съди 
Пора Крумова за „щета" от 600 

На междата на 
круша. Клоните й висят 

ливадата на Крум и узоели- 
отавата. Тряб

ва да се съберат крушите, но 
На ли ставата ще се посгази

за всич
ниците __ „
съвместно с учителките ще пред 
стапят за майките подбрана прог. 
рама. Децата пък от забавачшото 
на всички Дошли жени в залата 
ще връчат цветя, от пластмаса, 
които ще изработят сами.

Главното тържество, обаче, ще

имотадинара, 
нм има
над
те круши падат в

Ст. Н.
чкак

малко? И ето повод за съдене.
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БОСИЛЕГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ

<□> ш ШШ © ‘ат Ш Ш ПС & ,ж'ш><П)штпЕ,&,
Разсърдените параловци

ТЪРСИ СЕ РАБОТА ЗА
СРЕДНОШКОЛЦИ И ДЕВОЙКИ

тях новечето са девойки, защото 
младежите учат или отиват а» 
строежите.

За този излишек именно три/5 
ва да се мисли занапред. Никак
ви квалификационни курсове за 
девойките не са организирани, ос- 
вен за шиене. А те са необходи
ми поне като предварителна под
готовка, зашото по-леко ще е и 
па търсещите работа и на об
щинските фактори да решават 
проблемите на заемането.

В Боснлсградската община всеки 17 жител е зает в сто
панска или друга трудова организация. За страната ни та
къв показател би бил повече от тревожен, но тук няма мяс
то за тревога. Всяка година 4.000 мъже и жени 
на сезонна работа по строежите или обществените земедел
ски стопанства и натискът за работата спласва.

Но-това няма да трае дълго, защото от година на годи
на все повече са тези, които търсят работа и са готови да 
заминат извън комуната.

И друго интересно явление има — мнозина от търсещи
те работа са квалифицирани хора, например средношколци- 
икономисти.

Много са сърдити параловци. Толкова са сърдити, че 
сръднията им се превърна в малък бойкот на предизборни 
те събрания Просто отказаха да предлагат кандидати за 
представител и отборници.

На кого са сърдити параловци?
Сърдят се ма председателя, сърдят се на селската пар

тийна организация, на общинските служби и на служителя 
Милачко там.

А сръднята не е току тъй. Нс

заминават

е инат това, че Не канди
датират както другите хора. Трудили се параловци да све
тне електричеството по домовете им. Много труд положили 
и приготвили: стълбове, помещение за трансформатора, 
ца, всичко каквото им трябвало за довеждане 1га тока. Но 

всичко е спряло. Предприятието за разпредслешн: на 
електроенергия отказва да започне работите, защото нямало 
проектосметни документации или скица, както казват пара>- 
ловци. А според тях скицата трябвало да се направи и об
щината от Милачко.

И сега най-много се сърдят на Милачко и на началници
те му, че не го подгонят да направи нужното.

Така знаят хората и така постъпват. Но вината не е у 
Милачко и началството му. Не минават вече скиците. Сега 
се иска добре кзготвана документация, която скъпо струва 
и затруднява общината не само зарад Паралово, но н зарад 
още две села, конто също са готови да се електрифицират.

Общината не бсздействува обаче. Тя настоява тези се
лища да минат със скици, ако може, а за другите да се из
готвя документация както трябва. Но дали ще се успее, е 
въпрос.

ШАНС, КОЙТО ИСКА 
УПОРИТОСТ

жн-

Началото ма 1960 година Бюро
то за работна ръка в Босилеград 
е посрещнало със 163 незаети ли
ца. Тази 1ГОД'1гна броят им е не
голям, а между тя,х са 44 висо
ко и квалифицирани работници, 
трима внщнетн 36 лица със сред
но опециалпо образование, меж
ду 'които мнозина със икономи
ческо училище.

Цифрите обаче са ■относителни. 
Това са само 'регистраиринте не
заети, а много още хора чакат 
да се янп конкурс и да потеглят 
ог селата. Те са готови да оти
дат по строежите н Македония, 
Поморавие или Банат, или да ра
ботят в земеделските стопанства, 
в която и да с република. Това 
е неквалифицираната работна ръ
ка, за която зарад иепроб|гра.пето 
лесно се намира работа нався
къде.

сега да се пообсъди положението на 
кадрите в предприятията и ко
операциите и да се 'направи нещо 
за заемане на част от тези мла
ди специалисти, които след годи
на две ще им дотрябват сигурно.

Един шанс, не толкова близък 
обаче, сществува, макар че е не
обходима известна настойчивост ,и 
упоритост от хората, които ръко
водят общината.

За бъдещите мини в комуната 
няма да са необходими само ми
ньори, но и други специалности, 
между които и икономисти със 
средно образование. След някой 
и друг месец ще започнат под
готвителните работи, а някои ми-

И ДЕВОЙКИТЕ НАПУСКАТ 
СЕЛАТА

Неквалифицираната женска ра
ботна ръка в комуната също за
почва да се раздвижва. Тя не е

На Милачко, значи, не е трудно да направи скицата, но 
н нея няма да я приемат тези, които ще работят по довеж
дането на тока-

И какво излиза. Сърднята трябва да се насочи другаде, 
съвместно с общината да се намери начин да се мине със 

скица, а ако не може, да се направи необходимата докумен
тация, да се оправят работите.

Само, считаме, че параловци не са били прави, когато 
са отказали да предлагат кандидати, защото това е полити
чески дълг на гражданина, който не зависи никак от нере
шен въпрос. Нали пменно избирането на нови хора цели ра
ботите нн да се оправят по-Леко и по-бързо, при съвместни 
усилия на представителите, отборннците и избирателите.

а

МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЧАКАТ

Какво да се прави с младежи
те |И девойките, които преди го- 
дина-две са завършили икономи
ческо училище е града н стоят 
без работа? Този въпрос за слу
жбата на заемане и за общин
ските фактори представлява в мо
мента голямо затруднение. В ко
муната няма място за 36 средно
школци, от които 30 са готови 
специалисти по стопанските нау
ки или земеделието. Няма място 
засега и в близките градове, къ- 
дето също има млади хора, ча
кащи да се настанят на работа. 
А отвсякъде се чуват упреци и 
критики, че в общината имало 
неподготвени хора, че в коопера
циите имало неграмотни, че ра
ботите им не вървели тъкмо за
това, а общинските ръководители 
не действували.

Въпросът е трудно разрешим 
действително. Една „чистка“ 
управленческня апарат и админи
страцията в предприятията и ко
операциите е невъзможна в ско
ро време. Тук има хора, които 
„вършат“ работа, но имат семей
ства, трудов стаж и ги пази за
конът Не всякъде е 'разбран до- 
статаъчно въпросът за ползата 
от подгоговенн кадри, «иго пьк 
босилеградюко-.о стопанство има 
възможност да обезпечи 
работа на 'неподготвените в про
изводителните цехове и прочее.

Стига се до безиеходица и до 
това младите да потърсят работа 
и извън комуната и околията. Но 
колко ще се успее, е въпрос. Раз
бира се, в комуната би трябвало

М. Н. Нейков

ПРЕДИЗБОРНИ ДНИ В 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА
Безгрижно се връщат от училище, а когато завършат. . .

регистрирана при Бюрото, обаче 
винаги е готова да напусне село 
и да замине във фабриките. Ми
налата година 100 девойки са ра
ботили в земеделски стопанства 
в Македония. От три години над 
150 девойки работят във вранс- 
кнте комбинати ,и важат за най- 
добри работнички. Някои се на
мират във Войводнна на посто
янна работа и там ще образуват 
семейство.

Но нзлншекът на работна ръка 
не е изчерпаш с това. Той съще
ствува, защото 200 души годиш
но израствай за работа, а между

ни ще заработят, макар че теша 
няма да е пълно влизане в дей
ствие. Ще трябват кадри, които, 
ето боенлегр адско е готвило ня
кога с мисъл и за това. Защо 
да не се настои тези младежи, 
които сега стоят без работа и не 
допринасят със знанието си на 
обществото, да заемат местата, 
които ще бъдат необходими.

А настойчивостта тук би била 
напълно основателна, защото те
зи обществени богатства все пак 
принадлежат И на тая община 
на жителите й.

В 15 от общо 51 местни орга
низации «а Социалистическия съ
юз в Бабушнишка община са 
евидентнрани 34 отборнически ме
ста в Общинската скупщина, 68 
евентуални кадилата, а за чети
рите представителни в самоуправи 
телците камари в Скупщината на 
Сърбия — 70 кандидати.

