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СТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНИТЕ 

ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕГРАД 

На всички жени в Димитровградско 

и Босилеградско ЧЕСТИТЯТШУГСГВО В

международния празник
ввстиии на българската илролиоетв сФрЮгославия осми МАРТНА ЖЕНАТА

ТРЕТА ОКОЛИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ЛЕСКОВАЦ У

За по-нататъшно развитие Приета инициативата за промени
~ в Конституцията на СФРЮ

на самоуправлението изменения. Става въпрос за раз- 
компетенциите на Вече- 

народнте, което занапред 
взима участие в приемането 
обществения план и съюзния 

бюджет, в определянето на вън
шната политика, както и полити 
ката на Държавна сигурност.

,на СъюзнатаНа заседанието 
скупщина от 28 февруари т. г. 
Съюзното вече прие ннпцнатпва-

шнряване 
то наДр. Дороноки говори и за демаго 

потта, която се появи на места в 
предизборната дейност. Имало е 
прояВ'Т на локализъм и недоразуме 
ния между някои общини по въ
проса кои хора да бъдат пред- 
представителн камарите на Съюз
ната и републиканската скупщина.

БУДИСЛАВ ШОШКИЧ, член 
на Изпълнителния комитет на 
ЦК на СЮК говори по въпроса 
за реоганизап.чята на Съюза на 
югославските комунисти. Шошхич 
отговори и на въпроси и забеле
жки във връзка се тезнснте за 
реорганизацията на СЮК.

За секретар на ОК на СКС в 
Лесковац е избран БОРА МАРЯ- 
НОВИЧ.

та на Вечето на народите да се 
внесат някои изменения в Констн

да
На третата околийска конференция на Съюза на кому. 

кистите в Лесковац, която се състоя на 28 февруари, о^вен 
триста делегати присъсттуваха и ДРАГИ СТАМЕНКОВИЧ, 
член на председателството на ЦК на СКС, СТЕВАН ДО- 
РОНСКИ, секретар на Изпълнителния комитет на ЦК на 
СКС, РИСТА АНТУНОВИЧ, член на ЦК на СЮК и БУДИ
СЛАВ ШОШКИЧ, член на Изпълнителния комитет на ЦК 
на СЮК.

В отчета на СТОЯН ДЖОКИЧ, секретар на Околийския 
комитет на СКС в Лесковац бяха засегнати някои актуалнц 
въпроси в провеждането на новите стопански мерки.

на
СФРЮ и избра ко- 

Велко Влаховнч,
п.уцията «а 
мисия начело с 
която да изготви текста на тези

Димитровград

ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИТЕ В СИЗабелява се все по-голя.ч стре
меж към интензивно стопанисва 
не, внедряване на техническия прог 
рее в производството и по-пълно 
използване на производствените 
мощности, се казва в отчета. По
ложението в стопанството в око
лията най-добре илюстрира факта, 
че през 1966 година е забележело 
увеличение на обществения про
дукт от 20 на сто. Стопанството 
® околията има възможност да

водство. И затова не може да ни 
бъде все едно дали в окупщиннте 
ще се намират представители, кои 
то ще могат да решават така от
говорни задачи.

определени групи, които да изгот 
вят отчет и за работата и доклади 
за предстоящите задачи, а и в по 
малките — само доклади.

Не по-малко внимание привли
ча м въпроса 
млади хор а в редовете «а Съюза 
на комунистите, 
ните събрания ще 
пълна публичност в работата на 
Съюза и сътрудничеството с дру
гите обществено-политически ор
ганизации.

ДО КРАЯ НА МАРТ ще се 
проведат избори в първичните ор 
ганизации на Съюза на комуни
стите, а в началото на април — 
и в града.

Във всички организации на СК 
във Висок, миналата седмица са 
проведени подготвителни събра
ния, на които се разисква за пре
дстоящата дейност на СК, под го- 
товянето и и провеждането на съ- 

■ бранията и избирането «а •члено
вете на секретариата.

В по-масовите организации са

за приемането на

В под гот,в нтел- 
се обезпечи

задели във фондовете към 20 ми
лиарда стари динара. Личните до- 

1965 година

М. Б.

ходи в сравнение с 
са увеличени с 55 на сто. Признание за успешна работаИзтъква се. обаче, че комунис
тите в трудовите оран из а шии не 
са съвсем наясно кон фактори са 
повлияли върху деловите резул
тати в изтеклата ■година. Конфе
ренцията обсъди и предизборната 
дейност в околията.

На общинските отчетно-избор- 
нн конференции на Социалисти
ческия съюз, състояли се в края 
на миналия месец, Славчо Соти
ров, досегашният председател на 
Общинския отбор на ССРН в 
Босилегард, бе избран за член
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на Републиканската конференция 
на СОРН в Сърбия.

С това на др. Сотиров бе отда
дено признание за дългогодиш
ното му успешно ръководене на 
организацията на ССРН в Боси- 
леградската комуна.

м. н. н.Изглед от Лесковац
Взимайки думата в разнеквт- 

СТЕВАН ДОРОНСКИ, се- 
Изпълнителння комн-

нията 
креп ар на 
тет на
■развитието на предизборната дей- 

Съюза на ко-

Сесия на общинската скупщина в Босилеград
ЦК на СКС се спря върху

Личните доходи на работниците се
облагат с 5,6 на сто

ност Ш ролята на
мунистнте в нея.

— С развитието на стопансхя- 
обществена реформа, нашета и

то общество вече измина една фа
за. Сега търсим нови пътища, по ложението за увеличаване на об

лаганията от доходите на земягт. 
така че тези облагания ще си ос 
танат на миналогодишно равни
ще. Според компетентните служ
би, конно бяха изготвили решеш 
сто облаганията върху земята 
щяха да се увеличат с 1%.

Макар че професионалните слу 
жбн се опитаха да докажат, че с 
отхвърлянето на това предложе
ние Общинската скупщина ще се 
намери в положение,че н дота
циите на републиката ще се сък
ратят — отборпнците бяха кате
горични и не приеха проектопре
дложението.

Общинската скупщина прие ре
шеше за облагане на оборота, 
решение за комуналните такси и 
облаганията за финансиране на об 

‘ разованнето. Опоред приетото ре 
шепне за образованието в Босн- 
лепрадско ще се отделят 60% от 
установеше е облагания върху до
хода.

Също Общинската скупщина не 
■се съгласи да превземе новата жн 
.пищна сграда на улица „Георги 
Дим игров" от Комуналната бан-

чение на облаганията на доходи
те от земята г 0,25 на -сто опо
ред кадастърокия доход. Предло 
ж-еппето на Комуналния завод от 
Враня е трябвало да реши дефи
цита от 2,2 милиона стари дина 
ра, колкото клонът на Завода в 
Босилеград е направил през 1966 
година дефицит.

Сесията измина в живо и дей
но разискване и съответно прие
мане на реш-ення.

Ст. Ст.

■ка, защото не всички строи
телни работи са направени според 
плана, ннто пък оградата е прие 
та от специална техническа ко
мисия.

Общинската скупщина определи 
от сборниците комисия, която 
да проследи финансирането и ра
ботата при изграждането на тази 
жилищна сграда.

Отбор1Ниците отхвърлиха и пред 
ложеипето на Комуналния завод 
за социални осигуровки за увели

В Босилеград се състоя четирина
десетата по ред сесия на Обшилви решения в разпределението ма 

дохода и разширеното възпроиз- Тъй като свойската скупщина.
бе свикана в кратък срок, 

понеже трябваше незабавно да '.е 
приемат някои решения в облас
тта данъчното облагане и фн-

ита

ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

наенране на Общинската скупщз 
на и нейните служби през

само за пет дни бе изгот
1967Високодобивен

овес
година, то 
вен и
борнниите, така че някои от то- 

дневния ред бяха сне и

дос: анен материала на от-
Ст. Н.

ч-кнте на 
и ше се разгледат 
предстоящите

и обсъдят насе-Подготовките за пролетната
ни осведо на Общииска-сесиимтба вече прнвършват, 

миха от кооперация 
Димитровград. Тъй като първо 

овесът, кооперация-

Сточар" в та скупщина.
Сесията разисква върху устаио 

общинско облагане навяване на 
гражданите през 1967 година, пре 
двндено с републикански

законолредпнеанкя. Прие се об 
облагане на личните до- 

•кое! о спо-

ше се засява
осигурила от свое производ

ство достатъчни количества висо- 
„А^арне" и 

може да

та е и съюз
никодобивни сортове 

„Флемингстрон", които 
предложи на частните производи- 

неограничени количества

ЩИ1ГСКО
ходи на работниците,

на Скупщината щеред решение 
бъде 5,6%.

Най-обстойно бе обсъдено прн 
за облагане

тели в
и по цените на пазара.

„Сточар" обаче няма възмож- 
да дава семето в аванс, за- 

с достатъчно 
а банката не

емането на решениеност селскостопански•на гражданите — 
производители т. е. 
върху доходите от -

изказвания ,и посочени фак

щото не разполага 
парични средства, 
отпуска кредити за производегзе- 

със земеделс-

облагаиия 
земята. След

многоно сътрудничество 
ките производители. отборпнците отхвърлиха предни



РАЗИСКВАНИЯ В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА

МАНААТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И 

/ ОТБОРНИЦИ ТРИ ГОДИНИ?Женевският комитет ни ООН по разоръжаването иъзо'.. 
нови миналия вторник работата см ни конто предшествувани: 
оптимизъм, че сме пред прага на още едно забележително 
споразумение из комплекса на разоръжаването. Но макар 
че САЩ и СССР още не са представили нроектоспоразу 
мс-ннн за неразспространипапе има нсдоразумнии меж
ду двете велики сили. Преди всичко от западния лек
тор дойдоха критики, че със споразумението се ис
ка озаконяванс на съществуващия ядрен 
докато другите страни не биха могли да 
пат дори с индустриални ядрени изследвания. Като отго
вор на тези критики се появи мнение, че те идват на първо 
място от Западна Германия, Италия и Япония, чнйто по
тенциал че е далеч от изработката на ядрено оръжие.