За Стопанската камара на Ре
публиканската скупщина са еви
дентнрани 21 кандидати, от които 
8 са директори на трудови орга
низации, за Културно-просветната 
камара 20, главно директори на 
основните училища и друг,и кул
турни институции, в Органнзацио- 
но-политическата камара — 16 ,и 
в Социално-здравното вече 15 
възможни кандидати.

Провеждат се конференции в 
профсълозните подружгници и в 
35 местни организации, затова се 
очаква още по-полям брой канди- 
тати за отборници, а особено за 
представители за самоуправшел- 
ните камар,и в Скупщината на 
Сърбия.

Освен директори на трудовите 
организации, предлагани са об
ществено-политически работници и 
други ръководни лица. Обаче о- 
нова, което характеризира сегаш
ното евпдентиране на кандидати
те за отборници и представители 
е, че изостават непосредствените 
производители.

Според изявлението на Велимир 
Джорджевич, секретар «а Общин
ския комитет, първичните органи
зации на Съюза на комунисти ге 
н ръководствата на другите об- 
ществено-полнтичеокн организации 
•не обръщат достатъчно внимание 
на предварителните събрания на 
Социалистическия съюз н про
фсъюзите и повече се говори за 
задачите на юкупщиннте на обще-

на

М. Н. Н. — С. Ст.

Фреквенцията на 

стопанския съд в Ниш
другаствено-полнтическнте общности н 

активността на отборннците и 
представителите в развитето на 
комуналната система и усъвър- 
шенствуваието 
механизам.

Когато стане погрешно включ
ване и в Стопанския съд в Ниш 
стават 'Прекъсвания, шумове, пау 
зи н извинения ,и без тях, както 
това става на телевизията.

Думата нн е за мандантната 
тъжба на каучуковата промишле
ност „Димитровград“ против тек
стилната промишленост „Власи, 
на“ от Власотинцн за дълг от о- 
коло 3 милиона и шестотин хила- 
ди стари динари. Стопанският съд 
в Ниш шздал платежен акт на 15 
март миналата година и „Димит
ровград“ го приел след десет дни. 
Тогава, ни казаха в предприяти
ето, всичке е било в фед Обаче 
съдът ги изненадал когато на 9 
юни пм изпратил акт с който се 
провъзгласява за некомпетентен 
по 'разрешаването на спора, изтък 
вайки. че е последвал протест и 
предметът поради това е предста

та според което дългът е платен 
в началото на май 1966 година. 
Въз основа на този протест Ви
сшият стопански съд в Белград 
отхвърля платежния акт на Ниш- 
кия съд като преран. Значи, вър
тели.

на окупщннекня 
Н. НИКОЛОВ

Интеграцията—икономическа
необходимост

Решавайки 'Ребуса „Димитров
град" стига до съзнанието, че има 
погрешни включвания в Стопан
ския съд. Иначе как се е стигна
ло До тези обърквания, с които 
стопанския съд в Ниш фреднаме- 
рано 'или не е опитал да даде въз 
можност на ответника да не пла
ти около 140.000 ст. динари за ря 
зноск ии лихви -3- заради това че 
главният дълг бил платен преди 
тъжбата. След седем месеца Вие 
шия стопански съд в Белград е 
отсъдил Власина да плати съдеб 
ннте 1разноскн и правдата е задо
волена Обаче хората ст „Димит
ровград“ продължават да искат 
ответникът да плати и другите ра 
зноски, направени докато са иска 
ли правда за себе.

И сега на правната служба на 
Димитровградското предприятие 
е трудно да реши да тръгне в та
кива «емирни води които скриват 
потулени стени криещи много о- 
пасности, за да се стигне на си
гурно място.

Колкото и заключителната смет
ка да е личен поопорт за дело- 
витостта на едно предприятие, не 
е в състояние да отрази всички 
фактори, които са- влияели върху 
една или друга икономическа ка
тегория, една или друга компо
нента за пазара и да представи 
невидимото действие на определе
ни икономически закономерности 
в условията на стопанската ре
форма. Това «е може да стане и 
в димитровградските условия. Про
изводственият план «а комби
нат „Димитровград“ не е изпъл
нен с около 15, а изплатената 
реализация — с 24 на сто. Но, 
все пак, димитровградският ми
лиардер осъществи доход от око
ло 900 милиона стари динара, от 
който 45 на сто задели във фон
довете, или към 370 милиона ди
нара. Докато нетопродуктът на 
един работник през 1965 година 
беше 1 милион и 871000 - мнналага 
година надхвърли два милиона и 
305 хиляди стари динара. През 
това време средните годишни л>гч-

ни доходи нараснаха от 492 910 
на 711393 динара на 
ботник. Ако беше 
на производството и реализация
та щеше да има 
въздействие и върху останалите 
категории в заключителната смет
ка, т.е., върху жизненото рав
нище на работниците. Но 
край това гумарци са доволни. 
Казват, че добре им върви 
острите условия в стопанската ре
форма, нямат лагер от неггродаде- 
зти стоки, а във фондовете са 
внесли значителни средства При 
това. не трябва да забравим 
че в настоящата година ги очак
ват много по-тежки производст
вени задачи. Затова и професео- 
налннте служби н органите на 
самоуправлението анализират при
чините конто са довели до неиз
пълнение на производствения план.

Подобно е и положението с не
платената реализация. Всички у- 
силия на „Димитровград“ да 
плати ол големите търговски пред 
прнятня към 500 000 000 стари ди

нара останали без успех. В спи
съка на дължещите се намират 
„Хнмикалия“ — Загреб, „Шевро“ 
— Ниш, „Югопромет“ н „Веле- 
търговнна“ — Сараево и други.

Направени са първите крачки 
по пътя към сътруднчес ,во с дру
гите д.руговп организации. Чети
ри предприятия за гумени изде
лия са направили договор и пра
вилник за ооноваване на собстве
но сдружение. То би имало 
дача да се занимава с 
износа, подобрението на 
гията 
денията в 
Това 
За тази

един ра- 
мзпълмен плана

положително

и по-

и в
за зя- 

вноса и 
техноло-

вен на висшия стопански съд в 
Белград.

Димитровградскотон прилагане на предприя-нововъве- 
производствения процес, 

е н пътя към тне 'получава 'Протеста чак на 2 
септември и в него сеинтеграция, 

цел е формирана комисия, 
която да изготви

отхвърля 
платежния акт на нишкня съд о- 
баче непроект и да ви

ди изгодата от сдружаването. До
кументацията м правилниците 
бъдат готови

този който е изпратен ма 
Гумарата на 15 март, но някъкъв 
нов в № 2323/66

ще
ло края ма февруа

ри и ще бъдат представени 
публично обсъждане 
те организации. Ако върви 
се очаква

от 19 май 1966на година. В протеста се твърди, че 
дългвт е и •'■платен йа 8 февруа
ри. Проверявайки

по трудови- 
какго

■ вече през мава сдру
жението ще бъде за-ег -стомпа-ю 

АГ. В А КИЧ '

на-
твърдението в 

_ .. : предста 
вя отчетно извлечение от банка-
протеста „Димитровград"
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Земеделската кооперация като
производител

Височки теми

Общите интереси 

обединяват селското стопанствоПо-големи доходи от
нзсб-Автотраиспортио: о предприятие 

в Пирот закри линята Височка 
Ръжана Д. Криводол 
твената съобщителна артерия на 
Висок със света. Това предизвика 
недоволство сред населението ме
жду Вндлнч и Стара планина. 
Не минава събрание, на което да 
не се чуят остри критики по ад
рес на предприятието, особено се 
га, на предизборните конферен
ции на Социалистическия съюз. 
Този въпрос бе обсъден и на не
отдавна състоялата се годишна 
конференция на ССРН в Дими
тровград, ма която прнсъствуваха 
и обществено-политически дейни 
от Пирот. Стигна се до извода, 
във Висок да бъде проведено събра 
ние на председателите на Общинс 
кнте комитети на СК. председа
телите на Общинските конферен
ции на ССРН и завеждащите'кому
нални въпроси в Димитровград и 
Пирот. На събранието бе дадено 
обяснение защо е закрита лини
ята за Висок. И покрай преду
прежденията, че пътя трябва да 
се поправи, не били предприети 
навременни мерки, а той е в твър 
де лошо състояние. Предприятие 
то пусна временно рейс до Д. 
Криводол при условие височаии 
да поправят пътя. И височаии не 
седяли със скръстени ръце. Вет. 
нага след договора било свикано 
събрание на Съюза на комуни
стите, представители на местната 
общност, местните организации на 
Социалистическия съюз и отбор- 
ниците от района. В работата на 
събранието взели' участие н пред 
седателят на Общинската скуп
щина Димитър Манов, секретар- 

ОК на СКС Георги Алек- 
сов, председателят на Общинска
та конференция на Соцналнстнчес 
к,ия—съюз Илия Петров н други 
обществено-политически дейци, в 
-общината. Покрай оспособявансто 
на пътя за временни съобщения,

да се

няма такиватой да си остане по старото тра
се, а по другата — да се прока
ра ново трасе през Видлнч. На 
едно от следващите събрания ще 
се обсъди и въпроса за местното 
самооблагане за 
пътя.