Необвързаните страни, осем от конто са между члено
вете на Женевския комитет, също не са доволни. Техните 
основни забележки се отнасят до разпоредбата ма бъдещото 
споразумение според което на ядрените сили би се позволи
ло и занапред да разполагат с това страшно оръжие, дока
то от друга страна то нс би могло да се произвежда в 
света. Група необвързани в Женевския комитет настоява да 
накара САЩ н СССР да изменят тази значителна разпо
редба

Гру|М представители в Камара
та на народите па Съюзната ску 
ищнна, кояго трябва да изготви 
и предложи няко.ч изменения в 
съюзната конституция, е повдиг
нала въпрос за мандатния период 
на представителите ш отОорнпцн- 
те п за кое 'Време трябва да се 
избират ръководните лица в скуп 
тините.

Изтъква се, че сегашният нрпи 
т;п на двегодишно обновяване 
половината от преде, дантелите 
пдч отбори шиите в камарите и 
ограничаване па повторното из
биране след четиригодишен ман
дат създоат известни проблеми. 
Счита се, че двегодишните про

изнесена

нишата е необходимо мандатният 
период да се продължи на три 
години.

Промяната би се със. оялн в 
следното: Съюзната и Републи
канските скупщими да се избират 
па шо.тг години, а всяка грета 
•година да се обновява половина га 
от представителите.

А его какво е мнението за 
мандата в общинските скупщини. 
Отборииците в тези скупщини би 
трябвало да се избират изцяло 
всяка трета година, но същите 
биха могли да се избират и за 
следващия пер,йод, ако това го • 
желаят избирателите.

Все пак това са разисквания, 
срещу които има и противни мие 
пия. Именно счита се, че този 
въпрос не може да се реши бър
зо и че зарад своята сложност 
изисква по-обепойно анализиране 
и повече време за разрешаване 
на предложенията.

Групата представители е пред
ложила ма Камарата на народите 
да не се менят констнтуционите

разпоредби, е които се урежда
мандата, но да се реши за ироме 
нкте, които се отнасят за въпро
сите във връзка с предстоящите 
избори.

Изтъква се и това, че зарад 
важността на този въпрос е же
лателно да се чуят мненията ма 
избирателите и производителите.

С. М.

монопол, 
се занима-

БЕЛЕЖКА

Защо именно 
1 / сега?

• мени се оцразяват до 
степен отрицателно върху работа 
та па представителите и полити
ческо-изпълнителните органи. Две 

се казва — са с.равни-

ОУскоро, в хода на предиз
борната дейност, много се под 
чертава една „слабост“ в Бо
силеградгодини

телио кратък период да се про
вежда определена подтика. При 
вържеинцпте на това мнение счи
тат, че за добра работа на целия 
механизъм на системата па скуп

нямало културенИЗБОРИТЕ В ИНДИЯ
дом.

За тази слабост са „виновни" 
бившите и сегашните, добрите 
и лошите ръководители, а 
друг виновен няма! Никой не 
иска да се съобрази с това, 
защо не е могло да се построи 
дом, макар че поне това е яс-

Прсброяването па резултатите на четвъртите но ред 
избори от освобождението на Индия е голяма изненада, на 
първо място за владеещата Конгресна партия. Резултатите 
са поразяващи макар че тази партия ще задържи централ
ното индийско правителство. Мннистър-председатлят Индира 
Ганди лично получи голяма изборна победа, по в централ
ния парламент не бяха избрани десетина министри п самият 
Председател на Конгресната партия Камарадж.

ВТОРА ФАЗА ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ
НО.

в П проток а И Димитровградска об 
щипи, в конто се провеждат съ
бранията на тру довите хора за 
коншидатиракс ,|а представители 
ще I избор ат представител на 9 
април тази година.

Иначе Председателят на Общи и 
ската
март събрания -на избирателите, 
а събрания на трудещите се 
свикат председателите на самоуц 
равитедаднте органи. Събранията 
трябва да се 'Проведат до 25 март, 
а кандидатурите ще бъдат потвър 
дани най-късно до 5 април. Нас
коро ще бъдат определени и из
бирателните места и (избирателни 
те 'Отбори.

През втората фаза на предиз
борната дейност събранията «а 
•избирателите ще имат 
ност да проверят своето 
втце в Социалистическия съюз 
към приетите критерии <а предла
гането на възможни 
за отборпици и представители, а 
н да пе изтъкваме от какво зна
чение е 'подобрението на струк
турата на евидентнраннте канди
дати. Досега между евидентиранн 
те кандидати малко имаше непо
средствени производители,
■и младежи.
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цнте от една част >ке смеят да се срещат 
с войници от другите части. Организация
та е такава и въз всяка част има ло един 
офицер младотурчин. По-голяма е омраза
та .между офицерите -старо и млздотурци- 
те, ко между турци и християни. В Одрин 
болшинство от 'населението е немюсюлман- 
ско: евреи1, гърци, ермени итн. Самочув*- 
ствнето на населението е ниско и всички са 
съгласни да се предаде крепостта, защото 
храна им се дава колкото да продължават 
живота си. Храна няма — казва един ап- 
-ехар — а това зная оттам, защото аз пра
ся преглед на хранителните продукти. 
Войниците получават по >00 грама хляб, 
няколко грама месо и от това се прави 
чорба. По къщите може да се намери скри 
та храна, но това са незначителни количе
ства. Зная всички магазини и те са били 
в югоизточната чайг «а града, но сега са 
преместени в крайннните, по мазетата или 
землянките и на още някои места.

Сред войниците в града са се появявплп бз 
.пести; холера (няколко .случаи), болести по 
усггата (месото -от устните и венците км от- 
капвало). Де примирието всички болници 
бяха пълни с болни ,и ранени. Сражението 
от 20/21 1коемврн изненада ваички. Тогава 
завладя памика сред офицерите и войни
ците, както и сред населението и всички 
очакваха, че тази нощ Одрин ще падне...“ 

, ,,.,л ч,- Тези «ведеяюя за положението в «репо-
....-.. ■ -: ■ -- .. У стта бе дал 'избягалия аптекар. Но и турс-

А '/-у-- ' - —/■ ките офицери к срещите о адашите офице-
' •' Рн :В своите 'изказвания давали сведения за

:АуУ положението в обсадения. Одрин.
X /•$/ ' ' ■ /'Г:г***^*~ :

На общинската п между.общии- 
•ските конференции па Социалис-

стаада

На Босилеград не само то
ва е нужно. Много други по-не 
обходими и по-належащи обек 
ти няма този град. Например 
водопровод, улици, 
през потека, кътче за младеж 
та ... и дом на културата.

Ако имаше пари, щеше да 
има и дом, и водопровод, 
чисти улици. Но парите не мо 
гат да се котят в общинската 
каса, но се осигуряват с даже 
дията на населението, а те са 
малки. Значи това, че 
дом, не е зарад лошата воля 
на ръководните, но зарад не
доимъка. Дори и зарад нере
довното издължаване облага- 
иията на населението за кому
нално строителство.

Всичко това, вярваме, е яс
но на всички (значи и на те
зи, които сега подчертават, че 
нямало дом). Но все пак има 
нещо и неясно. Например — 
защо така изведнъж мнозина 
си „спомниха“ за дома? Или 

какво мислят да

Резултатите от изборите за местни парламенти п ,г> 
индийски държави са още по-неблагоприятни. По 
личи, че Конгресната партия няма да има вече болшинство 

тези държави. Грандиозното избира- 
250 милиона души този път беше благо- 

— крайната десница и крайната 
сами разединени.

всичко тнчеенкя съюз, та ,к«ито 
определяне ада възможните «андн 
дати зд. представители за «самоуп 
растителните тела в •репубЛ'Н1кан‘С- 

. осите скупщини беше намален 
броя на евидентнраннте кандида
ти,' С това приключи първата фа 
па ма предизборната дейност.

■Комисията за избиране на от- 
борницн при Общинската скуп
щина в Димитровград обяви по 
ти.рането на отборпици за Общнн 
избирателните колегии па «андн- 
•окото вече, които ще се проведат 
па 23 април тази година и общи
те съб.рапия иа трудещи се по 
трудовите организации за канди
датиране на отборницп във Кама 
•рата па трудовата общност при 
ОС в Дим'итров1град. Точната да
та на провеждането .на изборите 
за тази камара комисията ще ут
върди допълнително.

Така също комисията за про
веждане та избори за представи
тели на Стопанската, Организа
ционно- пол ттчеоката, Културно- 
просветната ад Соцнално-здравада- 
та камара ада Републиканската 
скупщина за изборна колегия 41 
— Пирот обявила, че трудовите 
организации и трудови .общности

преходипоне в половината от 
телно тело от над
склонно към опозицията свика на■скупщиналевица, която комунистите, нормало, и

„Единен избирателен фронт“. Неуспехът на Кон и •
сдружиха в
гресната партия трябва да се търси преди всичко в иконс-

ще

мическите трудности на страната.

ТАЙНАТА ПОЛИЦИЯ НА САЩ ПОД СЛЕДСТВИЕ няма

Общественото мнение на американския гигант цяла ссд- 
фрапантното откритие, че Централнатамица вече живее с 

разузнавателна служба (ЦИА) цели 15 години финансира аме
чужбина. Хилярикански организации, които имат връзка с

интелектуалци са станали тайни агенти на възмож-
стаадо-

ди американски 
ЦИА, защото техните студентски, професионални или син
дикални организации получават баснословни доларскп су
ми за шпионаж. кандидати

президентътразмери, чеСкандалът получи такива 
Джонсън беше принуден да образува тричленна група от 

правителствени дейци за Да се „утвърди исти-
и самия

например 
правят с него, ако се построи, 
когато той е огнище на култур 
на, просветна или самодейна

изтъкнати
ната“. По времето на Труман, Айзенхауер, Кенедн 
Джонсън дейността на ЦИА одобряваше Националният съвег 
за отбраната на САЩ жени

М. Б. активност.

□апаоапааоаоааооааааоооопооаооаоороаоооооооаооааааооаоааоаооооооаооас

тите на нашата армия са използвали при
мирието в разузнавателни цели и подготов 
ка на лоза офанзива. Този .цдуме.т гово
ри също така за положението в крепостта 
и данните, до които се добрали нашите ча
сти. А това е било от голямо значение за 
по-шататъшн.ото водене на войната.