Кооп^рац наст0Ящата Година то
зи въпрос ше бъде разрешен ча
стично - ще бъде открита^ 
зонна раплодна станция в Горна 
Любата. Очаква се занапред Д* 
се намери трайно решение като се 

ветеринарната слузкОв

отрасли ще бъдатженията в тези 
резултатни.

РАЗВИТИЕ НА 
ОВЦЕВЪДСТВОТО

Земеделската кооперация в Гор 
на Лиснна, Босилеградскс прави 
опит да се ориентира към интен
зивно земеделие. Тя е на път да 
оставки търговията и да мине към 
подобрение и засилване на ония 
селскостопански отрасли, за кои- 

Горна Лисина има условия.

що.единс-

построявакето на 
Естествено, Общинската 

окупщина ще окаже помощ в раз 
решаването на този важен за на
селението от Висок въпрос.

На събранието били обсъдени 
и Тезисите ма ЦК ма СКС за 

' провеждането на реформата. Ка
то се има предвид, че Висок е 
животновъден район и занапред 
ще се полагат усилия за подоб
рението и интензнвирането му. 
Комунистите от Висок изразиха 
готовност за развиване на коопе
ративните връзки със земеделска 
та кооперация.

Земеделската кооперация в Гор 
на Лисина прави сериозни крачки 
да подобри и овцевъдството.

Мелиорнсават се 
хектара пасбища в село Горна 

Плоча. Само през 
нстеклата година на те311 па
сбища са хвърлени 40 000 кг 
изкуствени торове на стойност 
от около 1,300.000 динара. В съ
щите села са построени нови во- 
допоилшца за добитъка. Земедел 

кооперация планира да по-

подобрн и 
в общината.то в

По всичко личи, че изтеклата го
дина ще бъде преломна 
отношение.

130къмв това
ИЗКУПУВАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОДУКТИ

Кооперативното сто. 
„Распадини“ в Горна Ръжана ипанство в 

Ръжана вече произвежда карто
фи на площ от 60 хектара. Мина
лата година стопанството произ
веде 45.000 кг картофи, за които 

4,5 милиона динара. Дс-

'Все още най-голяма ставка в 
земеделската коопе- 

Горна Лиснна е изкупу- 
готови произведения.

изкупени 
1.300 говеда и

доходите на
получи
бивнте са задоволителни н спе- 

надежда,
рация в 
ването на 
Миналата година саската

строи такива и в Мусул, Долна и 
Горна Любата и Дукат. Средства 
за целта ще бъдат обезпечени от 
фонда, за пашарика на добитъка. 
Досега са събрани 2, а ще са 
обходими общс към

цналистите изразяват 
че могат да бъдат и още по-ви-

обез-М. БАК.ИЧ 8 000 броя овце,
28.000 траверси. Направен е обо
рот на сума 
динара.

Със собствени средства земедел 
кооперация набавила един 

една вършачка, конто

соки, стига на време да се 
печи достатъчно работна ръка. 
Добри резултати се постигат и 
в производството на овес. С при
лагането на различни агротехни
чески мерки добивите от овеса са 
повишени чувствително.

По „Валози" и „Распадини" мо 
отглеждат с успех и ра

от над 300 милионаАкция на лов
ците в Дими

тровград
не-

3 милиона
ската 
камион и 
внесоха в

динара.
Сериозен проблем в развитие- 

то На животновъдството в Гор- 
нолисински район представлява

станция.

касата й чиста печал-гат да се 
злични фуражни треви. На около 
40 хектара плсщ «а двете стопан 
-ства през изтеклата година са по 
дучени към 20.000 кг сено. С при 

повече агротехниче-

Дружеотвото на ловците „Вид- 
лич“ в Димитровград на 19. т.м. 
организира една полезна акция 
за унищожав-ане на вредните жи
вотни. През последно време част
ните земеделски пронзводтелн от 
селата на Забърдие и Висока, 
все по-често търсят помощ от 
ловното дружество да преприеме 
известна акция за унищожаваме 
на лисиците. Дружеството се оазо- 
ва и миналата седмица организи
рано нзлезнаха над 25 ловци кон
то претърсиха района на Вндлнч.

Такива акции ще бъдат пред-
месеци

ба от 5 милиона динара.
Ст. Станковна разплодналипсата

Курс по здравеопазване в Плочалагането на
— сенодобивът можески мерки 

да .се подобри още повече. Пло
щите с фураж ше бъдат разши
рени значително в Ръжанска пла 

•почвата е благопри

Освен лекциите по здравеопа-В село Плоча, Боснлеградско. 
започва двумесечен курс по здра 
веопазване 
Курсът веди 
Стефан Христов, 
няколко години работил като бол 
«огледан.

зване 19-те курсистки ще слу
шат и сказки «а теми по домакин

Подобни
ннна, защото 
ятна за тези растителни култури за селски девойки, 

местният ство, прехрана и др. 
курсове работят и при основните

Горна Любата и Ду- - 
С. С.

учител 
който преди

интен-Началните резултати в 
зивирането на селскостопанското 
производство в Горна Лисина о- 
храбряват- Т.ова е гаранция, че вло

ят на
приет, .и през следващите 
и в другите райони.

училища в 
кат.

Кирил ТРАЙКОВ

НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ
на събрание:о бе решено 
построят необходимите подлези и 
надлези за 
Всяко село е задължено да под 
държа своя участък 

Председателят на 
скупщина Димитър Манов повдн 

н въпроса за изграждането 
Днмиг ровград-Висок, с 

възтановят трайни

Босилвградско има нужда 

от една библиотека
трайни съобщения.

Александър Дънков:от пътя. 
Общинската

◄гнал
на пътя

А з вярвам: пак се зеленее 
над теб Милевска планина, 
и че небето се синее 
със свойта безкрайна ширина, 
а ти като мома се къпеш 
обраснала в зеленина.

което да се 
съобщителни връзки «а .района

За тазис центъра на комуната.
бъдат изсотовени «еобхо-цел ше 

димете проекти. За сега има две 
едната етози пъп:варианти за

на кашите чи- 
СегаАЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ е известен 

тателн по стихотворенията, поместени във вестник, 
работи в библиотека „Гюра Якшич в Сръбска Църпя, вР°л 
мото място на Гюра Якшич. Той се отзова на нашата пока- 

отговори иа следните въпроси:
работа в Сръбска Църня? 

имате богат опит в разпространието
библио-

Горите пълни са със птици, 
с мирис на пролетни цветя, 
водите ти бистри като сълзи 
пълзят низ родните поля, 
а ти, ти горска гълъбице — 
най-хубава си на родната земя!

ч>Случва се ...
1 милион
НА ВЯТЪРА

на да ни
О Как заминахте на 
Л Известно ни е, че 

на книгата. Какво ще каже за работата «а своята
тека?

!.

Когаю слънцето изгрее 
и пролетния ден се ражда, 
когато чучулигата запее — 
човекът се топи от жажда 
да види в светлина чудесна 
как къпе се Боокица и живее.

■ ■■

Вашия роден<> Какво предлагате Да се построи във
планове за печатане на -свои стихо-

През 1965 година Общинска 
та скупщина в Босилеград от 
пусна средства за построяване 
на моста в Долно Тлъмино. 
Строежа се ръководеше от Бо 
ян Станчев, ликьор при Об
щинската скупщина. Той взел 
3.000 кг цимент 
тлъминската земеделска 

операция и също толкова от 
босилеградското 
предприятие 
бил завършен, но сметките не 
били уредени. Останали 2 000 
кг цимент, който бил съхранен 
в частна къща. С течение на 
времето той се развалил, а еД 
на част разпели частни лица. 
По този начин е причинена ще 
та от около 700 000 динара.

Фондът за пътища при Об
щинската скупщина в Босиле 
град отказал да признае ци
мента взет от долнотлъМинска
та кооперация и се стигнало до 
съ.Д Стопанският съд в Ниш 
разгледал делото и оправдал 
Станчев. Съдебните разноски 
обаче възлизат на 80 000 Дина 
ра, а общината е платила към 
120 000 динара разни облаги. 
Сметката докрай гласи — 1 ми 
лион стари динара на вятъра...

Без тази загуба, естествено 
е могле да се .мине.

край?
О Имате ли някои

творения-ц ^ закриете ли отново в родния край?{ Ти вярвай, пак Ще се завърна 
с надежди нови, с вяра голяма, 
да се разхождам по твоите гори, 
да видя твоите извори, 
твоите пурпурни зори, 
синовно пак да те прегърна — 
и да умра, дори'

1!. Сръбска Църн« е хубаво ба
натско градче. Има около 8.000 
жители.
че хората проявяват голям инте
рес към книгата. Миналата годи
на са прочетени към 95.000 книги 
и списания. Културното равнище 

Почти ия-

На тези въпроси другаря Дън- 
даде следните отговори:

по сърбо- 
пъв Вучитърн

ков ни 
Бях преподавател 

език
Най-много ми харесва,от долно-С.

ко- хърватски 
(Космет) и там се научих, че би
блиотеката в Сръбска Църпя раз 
писала конкурс за управител. О- 
бадих се иа конкурса и бях при
ет От тогава започнах усилена 
работа, за да оправдая доверие
то на хората. Не жалех труд. Ра_ 
ботех и по 14 часа на ден. И ус-

Библиотеката

търговско 
„Слсга“. Мостът Б НИКОЛОВ

на хората е високо.
домакинство без телевизор. 

Шо се касае До моята работа 
във връзка ,с издаване на сбир-

ма

ка стихотворения мога да кажа,пеха не изостана.
100.000 дина- че имам намерение още тая годи- 

• иа да се обърна към издателство 
„Братство“ и да предложа за

стихосбирка. Мисля, че

беше наградена със
мене изтъкнаха като примера, а

рон работник. Днес Сръбска Цър 
библиотека с 20.000 книги 

най-Добрнте във Вей.

пе
чат една 
е време да се представя па чита-ня има 

н е една от
телите с една книжка.

Какво да
край. Най-полямсто ми 
е и моя край да получи хубава 
библиотека. Такава в каквато аз 
работя. Затова са необходими — 
и средства и желание.

Вместо отговор па последния 
въпрос — Ще се завърна ли от
ново в родния край — предлагам 
стихотворението „Аз вярвам":

водина.
Това постигнах само 

към книгата.
предложа за моя 

желание
от любов

моя край.Чустзувам се като в 
Миналата година библиотеката по 

Василий Акс-с е тих а писателите 
Йонов от СССР, Ян Спрацки ст 
Полша, Ян Росински от ЧСР и 
Младен Оляча от Белград. Те по 
хвалпо се изказаха за работатаС. С.

Изглед от Сръбска Църняна библиотеката.
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ПО СЛЕДИТЕ НА НАШЕТО МИНАЛО

НАМЕРЕН БОГАТ АРХИВ Писмо до Бай Онзи
самодейността 

при Центъра за култура и забава 
в Димитровград, арчивнр н слу- 
жац Сротен Игов иоотлавпа наме
ри в мазето богат архив 1га Цари 
броденото читалище, както и ар
хивът на спортното дружество 
„Бежанец“, което след Първата 
световна война развивало оживе
на дейност.

Макар че архивът все сще не 
е достатъчно разучен н подреден, 
от никои материали узнаваме ии_ 
тересни данни за миналото на ди
митровградския край, културното 
му развитие ,и наследство.

Завеждащият от „даване па театрални предста 
влеипя, литературни вечери и 
др." (Чл. 2 ал. б) Това ще рече, 
че още тогава читалището е тря
бвало само ;да ай обезпечава сред 
ства.

Според устава „библиотеката 
се отваря най-малко Два т>ти 
(През седмицата да се раздават 
книги на членовете, и е отворена 
постоянно и достъпна на всеки го".

Да напомним, че според първия 
устав членове на настоятелство
то (1902) са били: Хр. 3. Кирад- 
,жиев, председател, Т. Манов, под 
■председател, Ст. А. Джаджов, 
секретар, Г. Златанов, касиер и 
Ел. Виденов, библиотекар.

Читалището се управлявало от 
настоятелство и събрание, което 
е могло да бъде редовно (годиш
но) и нзвънаредно.

Без стремеж да вникнем в дей
ността на читалището и библиоте 
ката и разкрием всички акции, 
проведени на дело, ще посочим, 
че по същото време е действува, 
ло Просветното дружество „Ни
шава“, а за дейността ма спорт

ното дружество „Бежанец" 
ществуват пълни архивни доку
менти от 1925 до 1937 година.

В архива съществува и ориги
налите телеграма,, с «сято бълса 
рският цар през 1942 година отго 
варя на гражданите от Царибро- 
доко и по шовод пренасянето на 
Бежанското читалище и архив в 
тогавашния Цариброд.

Разкриването ма архива тряб
ва, обаче, да бъде само насърчи, 
тателпата крачка в създаването 
на родей музей, за който преди 
години бе учреден съвет. Същсв 
ременко ще трябва да се обмис
ли и за помещения, в конто за
напред ще се съхраняват всички 
намерени архивни документи, ве- 
ществепи предмети и пр.

С настоящата статия желаем да 
отправим призив към всички гра
ждани от Димитровградско, които 
разполагат със старинни предмети 
от нашия край :да се отнесат до 
Центъра или Основното училище, 
където вече се събират и нравят 
първите сериозни крачки към ис 
тински музей.

съ-
РЕДАКЦИЯТА ПОЛУЧИ ПИСМО ДО БАЙ ОНЗИ 

ПОДПИСАНО ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЛАДЕЖИ ОТ БО
СИЛЕГРАД - СТУДЕНТИ, СРЕДНОШКОЛЦИ И РА
БОТНИЦИ. ПУБЛИКУВАМЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПИ
СМО, С НЕЗНАЧИТЕЛНИ ЕЗИКОВИ ПОПРАВКИ

ДОКОЛКОТО ИМА ОТГОВОРИ И ОТЗИВИ РЕДАК 
ЦИяТА ЩЕ ГИ ПУБЛИКУВА.

Драги бай Онзи.
Обаждаме ти се не е Цел да се 

оплакваме, че не сме кандидати
рани за народни представители, 
но да изкажем някои гласни раз
съждения върху проблемите на 
босилссрадската младеж. Знаем 
бай Онзи, че ще кажеш: по-добре 
ще е да си мълчим. Ала Защо Да 
не посочим онова, което в Боси
леград всички знаят и защо Бие, 
бай Онзи, да не го знаете. А 
следното:

Преди .всичко, да тп се .похва
лим, че младежите от Босилеград 
преди няколко години като награ 
ла за извънреден уопех в Движе
нието на младите Горани получи
ха телевизор като най-добри в 
СР Сърбия. Но, за съжаление, за 
сега той няма никакъв .Допир с 
трудолюбивите младежи. Телеви
зорът е високо — на втория етаж 
— в Комитета. Далеч от младе
жите и техните любознателни 
очи. Изглежда, че няма щастие 
ла слезе доле.

■Предполагаме, че няма пречка 
да олезе. В действителност обаче 
не е така!

Босилеград „има“ Дом иа лов
ците, но няма Културен или Мла 
дежки дом, или клуб. Някой ще 
си помисли, че Босилеград при
лича иа френското градче Пара- 
скон, където всички граждани са 
ловци. Дали всъщност, бай Онзи, 
е така? Дали в Босилеград има 
повече ловци от младежи?

Не! Всички знаят това. Всъщ
ност причината за това е там, че 
на ръководни постове са ловци, 
а не младежи.

Близо до общинското здание 
има помещения (обществени). ча_ 
ст от които младежите очакваха 
да им се дадат. Но, за нещастие, 
в „търсенето на вътрешни резер
ви в адмистрацията“ общината 
намери за сходно да заеме полови 
ната от помещенята. Вместо да 
намалява, администрацията, наша

та община търси 
и извън общинската

помещения 
сграда.

А. драги бай Онзи, във вто
рата половина на помещенията 
живее служещ на общината. Мла 
лежите искаха той да се пренесе 
и освободи помещенията. Но без 
успех, защото другарят е Юрист, 
познава законите и не иска да на
пусне евтината квартира.