Страници от историята на сръбско-българските отношения

ОДРИН 1913 • ■>*

$ [Ш Този документ на 13 пехотен полк ..Хай 
до коменданта надук Велко“ изпратен 

Тамошната дивизия дава картнндта на по-
2) ложението в крепостта по това време:

. . .Дисциплината прт турските войници 
н офицери е .голяма. Офицерите изпълня
ват нарежданията', но без воля. Войниците 
ате знаят адпщю за положението з Турското 
царство н от тях скрива всичко. Войнн-

п щнте .страни. По време на примирието на 
фронта са Пристигнали 38 тежки артилери
йски оръдия. Използван бил получения г 
боен опит и направена прегрупировка 
силите.

По време на 'Примирието имало срещи 
между офицерите на двете воюващи стра
ни. За една такава среща се говори в пис
мото ада1 коменданта на Тимошка дивизия 
Вллд. Кашл|ич, .отправена до коменданта 
и а 'Втора сръбска армия.

ада Одрин|ри Превземането 
частите на 'българската и сръбска армии 
.орещнали сериозна съпротива от страна 
та турцлте. От един доклад ада генерал 
Р.иОгич до коменданта на Втора сръбска 
армия се вижда в какво 'положение са би
ли войниците и какви 
щади ;при превземане на крепостта.

„Постоялите бомбардировки — се казва 
в Доклада — са накарали дори и нашите 
резервни части да бъдат адривръзаии за 
своите окопи и те ,се чувствуват като чели 
се намират иа позиция. Кладене ада огън е 

готвено ядене тези 'ча

на

А

■ -с-
А. А: V... .....

трудности .са сре- V I <

:■ • ,%г.илу<г ..у.
„Коменданта на 22 пехотен полк 
ми съобщи снощи:
Днес преди обед е идвал при нас

едим турски генералщабен офицер- 
майор, който е бил в комисия за о- 
пределение на демаркационната лп 
ния с още 5 офицери и в разговор 
на демаркационната линия той запи
тал защо иа наша страна има толко 
ва нови окопи. При това му било от
говорено, че тези окопи били и по- 
рано но не се виждали. След това 
той отговорил със смях, че за това 
ще съобщи на Шукри-паша са вси
чко, което е видял и чул.

За предното имам чест да вн 
съобщя и още и това, че днес преди 
обед е изпратено едно писмо от Од
рин на турски до коменданта на 
Втора българска армия.
14 януари 1913 г.

Секюн

У
и и ■' >>у ту» *ч ’забранено, ;затова 

с1гн получават само през 
сто студено“.

>гиощта и това че-
у?-у - • - *-• - • - ... •• •* •* • ,-*

•г' -• • • •'* ■ ■ • > - 
У* ». А-*' •

.Л-Уз’-'' •

говори за изморе- 
Почти 

1912
: -АВ същия дою1ад севюйаиците и офицерите.

11 декември 
обръща към ко- 

к.тто

к' < ■ 
• ■

иостта на
един месец «лед това,
(Година бъщия генерал се

1 и затова 
Но при вее

сръбските

на

*■•■$**■

«*1 Vтото
тоепоста. Т(Ой сн-итД', че 
падения били лошо орготизирани 

дали миог.0 жертви, 
както българските така и 

части са «имали успехи в сраженията 
31 (ноември окончателно затварят обръча 
около Одрин. Турчите били решени ща се 
борят докрай. Втора .сръбска армия заела 
позициите на западната н .северозападната 

укреплението, а българската армия 
■заела нови позиции на източно и южно от 
Одрин. В началото на декември се сключ
ва примирие, което било използвано за 
заздравяваше па положението при воюва-

частите ф ». *.
това и на

Комендант, полковник, 
Влад. Кандич с. р.“

Д.ру.г един документ, датиран с 20 яну
ари 1913 година говори също така, че час-

част от Богдан НИКОЛОВ

В следващия брой:

Нови действия срещу обсадения ОдринФаксимйле на един военен докла,1
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бъде дейността на ССРНОТ ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ Каква да\
\ I

1 Подтик за дискусия 

или задължениеМЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ В РЕПУБЛИКАТА
'V

жбата по горско спопанство прп 
Общината и Секцията с нови па
зачи, както и организиране на 
горански пазачи в самите брига
ди. Също трябва да се раздвижи 
дейността на Социалистическия 
съюз по посока на разясняване.

Делегатът от Белград др. Ста
мен Петрович похвали работата 
на горяните от Босилеградско, го 
вари за спечеления опит, успехи
те които гораните бележат, като 
каза, че Движението на гораните 
в Босилеградско заема едно от 
първите места в Републиката. От 
името на Републиканския отбор 
тсй обеш.а материална помощ ка
то изтъкана, че на тази високо 
продуктивна организация е нужна 
поддържка п в самата община.

Според приетия план тази го
дина ще бъдат залесени 154 ха 
с над 550 хиляди нови дръвче! а. 
За изпълнението на плана за ну
жни над 90 хиляди трудочаса, чн 
ято стойност ще възлезе на 18 
милиона стари динара.