Младежта, драги бай Онзи, е 
оставена навън. . . Но, не! Узна
ваме, че „Кин-стан" (кръчмата 
града) засега не е в загуба. Бил
ярдът е най-масовата забава на 
младежите. На всяка маса могат 
да се видят младежи 
ръце. Узнахме, че знаят 
всички игри на карти (не е ли по
хвално това?!). И разпитват 
бай Онзи, ще се проведе ли 
тевно първенство 
ене. Оптимистически са 
ни и вярват, 
не им е равен.

За младежите, драги бай Онзи, 
може оше да се пише. . . Но мо
же би за сега е стига. Затуй:

Блате в Босилеград наш прия
телю! посетете пи! Самс не ча
кайте с посещението дока го в Бо 
силеград не се построи културен 
или младежки «луб! Не чакайте! 
Защото кой знае кога ще Стане

УСТАБЪ 
ва

Цярпброденото градско

ЧИТАЛИЩЕ

Ут*вр4«к» ОГ5 Министър- 
ИароАното Прос* 

«плфше ев хикхпм» ЛГ14С8 
чмт> 24 декем*рий 1902 «и.

И то саг? в

с карти вхтвого на
ПОЧТИ

се,
све

ло картоигра- 
настрое- 

че и Моите КарлоЕДИННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБШНОСТТРЬНЪ
ЯечАтклц» »па Д. К. Карадямчовъ

1903 Приетте препоръки на съвеща
нието в Ниш по създаваме па 
общности за образованието пред
ставителите на Димитровградско, 
Пиротско и Бабушнишмо вече при 
лагат на дело. Сред повече кон
такти, срещи, разговори н съве
щания, на последното събрание 
представителите на иннциа! йени
те отбори от трите комуни прие
ха .важни решения за по-нататъш
ния ход в създаването на общно
ст по образованието. Първона
чално и Бела паланка прояви ин
терес, но на последдното събра
ние не се яви със свои пред
ел авптели, което се тълкува като 
отказ да участвуват в по-ната
тъшната работа.

Всички представители на съве
щанието в Пирот са съгласни за 
създаване на единна общност за 
трите комуни, но предварително 
трябва да бъдат решени много 
въпроси. Главната дума обаче ще 
имат по-късно трудовите колек
тиви т.е. училищата, на които ще

се представи предложение с об
стойни материали.

Като казахме, че представптлз- 
те са съгласиш, по имахме пред
вид съгласието им по начало, за
щото все още не е ясно върху 
какви принципи ще бъде органи
зирана тази общност, още повече, 
че за просветата в трите общини 
недостигат значителни материални 
средства — на Димитровград 69 
милиона спари динара, иа Ба- 
бушница — 62 и на Пирот към 
250 милиона.

Създаването на общности в об
разованието изисква надделяваме 
и на някои отрицателни стреме
жи т.е. надделяваме на местниче- 
ство. Единната общност се полз
ва с предимствата, че дава въз
можност на всички ученици от 
един по-толям район да получа
ват знания при еднакви условия 
т.е. да конкурират по-късно в 
средните училища със сравнител
но еднакъв запас знания.

На съвещанието (в Пирот, меж
ду другото, бе поставен и въпро
са как ще се финансира учебното 
дело. Чуха се две мнения. Спо
ред първото общността б,н раз
полагала с единна каса, в която 
общините заделят нужните сред
ства. Обаче, бе изказано съмне
ние няма ли тогава да се угрози 
стандарда, който някои училища 
са постигнали, а други не 
Второто предложение се състои 
в съществуването на отделни те
кущи сметки, но при единна общ
ност.

Без оглед, кое предложение 
късно ще се приеме, самият факт, 
че се правят усилия за създа
ване на единна общност и в ос
новното и в средното образова
ние говори за положителни стре
межи, за правилно усвоена поли
тика
поръки. Изтъква се, че освен об- 

педагогичеоки служби, 
министративно - технически, 
създаване на единна общност 
успешно ще се навърши реорга
низацията на училищната мрежа, 
ще се надделеяп съществуващите 
противоречия в школуването на 
децата от една в друга община 
и пр.

След обстойни 
службите по учебното у 
общинските аку пищни бе 
жено да изготвят материали за 
материалното положение иа учи
лищата. Въз основа на това Ини
циативният отбор 
предложения по които ще разис
кват трудовите колективи.

___ и

Според един официален акт от 
Министерството на народното 
просвещение първото градско чн 
талшце в Димитровград (някога
шният Цариброд) е основано на 28 
януари 1898 година. Безпорно, чи 
талащето е съществувало и 'Пре
ди, Но от тая дата то официално 
е признато. За читателя, може 
би, ще бъде интересно ако вед
нага го осведомим (според един 
друг (Документ), че «а 26 февруа
ри идната (1899) година била от
хвърлена молбата на читалището 
за помощ от страна на Министер
СТВОТ.О.

Уставът на Царнбродското град 
скотс читалище бил приет на 1 
декември 1902 година, а печатан 
През 1903 в град Трън в печат
ницата иа Д. К. Карадимчов.

От друга страна, интерес пред
извикват някои членове на уста
ва, където например в глава 1 
(Целта на Читалището) се каз
ва, че средствата се обезпечват

това. . .
А лесно ще ни намериш всички. 

Всяка вечер сме в „Кин—стан“. 
Пък „Кин—стан“ лесио ще наме 

— голяма, хубава сграда, 
тротоара големи купища бо

рите 
а на 
клук1

Накрая всички Ви поздравяват 
драги бай Онзи и благодарят -за
вниманието. .

Твс.и приятели:
Милчо Симеонов, студент; Ни

кола Тодоров, студент, Радомир 
Йойич, студент Асен Захариев 
работник; Асен Стойнев, инженер 
агроном: Боян Радованов, абсол
вент; Христо Арсов, студент Ва
сил Василев, студент.

Отговор на дописката: „Това ли 

е предизборна активност“у
Съвети на лекаря ■ ■ ■

В „Братство“ од 16. II. 1967 
година е публикувана дописка 
под горното заглавие.

На 11 т.м. към 14 часа бяхме 
поканенш от управника на Здрав
ния дом в Босилеград 
Стоянов да 
чай

ХРАНА ЛИ Е АЛКОХОЛЪТ? Босилеград, но не може да до
каже къде е вършил тази слу
жебна работа.

Също така на-утре ден Хрис
тов Се извинявал на лицата, кон
то обидил с неприличното си 
държание.

Сега читаз елите нека съдят кой 
е виновника за случилото се.

Милан НИКОЛОВ

А алкохолът храна ли е за организма?
За да ои дадем ясен отговор, можем да направим един 

прост опит: върху белтък от кокоше яйце (организмът на 
човека, както и -организмът на животните се състои преди 
всичко от белтъчни вещества) капваме няколко капки ^ист 
спирт или ракия. Веднага] ще видим, че спиртът пресича бе- 
тъка и той се умъртвява.. За да отговорим на (поставения 
въпрос, нужно е да съобразим, че едно и също вещество, в 
случая алкохолът, не може едновременно да убива живата 
тъкан — белъка — и да я «фани. .Наистина такова бързо 
разрушаване на живата тъкан не се наблюдава в организма 
На човека, защото алкохолът се разрежда или защото не 
винаги се пият концентрирани алкохолни напитки. Но коса
то употребата им е постоянна, страдат почти всички тъкани.

За разлика от хранителните вещества алкохолът не се 
подлага на Предварителна перработка в храносмилателния 
канал. Той веднага прониква в кръвта и бързо достига до 
всички гъкаки, органи и системи, където оказва своето вре
дно действие. Схващането, че алкохолът е храна е една от 
иногото заблуди, свързани с хилядолетната употреба на ал
кохолни напитки. "Някои считат, че алкохолните напитки, осо
бено бирата, помагат на изтощените и слаби хора. Алкохол
ните напитки съдърфеат и хранителни вещества, но те са мно
го малко и нямат никакво съществено значение.

© дневната хранителна дажба на възрастния човек тря
бва |Да има около 500 грама захари, а това означава, че за 
да -се снабди ,с тях, алкохоликът или пияницата трябва да 
изпие 92,5 литара бира) или много повече вино. В дневната 
Хранителна дажба следва да има около 150 грама белтъци. 
Освен бирата другите алкохолни напитки почти .не съдържат 
белтъчини, затова дневната белтъчна дажба може да се оси
гури с 27,7 литра бира.