Трябва да .изтъкнем, че нито 
един од поканените ръководители 
не прнсъствува на конференцията, 
което от участниците бе осъдено 
като небрсжнст и подценяване на 
организацията.

На края бе избран Общински 
отбор от 15 членове и контролен

задължителни решения. Ма- 
по този въпрос се разнс- 

по местните организации, 
последната Общинска 

мнозина остана

■На 19 феруари в Босилеград се състоя четзърта об
щинска отчетно-изборна конференция на 'Гораните, на която 
като тост ига Републиканския отбор прнсъствува. Стамен 
Петрович. Конференцията 'направи равносметка за постигна
тите 'резултати прел последните години и прие план за ра- 
.работа през тази година.

ССРН вдима
кар че 
•ква
както и на 
конференция, за 
неясен.

Решенията 
кпя съюз не 
рат като 
то и

След реорганизацията
членове на тази органнза-

на
м н ого 
ция не
организацията на ССРН трябва да 
организира дискусия по най-раз
лични въпроси и да търси 
нпето :на .гражданина

могат да разберат дали

м пе
тли пък гя Социал истичес- 

-црябва да се разби- 
обезателни за члеиство-

на

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а□□□□сюасзо1
за определени органи.

на Соцналнстнче-Най-много спесто
вни влогове във 

Висок

Новият устав 
съюз внася 

това отношение.
моментинови 

Същността на
скня
в в преминаването 

политическа работа, в която 
всички граждани.

новия устав е 
към

В отчета бе Особен проблемпосочено, че през 
1966 година тази доброволна орга 
цизация е наброявала 60 бригади, 
от .конто 24 по училищата, 34 па' 
село, една профсъюзна и 
младежко-отудешжа. Общо брата 
днте са дали 9.102 трудодена 
ято стойност се цени на над 13 
милиона стар,н динара. Залесени 
са 105,3 ха голини попълнени 
7 ха млади гори, окопани 6 ха и 
33 ха приготвена площ за 
но залесяване. Бе казано, 
засадени 278 хиляди барчета, на 
82 ха, 110 хиляди акациеви фи
данки «а 18 ха, 10 хиляди смър
ча на 3 ха и 2.200 
на 2,3 ха.

Тези резултати са постигнати 
благодарение на общите усилия на 
ръководството на общинската ор 
ганизация, службата по горско сто 
■панство при Общинската скупщи
на и Секцията по горско етопан-

предст авлига 
нерешеният имуществен въпрос за да участвуватРешението на управителния съз 

ет при земеделската кооперация 
„Сточар“ в Димитровград да уве
личи лихвите върху влоговете на 
земеделските производители с още 
1 на сто предизвика интерес във 
Висок.

За 10 дни след обявяване на ре
шението височани на спестените 
си книжки внесли над 10 милиона 
■стари динара.

имотите, коит се залесяват. Има 
нр.имерн когато собствениците на 
залесените имоти унищожават, го
рата и трудът на гораните напра 
зно отива. ЗатУй се 
в бъдеще да се залесяват само 
онези местности в обществена соб 
ственост или пък и частни имоти, 
но с предварително споразумение 

Безмилостното унищожаване на 
торите от добитъка на несъвест- 
ни граждани също беше въпрос, 
върху който се разисква. Бе ,из- 
тъкато, че вредата от унищоже
ните млади гори е по-голяма, за- 
щото се засилва ерозията. Пона
стоящем трябва да се засили Слу

■начин предложе-Само по този
резолюцшпе и другите ак-една нията,

тове на тази' организация ще н- 
влняшие. Ако пъкчп- мат определено 

и занапред работата организира- 
чака отвън, от

прие решение
ме така, че да се 
общинското ръководство, от де- 

да повдигат и решават въ- 
— тогава и 'резултатите ще

пролет 
че са легатите

проси
изостанат. От това произлиза, че 

на ССРН може даМ. Б. организациятамлади тополи всички въпроси, а 
ще зависи от 

и от оня орган, който

поразисква 
тяхното провежданеюосзсюоооаосюосзоооосшоосюоо  □□□□□□(.

у еловият П 
е компетентенБарйе по даден въпрос. 

— решения ше 
органите на еамоуправле- 

отделнпте съвети при Об-

съвет ог трима души. СледователноСт. Станков Във всяка трета 

къща—транзистор
взимат
иието,ство също в Босилеград, ксжго 

съвместно са оказвали профеено- итн. В такъвщинската скупщина 
случай предварително разгледани-нална и организационна помощ на 

бригадите. Между бригадите най- 
много са се изтъкнали бригадите 
на петте основни училища и ги
мназията, а от онези на село брн 
гадите от Църнощипа и Брест- 
ница.

Конференцията обсъди и пробле 
мнте, които спъват разърщането 

■на една обща обш.пнека акция, 
в която да участвуват всички жи
тели. Изострен е въпроса с по
садъчния материал, защото един 
стаеният горански разсадник в 
Долно Тлъмно не може да задо
воли изискванията на гораните, 
■които ежегодншно нарастват.

от непосредствения 
и гражданин ще бъ-

През последните няколко години 
броят на транзисторите 
рйе чувствително нарастна,

Оега в Барйе има над 30 реги
стрирани транзистора или във вся 
ка трета къща има транзистор. 
Особено увеличение на транзисто
рите се регистрира след изкупува 
пето на тютюна.

Освен частни има и два коопе- 
един на

те въпроси 
производител 
дат много 
решенията ще са 
дейност.

Както по-рано, така и сега, из- , 
бпрателите поставаят въпроса за
що предварително не се запозна
ват с ония материали, които тря
бва да бъдат приети в скупщи
ната и защо по-късно не се осве
домяват за взет.нте решения.

К. ТРАЙКОВ

в село Бт

по-близко до него и 
част от тази

ративни транзистора 
овцефермата в Боровско поле н 
един в (кооперацията.

■■;'

Цветко ЗарковЗАЛЕСЯВАНЕ

Профсъюзна конференция в БосилеградИз дейността съветите при ОС Димитровград

Обсъждане на 

средносрочния план
Задачите се увеличават 

дейността отслабва
ция за състоянието на посевите и 
подготовките за пролетната се
итба.

На заседанието на съвета по 
стопанство Общ-селско и горско

скупщина в Димитровград 
обсъди проекта на среднсстроч- 

развитие в община
та. На дневен ред бяха и редица 
други проекторешения 
образуването на Фонда за защи- 

добитъка, за измененията 
и допълненията на ироекторешенн 

размерите на ветеринарми-

приемането на нормативните ак
тове,иноката М. Б. Състоялата се на 26 февруари в Босилеград девета об

щинска отчетно-изборна конференция на профсъюзната ор
ганизация измина в разискване върху дейността на Общин
ския профсъюзен съвет и 19-те подружиици, които наброяват 
над 800 души, заети в различни отрасли на стопанството в 
комуната.

Бе констатирано, че общинското ръководство на проф!- 
съюза повече е контактнрало с околийските профсъюзни 
органи, отколкото с подружннцнте в трудовите колективи.

осигуряване па законните 
права на трудещите се, съпроти
ва на бюрократично-е1 атпчески по 
согателства и друго.

Само по тоя начин организаци
ята на профсъюза ще си въз
върне авторитета.

Конференцията избра и нов Об
щински профсъюзен съвет от 21 
член, контролен съвет от трима 
души и двама делегати за око
лийската профсъюзна конферен
ция в Леоковац. За нов председател 
на Общинския профсъюзен сьзет 
бе избран др. Цветан Борисов, 
служещ в транспортното предпрн 
ятие ..Весна кобила".

ния план на

Ново младежко 

ръководство
по лова.

та на

ето за 
те такси .и други.

Съветът разгледа и проекта на
в село-

В село Рикзчево се проведе ,мла 
дежко събрание, ,ца което бе из
брано ново -ръководство. В ново
то ръковолстЕю влезнаха Иван 
Тодоров, Драган Димитров, Сто- 
имеика Димитрова, ученичка в 
гимназията.

На конференцията станаха ожи 
вени разисквания. Младежите из 

желание да ,работят обаче

разходите за интервенции 
кото и горско стопанство през 
идната година както и ннформа- Нянсоп от падрУжинцнте са рабо

тили върху заздравяване на отно
шенията в колективите, приели 
нормативните актове, върху раз
пределението на дохода, защита 
правата на работниците и пр. Дру 
ги пък са съществували само фор 

в списъка на общинс
кия профсъюзен съвет. Така на
пример подружницата па проезет 
пите работници з района па Гор 
на и Долна Ллобата не е провела 
никаква конференция, пито устро 
ила акция за цели три години.

Бе посочено, че адмшшетрат.ив 
ното контатстиране между Общ
инския съвет 
обобщени заключения и 
ръки не е 
жителио 'влияние за раздвижване 
на дейността на организацията в 
трудовите общности.

Участниците на конференцията, 
делегатите и гостите, сериозно се 
наеха върху изнам>пранего на при 
чините и начина за активизиране 
на профсъюза.

В плана за предстоящата дейност 
бе казано, че профсъюза се смее 
и не може да бъде доволен е

административни контакти и съби
ране на членския внос, но щс тря 
бва да се наеме с конкретни въп
роси пз живота на трудовите ка 

, Л0КТИВ1Г. развитие па самоуправ
лението, разпределение на дохода,

Из трудовите колективи
Ст. Ст.

„ГРАДНЯ“ 

ЩЕ СЪДИ...
казаха
очакват и помощ от Оощи^пския 
коми1.ет на

м а.тно
СЮМ в Босилеград.

Ив. Ненов

Септичната яма край Нишава 
бързо се пълни и излива, да да 
спречи появяването на епидемии 
на заразни болести „Градня

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРА
ЦИЯ ОТКРИ ОЩЕ ДВА 
МАГАЗИНАна-

която биправила нова дупка, за 
ли изразходвани I милион и 500 
хиляди стари динара, 
било постигнато споразумение с 

предприемачи от Белград 
за саниране ма разноските, „Град 
пя“ завела дело против тях. Ок- 

Белград ще тряб 
кой е виновен, че 

е неизползвае- 
строителното предприя- 

Нншава, кояго про-

и подружиициге с 
препо- 

имало никакво поло-
Зсмеделската кооперация в Дол 

но Тлъммпо предприе мерки за 
.подобрение па снабдяването на нл 
селението з района. За тази цел 
откри оше дзя магазина — 
Злндсл и Голеш. В тези села до
сега стохп4 е се пренасяха на коте

Понеже не

частните
в село

ръжпнят съд в 
в а да установи 
септичната 
ма: дали 
тис или пък

наблизо до ямата.