В спиртните напитки няма мазнини Някои емна съдържат 
витамини .((В, Б|, Ь, Си др.) «о за да се задоволи дневната 
нужда на организма от витамини, трябва да се изпие голямо 
количество вино. Науката е доказала, че организмът на пи
яниците и алкохолиците обеднява на витамини.

Алкохолните напитки дразнят устата и стомашната ли
гавица и пред извикват усилено отделяне на слюнка и стома
шен сок, които са разредени и непълноценни.

Алкохолът не е храна. Храна са онези богати с витами
ни, захари, минерални соли, белтъчини и ароматни вещества 
плодове, от конто хората са го получили.

Анани
■ни почерпи по слу- 

раждането на дъщеря му. 
Всички седехме 
и се веселихме. По едно 
когато А. Стоянов си

около една маса
са. време 

О! иде,
на нашата 
без някой да го е поканил, Сто
ян Христов. Той започна 
дава акъл като ни убеждаваше, 
че не сме трябвали да предло
жим д-р Анани Стоянов за бъ-

маса се приключи.

НАРОДНИЯТ УНИ
ВЕРСИТЕТ ОТНОВО 

ЗАПОЧНА ДА 
РАБОТИ

да н.ч
по-

дещ кандидат за народен пред
ставител. Христов с груби думн 
говореше са Стоянов. Затова 
поискахме от него да напусне ма
сата ни. Той отказа. След 
скочи върху мене с намерение да 
ме удари, с думите: „Щом не ис
каш да слушаш, ела да се бием 
навън“ ... В тозн момент Нико
ла Станчев и Владимир Жнжов, 
които

След няколкогодишна пауза 
Народният университет в Босиле 
град отново започна да работи.

Културно - просветната общ
ност, в чийто съста® е универси- ■ 
тета, е изготвила .план за работа 
през 1967 година. Дс. края на на
стоящата година в Босилеград ще 
се устроят към. 30 популярни 
сказки из областта на медицина
та, обществено _ политическото 
устройство на страната, по «ко
го мически въпроси, селско сто-

нне

и правилно разбрани пре- това

щи ад-
със
по

седяха на нашата маса
скочиха и шокаха от него да 
пусне заведението, за да не ста- 

извадн пис- 
в наме-

на-

не побой. Христов 
толет, обаче беше спрян 
рението си.

панст.во, педагогически въпроси и 
Др. теми. За изпълнение на про
грамата ъ тази културна инсти
туция ще бъдат ангажирани об
ществено _ .политически дейци, 
просветни .работници и селскосто
пански специалисти. Вече са под
готвени сказките по медицински
ВЪЛрООИ.

Според програмата на Култур
но-просветната общност някои 
сказки ще бъдат изнесени и в ок0 
лните села.

разисквания на
■След излизане отдело при 

възло-
заведение-

то Стоян Христов видял Милка 
А. Чипева, просветен работник, 
напсувал я, и си отишъл.

От торното ясно се вижда кой 
е билще изготви подготовен за физическа 
разплата. Христов се опитва да оп 
равдае своето намерение като 

зва, че б.нл дошъл службено

Д-р. М. Александров У ка-Ст. Н. в С. С.
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ИНИЦИАТИВИ

МОЖЕ ЛИ ЖЕЛ10ША ДА ИМА КУЛТУРЕН ДОМ
Инициативата, която 

Центърът за култура и забава в 
Димитровград раздвижва, издиг. 
на на дневен ред един твърде стар 
въпрос и континуирано нствърж 
дава, че най-сетне трябва някой 
да се заеме с разрешаването му. 
Става дума за културните домо
ве и Други обществени 
конто в следвоенните гс дини бя
ха построени от самите селяни, а

тези дни ява" някому, като се има 
вид. че селяните сами 
или.

ларии. Колкото и парадоксално 
да звучи — така е! Докато в ДрУ 
гите комуни стопанските органи
зации откриват културни центро
ве, клубове, подпомагат културно 
то развитие на гражданите, то ето 
димитровградско „Братство“ тър 
са помощ от селяните. Да напом
ним, желюшани положиха основи 
те на предприятието и сега сякаш 
те са задължени да се грижат за 
неговото развитие.

Без да търсим причините защо 
с така ще подчертаем, че 
инициативата на Центъра за 
култура и забава в Димит
ровград не трябва да остане 
глас в пустиня, напразен сигнал 
за помощ. Първо, зашотр наисти 
на в Желюша може да има кул
турен дом, който да работи с 
успех в различни отрасли на кул 
турата, а второ и зарад туй, че 
селото има сили — кадри — кои 
то обещават богата дейност. По
не така говори дейността на мла
дежкия актив, който свсевремен. 
но също се сблъскд със същите 
проблеми т.е. с въпроса за поме
щения.

Да се надяваме, че сегашните 
6 — 7 хиляди стари динара, с кон 
то, желюшани чрез самооблага
не помагат на предприятието да 
реша най-сетне проблема. Да се 
надяваме, че желюшани наскоро 
ще имат възможност да гледат 
филм в своята зала без да изми
нават десетки километри дс Ди
митровград. Също, че наскоро са
ми ще съперничат на Димитров
град. и на димитровградския 
самодеен театър, ще имат възмож 
ност Да видят известни състави, 
театрални дружества и пр.

пред- 
са ги стро-

Интересува ни защо инициатива 
та ца Центъра за 
Сава в Димитровград 
щем не намира подкрепа. А ини
циативата се състои в следното: 
Центърът иска в Желюша, ка 
то единствено село в Димитров
градско, в което броят на жители 
те расте, да се уреди Културен 
дом, в който седмично да се про
жектира поне един филм, Д1 се 
дават представления, организират 
гостувания, танцови забави: с ед 
на дума, да се разгърне разнооб- 
р тзен културен живот.

Но за да се осъществи това — 
трябват помещения.

култура и за- 
пснастоя-

с гради,
Меша Селимовнч и Иван Радович

днес се използват за 
цели и са в собственост обикнове 
но на земеделската 
някое предприятие или друга ор„ 
га низацня.

Повестта на желмшкня

различни ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА 

„НИН“ И „ПОЛИТИКА"кооперация,

За литературното творчество на 
Меша Селимовнч говори Кршн- 
кът д-р

култу
рен дом е замъглена и доста дъ.ч 
га. И поне засега, нерешима. Не-

На 16 февруари 
в клуба на „Политика“ на тържес 
твено събрание е присъствието на 
„множество културни и обществе 
н,ч дейци ос Белград, бе връчена на 
Меша Селимовнч, писател от Са-

за най

тази година
Милош Банднч, а за ху- 
Иван Радович тфоф. но 
Павле Васич.

дож пик а 
живопис

Писателят Меша Селимовнч по 
лучи НИН-овата награда ^за ро
мана си „Дервнш и смърт“, а ху 
дожникът Иван Радович проф. на 
градата на „Политика“ за уреде- 

през миналата година ретро- 
изложба в Културния

раево НИН-овата награда 
-добър роман, излезъл от печат 
миналата година на сърбохърватс 
ки език и на Иван Радович, ху
дожник от Белград койтс получи 
награда на „Политика“ за живо-

пата
спективиа 
център в Белград./пие.

г ПЕНЬО ПЕНЕВ:

Решителност
Ч ерннят залък на дните 
в гърлото спира, горчи...
На младостта ми в гърдите 
дързостна ярост ечи1

В гневен протест закипяла, 
вика кръвта ми, крещи . . .
В черната нощ над превала 
щик пред очите лъщи.

Културният дом в Желюша
Ето защо Центърът се обръ

ща с 'Писмо до предприятието за 
кожи и кожна галантерия — 
„Братство“ — да отстъпи залата 
и до Социалистическия съюз в 
селото да я преуредят и създа- 
дат нужните условия за кулурен 
живот. Центърът има намерение 
да сткрие подведомствена библи
отека в селото.

На писмата все още не е вър
нат отговор. Трябва да изразим, 
обаче, съмнение, че изобщо ще 
бъде върнат отговор. Узнаваме, 
че предприятието ще изсели Кул
турния дом тогава, кегато селото 
му построи помещения за канце-

го са строили 
част
и то главно, с доброволен труд 
Докарвали са пясък, пренасяли ча 
къл, сам0 да си обезпечат място, 
където да се събират в дългите 
зимни нощи. Да чуят я сказка, я 
някоя беседа или пък да гледат 
вечеринка, представление, филм.

Едно време военен обект, след 
туй кооперативни обори, днес соб 
ственсст на кожарското 'Предпри
ятие „Братство“, културният дом 
никога не е Доживял предназна
чението си. Отделен въпрос е за
що общината се разполага с тези 
обществени сгради, защо ги „дар

една по-голяма
гражданите -на това село

Нека прегради да слага 
времето: аз съм човек! 
Аз ще прекрача и прага 
на героичния век!

Той в гърмотевичен грохот 
бурна, кипяща епохо, 
с моя глас ще проехти! 
бойно поле сн ми ти!
1957

V..Ст. Н.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ас□^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аппааасюаааааааапоааааапаоаааааааас □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аааоаа°°°аас

— Имам, как да нямам. Жив човек без 
артерии може ли? •

— Е, щом имаш, разказвай!
Атанас отново облиза устни и зараз- 

казва. Когото завърши, замълча очаква
телно. Събеседникът му кимна и той пак 
започна отначало. На деветия път се опи
та неусетно да стане от масата. Тогава 
.инженер Христов яростно замахна. Една 
жена изпищя. Звъннаха чаши.

Офицнерът от милицията сърдито гле
даше двамата мъже, застанали пред него.

— Срамота! Зрели сте мъже. 
пият инженер, а се биете катс 
Какво да ви правя сега?

Атанас услужливо бързаше да обисни.

РАЗКАЗ приключването. Бонбон!
— Какво четири дена?
— Само четири дена през месеца н- 

мам работа, казвам, ама ти не ме слушаш. 
— Слушам те. А другите дни?
Атанас отпи от своята чаша, усмихна 

се хитро ти никак кокетно.
— Голям майтап ще знаеш. С шефа 

бюрата на са едно срещу друго. Аз го 
знам, че той няма какво Да работи, той 
ме знае. че аз съм на същото положение. 
Но и двамата не вдигаме глави. Прехвърл
яме папки, .разглеждаме, на някой кар
тон надписа да поукрасиш, на друг с линнй 
ка да подчертаеш. Почиваме.

— Донесе още две ракии 
Атанас се опита да протестира.

Хей, много станаха!
— Не са много. Ти разкажи още 

веднъж.
Петкович — 20 феруари 

— Какво да разкажа?
— Там за бюрата. Дето седите с шефа 

си един срещу друг .и се гледате в очите. 
Атанас доволно се усмихна.
— Седим, но не се гледаме в очите. 

Всеки е забол глава в книжата. Вземах 
си очила. Не че ми трябват, а просто та
ка. Много време отива дскато ги лъснеш. 
А и видът на човек става по-,сол иден.

Сервптьоът донесе пълните чаши " гп 
постави на масата. Инженер Христов жад
но отп.1 от своята. Атанас също посегна. 

— Е, ха на здраве!
— Разкажи -още веднъж.
— Какво?
— За шефа, за бюрата, как почивате. 
— Но нали сега . . .
— Разкажи!
Атанас не посмя да отпие от чашата. 

Започна да разказва бавно н внимателно.
— Седим мие с шефа едни срещу друг... 

Аз зная, че той няма работа . . . Той знае, 
че аз няма .работа, но не видгаме глави 

Инженерът запали- нова цигара. Ата- 
завъртя между поъстите си незанале- 

на цигара. Не се решаваше да поиска огън 
— Аз свърших!

„ — Разкажи още веднъж.
— Аз свърших!
— Разкажи .още веднъж.
— Ама защо?
Христов втренчи в него зъл и студен 

поглед. Очите му бяха стъклени.
— Ти артерии имаш ли?
Атанас облиза устни.

ИВАН ОСТРИКОВ (НРБ)

ИЗКЪРТЕНИЯТ ЗЪЕ
карката ка.зва някаква артерия. Никак не 
се е мъчил. Моментално е умрял.

Зачервените очи на инженер Христов 
изведнъж станаха стъклени. Другият про
дължаваше да .разказва,

— Откараха го вече. Аз вн търсих, 
но не можах да ви намеря. Ако не е била 
артерията, казва лекарката, можело да 
оживее, а така — моментално.

Христов тромаво стана от леглото, 
отиде в ъгъла при мивката и започна да 
плиска лицето си. Бай Любо вървеше 
подпре му.

— Вие си почивайте. Него го откара
ха. Аз само да ви кажа.

Инженерът се обърна, дълго по гледа 
е неподвижен стъклен поглед, после изле
зе .от бараката ,и бързо тръгна към авто
бусната спирка. Смрачваше се. При екла- 
доветел някой упорито и фалшиво свиреше 
с уста. Колона камиони със запалени га
баритни светлини 'ръмжаха и приличиха на 
хипопотами -о малки зли ечи.

— Ти запали — говореше Атанас, а 
аз от твоята цигара. Казват, че .пламъкът 
на запалката развалял зъбите. Да чукам 
ка дърво но още не съм ходил на зъбо
лекар.

В сряда откриха, че в монтажните чер 
тежи е допусната грешка и всичко трябва 
да започне отново. Изгубени бяха не пет, 
а девет дни, понеже монтираното дотогава 
трябваше да се демонтира.

В неделя фундаментът на 
поддаде. Някои не повярвала. Пак трябва, 
ше'да се започва отначало.

Във вторник Нейко Савов се скара с 
началника на строежа и напусна заедно с 

бригада. Причината за спора бе 
Просто бя«а

СМК-42

Еди- 
хулгани.

цялата си
ше глупа и незначителна, 
разбрали, че сроковете са станали неизпъл 
ними и не ще има награди.

Инженер Христов не беше спал 
нощи. Към два часа след .обяд той се про
мъкна в барката и се тръшна на застлано
то със старо войнишко одеало легло, без 
да сваля обувките си. На масата сред ома. 
знени вестници, обелки от салам .и изсъх
нали трохи някой беше забравил чаша до 
половина пълна с вода. Полегатите лъчи 
на есенното слънце се промъкваха пре/ 
Прозореца. Един от тях докосваше повърх
ността на водата и на тавана трептеше 
неспокойно светло петно.

Инженерът лежеше пс гръб, гледаше 
мислеше за «ищо. Бе-

— Нищо няма да ни правите, друга.рю 
капитан. Ние не сме хулигани, а трудещи 
се. И не се биехме, а просто така се сбо- 
ркчкахме. От радост. Отдавна не бяхме се 
виждали. Някога работехме заедно. И аз 
бях в строителство. Там работата е нап
регната, изнервя човека. Ето на. като 
приятеля ми. Знаете ли, той ме питаше 
дали имам артерии. Голям шегаджия 
с той.

три

Офицерът го прекъна.
светлото петно и не

очаквал, че щом докосне леглото и 
ще заспи. Очите му горяха, в устата му 
горчеше от недолушените сдъвкаии цига
ри. Гадеше му се. Одеалото псД него излъ 
чваше мирис на прах, човешка пот и още 
нещо, което не можеше да определи.

Когато се събуди, светлото петно на 
беше изчезнало. Гсрчилката в ус-

— А изкъртеният зъб?
Атанас Премлясна. Сигурно с език о- 

пипваше празнината в устата си. Лицето 
му помрачения, но все пак намери 
да каже:

— Един зъб — голяма работа! Аз и 
без друго още не съм ходил на зъболекар.

Инженер Христов мълчаливо разглеж- 
ръцете си. Върху юмрука му чер

венееше криза кървава Драскотина.
Офицерът повтори въпроса сн.

— И все пак какво да ви правя?
Атанас се усмихна учтиво 

но. Изкъртеният зъб не се забелязваше-
— Нищо няма да 

капитан!
Офицерът само вдигна

ше Той се озъби, после зяпна като криве
ше уста на ляво и на дясно, за да се видят 
всичките му здрави зъби. Христов не го 
гледаше. Малкото неспокойно пламъче ли- 
зна върха на цигарата му, после капаче
то щракна и то умря. Той посегна към ча
шата с ракия. Атанас лекичко го побутна 
по лакътя.

сили

тавана
тата му беше се сгъстила. Главата му се 
цепеше, като след пиянство. Бай Любо от 
охраната внимателно разтърсваше рамо-

мас
— Дай сега сгънчето — и докато се 

беше надвесил, продължи,
че се срещнахме? Толкова години.

дашене е ли
то му. чудо,

Стареем, брат, стареем. Така е. Обърни 
се, завърни се, чукнали годинките за пен
сия. Ти още ли си по строежите? Аз от 
две години си намерих служба — боибои. 
Вторн счетоводител. Никаква отговорност. 
Само четири дена през месеца имам рабо
та. От шестнадесети до двадесети. Около

— Другарю инжинер. Кирчо се уби .. . 
Христов се подпря на лакти. Одеалото 

продължаваше неприятно да мирише на
прах, човешка пот и още нещо.

Какво?
и умолител-

— Кирчо се уби! Един кабел се скъса...
бай Любо изсъска като змия, замах-

— Ле
ни правите, другарю

на във въздуха, удари се по врата. рамене.
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ЯСНО, НАТЪРТЕНО 

И ОТРЕВИСТО!
ниш .•лЧч1

д;| мя одговори: — Аз господин подофи- пия нанасяше пред свои е войници 
цер, а тогава ще каже — аз съм фидан
ки шиша, или Петър Музаверджията, Асен 
Бакалина. . . Разбрахте ли?

— Разбархме! ... — отговаряха войници 
те н хор а тогава посочените казваха сво
ите имена. Някои от тях бяха връщани и 
по няколко пъти да повтарят тези глупави 
думи, които взводния във форма на лек-

със
седмици.

Но един ден Славчо „Генералът" реши 
да се реваншира на ревностния взводен.

Взводът беше построен за редовен час. 
Взводният Илия Петров застана пред взво 
да и пак, кой знае за кой път, повтори 
лекцията си:

Войници, вие трябва да повтаряте моите 
думи, когото посоча трябва да ми от
говори ясно, натъртено и отревисто! ...

Взводният не беше убеден, че войниците 
са научили да отговарят „натъртено и от ре 
висто" затова ти караше да повтарят до 
изнемога ...

— А когато посоча някой той трябва 
да ми отговори: Аз господин подофицер, 
а тогава ще каже, аз съм ф^ла-нкишията, 
Петър Музаверджията, Асен Бакалина .,. 
Разбрахте ли?

■ ■ ■

И така — всети ден ...
На войниците им беше много скучно 

да слушат мпоготочщнте и глупави нареж
дащия, които винаги >се завършваха с ду
мите:

77 рез 1941 година редовно да о: 
бият военната си повинност бяха по 
викани п много младежи от Дими
тровградско. Някои от тях попад

наха в '25 полк* в Сливница.
По едно време в частта пристигнаха 

стари войници, между конто и тръмчашнгьт 
Илия Петров, старши 'подофицер във взво
да в "Който беше н Славчо „Генералът“ ог 
Димитровград.

Взводният Илия Петров досаждаше на 
войниците със строгите нареждания, като

— А когато някой посоча, той трябва

искаше да повтарян думите му.
— Войници — казваше Взводния Пет

ров, вие трябва да се обаждате и повта
ряте, точно моите думи, така както а» 
искам ...

Войниците слушаха неговите думи и кол 
кого повече време минаваше оп пристига
нето му в казармите толкова повече им 
омръзнаха еднообразните нареждания на 
взводния Петров.

— Войници, вие трябва да повтаряте 
моите думи, а когато посочим някого тря
бва да ми отговори ясно, натъртено и от- 
ревнето! . ..

— Разбрахме!... — отново едногласно 
отговориха войниците.

Тогава Илия мина покрай своите вой
ници и пристъпи пред Славчо „Генерала“

— Отговори ти . . .
— Аз — започна Славчо „Генералът“ — 

господин подофицер, аз съм редник филан 
кишията ...

Целият взвод избухна в смях ... 
Взводният Иция Петров стоеше пред 

войниците и не знаеше какво да каже...

На входа на студиото при Теле 
визионния център на Ню Йорк 
може да се прочете следният над 

„Вход за кучета забранен, с

— Ах, да? —- интересува се дру 
гият. — Ас кого?ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

В Англия към края на минало
то столетие с съществувал уред 
за 'повдигаме па шапката на :джеи 
тълмеи на когото ръцете са за
ети.

пие:
изключение за участвувашите 
програмата“. Само едно „р“ дели „ура“ от 

„Уа“★
— Жената ти оше ли е нервна 

като по-рано?
— Не. Пронамерих твърде спо

собен лекар?
— Какво й даде?
— Нищо. Казва й, че 'нервира

ното е знак на старост.

Двама души слизат от влака, 
бъбрейки:

— Моята жена не знае, че днес 
се връщам от път. .. Искам да я 
изненадам. .

Един мой познат е ковач на сво 
ето щастие, а неколцина другв 
мои познати са му наковалня.

Съпругата на индийския маха- 
раджа из Уйдапур всеки път ко
гато излиза от своите кола за 
да влезне във влака, преминава 
през тунел от червиш платно с 
големина като циркусна шатра. 
Този „тунел" защищава ст любо
питни оч>и автомобила иа път до 
влака.

. . На голямата площ пред 
стените на Калемегдан, към 
река Сава се намира гробни
цата на народните герои, къде 
то са погребнм ръководителят 
на СКОЮ Лола Рибар (1916 
— 1943) член на Върховния 
щаб на НОВЮ и Националния 
комитет за освобождение на 
Югославия, Иван Милутиновнч 
(1901 —1944), политическия ра
ботник и организационния се
кретар на ЦК на ЮКП Джура 
Джакович (1886—1929), и поли 
тическия работник Моша Пп- 
яде (1890—1957).

казва първият

Две приятелки разговарят:
— Желая да отида в някой хо

тел да си отпочна хубаво.
— Имаш право. Там няма да 

се готви, отива на пазар, чис
ти квартира и много други до
машни работи.

— О, не, не, воичко това рабо
ти меня мъж. Обаче в хотела няма 
да му говоря какво трябва да 
работи.

Най-малко новородено дете на 
света е била Мариок Чепмен от 
Лнвергтул, родена 1926 година. 
При ражаденето си е имала 311 
грама. Когато се омъжила на 21- 
годишна възраст била тежка 48 
килограма.

В сяна година в нндиското 
племе Таракумаре се организира 
надбягава-не, в което участвуват 
всички мъже. Те бягат боси ло 
каменна пътека дълга 27 кило
метра. блъскайки пред себе сн 
дървена толчица. Първенец е оня. 
който пръв прекара топката през 
целта

Някой корсиканец казал на своя 
приятел, чиято жена за пръв път 
видял:

— Твоята жена принадлежи 
към типа на южняците.

'След тези думи неговия прия
тел ,взел един шо-голям нож и 
казал:

— Кажи този тип ако сн *и 
приятел. Да му присъдя веднага.

... от Димитровградско се 
изнасяло специално сирене в 
1904. От Цариград идвал тър1- 
говецът Георги Караманлията, 
уговарял цената, изплащал си 
ренето и организирал пренас
янето му за Турция. Това спе
циално сирене много се -търсе
ло на турския пазар.

— Любов моя, — казал един 
младеж на своята годеница - 
то пък достатъчно интелигентен, 
жиш за мене, аз не съм хубав, ни 
то пак достатъчно интелигентен...

— Това нищо не пречи — успо
коила го тя. — Ти и така по 
цял ден прекарваш в канцелари
ята-

УСПЕХ НА „РАДНИЧКН“
Отборът на Радничкн в тази тре
та -среща не можа да се противо
постави на разиграните левскара, 
водени от популярния Аспарухов.

Все пак тридесетте хиляди зри
тели топло прнветствуваха 
тнте от Ниш за показаната игра.

Й. Шурдилович

На 18 феруари Раднийки от 
последната сиНиш завърши 

футболна ореща от турнето из 
НР България. След успеха, кой
то постигна в срещата с българ- 

национ-ален отбор като игра 
— 3 3. Радничкн бе по- 

българ-

★

Според един швейцарски закон, 
брадата и мустакнте на Дядо- 
Мраз трябва да бъдат невъзпал- 
яеми.

скня 
наравно 
беден от най-известния

гос-
На „разходка" из чаршиятл

... на 24 февруари 1944 го
дина в село Живково са раз
стреляни шестима првържени 
Ци на НОВ и 13 интернирани. Бвидентиране по босилвгр?дски
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кря, А А си /чьрдне& ; 
44 не ни, езщенгиРАЯ . 
и нар тю 4 ирниКо^у

КИН РГГАИ 7/Вестник на българската на. 
-родност в СФР . Югославия, 
Дуп анова бб * телефон 22-063. 
Излиза всеки четвъртък * У- 
режда редакционна колегия * 
Директор, главен и отговорен 
редактор Асен Лазаров * Из_ 
дава „Братство“ — Ниш * Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 625-3.78 Нар. бан. 
ка Ниш — Печатница „Наша 

реч“ — Лесковац
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