и населението твърде трудно се 
снабдяваше.

1Це бъде открит и един магазин 
в Гор,ню Тлъ.мпнс.

яма

тича БОСИЛЕГРАДСКИ ПЕТЪКИв. НеновМ. Б.
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„ Недоверието вреди 8 Я 7 ЮЛИ“И
П

8 □

□
по споразумение. Молбата ми ос
тана без отговор, ннто бе пред
ставима «а, т.рУдови« колектив.

Когато обмислям защо провад 
«а нашето црегприятие, не мога 
да обвиня само директора и гру
пата му. Струва ми се, че вина 
-носят и хората от колектива. Има 
неща, които оправдават това мое

□ почувствува, че предприятието из 
пада във финансова криза.

От 24 април 1966 година съм 
главен счетово-

За фалита на предприятието 
„7-юлн" в Димитровград сега има 
много мнения. В редакцията се 
получи писмо от служещ в топа 
предприятие другаря РАДИВОЕ 
МАКСИМОВИЧ, в -което изнася 
част. от -причините за фалита.

Ето -какво казва:
„Случаят-на-нашето предприятие 

е поучителен за другите предпри
ятия и е предмет за по-широки 
разисквания.

Колективът беше разединен ма 
-няколко -групи, които враждуваха 
помежду си. Едни от най-способ 
нитс в колектива Петъ-р Стоянов 
още през 1965 година бе отстра
нен от поста -главен счетоводител, 
-като му бе дадено дрУго, по-не- 
значимо място. Дали причината 
за това беше една грешка, напра 
вена от мего извън предприятие
то? Разбира се, не. Тази -грешка 
•послуж-н само -като параван за от 
давиш разплата с него. Още тогп 
ва около директора бе се офор
мила една трупа, която считаше, 
че е способна да ръководи пред 
прнятнето. Тъц като Стоянов не 
искаше да се ст1ггне до анархия 
в -работата, тази група се наложи 
и го смени от поста. Групата оба 
че -нямаше знания и онпт, -но взе 
съдбата на предприятието в свои 
ръце и начело с директора запо 
чна да си играе с обществени 
средства. За да поддържа несъг 
ласие в предприятието тази ръко
водна група се постара и успя 
да ангажира и директора в раз
лични интриги. Така и той за
почна да участвува в размирици 
те, да си измисля различни при
казки, за да придобие на своя 
страна повече членове на -колек
тива.

От отстраняването на Петър 
Стоянов до обявяване па конкур
са за нов главен счетодовитез 
мина доста време. Ръководната 
група, изглежда, се е страхувала, 
че с идването на -нов човек ще 
загуби позициите си. Това отлага 
не град все дока-то -групата не 
аасюаааосюпоасшасшсшосшаоозаааасаааа

а оа
□Нс считаме, чс за недоверието, к°ето съществува между

бива
п

□кооперацията н селскостопанските произволн-телм нс 
да хвърляме вината на кооперацията или на производителя. 
Сигурно е, че до голяма степен за това е виновна коопе
рацията н обстоятелствата при конто се развива сътрудни
чеството. Няма място за недоверие и боязън, което същест
вува сред производителите към спестовно-кредитния отдел 

Е при кооперация „Сточар".
За какво става въпрос?
Досега селскостопанските производители имаха свои 

спестовни книжки при кооперацията. Влоговете понякога до- 
§ стигаха и сума от 70 милиона динара. На осрочепнте срсд- 
Е ства кооперацията плащаше 7. а на неосрочените в на сто 
Е Лихва. От това имаха полза и кооперацията и пронзводи-
Е телите. Кооперацията набираше средства за оборот, а иро-
Е изводителите лихва. Но и покрай тия благоприятни условни 
8 при производителите лежат големи умъртвени средства, 
8 особено сега и условията на реформата когато селскосто

панските произведения чувствително поскъпнаха. За да 
набере повече средства управителният съвет при земедел
ската кооперация взе решение да повиши лихвата с още 
едно на сто. Значи предлагат се още по-изгодни условия на 
спестяване.

Но ма пътя на сътрудничеството п взаимното креднти- 
п райе пречи недоверието на производителите към коопераци

ята. Именно производителите считат, че кооперацията е не
сигурна организация и ако пропадне — ще пропаднат и 
влоговете им. Това недоверие вреди и на едните и ма дру
гите. Спестовните влогове прц земеделската кооперация са 
гарантирани ка-кто и в пощата или банката. И няма място за 
съмнение. Производителите губят, а па кооперацията не да
ват възможност да разширяват дейността си.

Земеделска кооперация „Сточар“ от 1 март при същите 
□ условия ще дава на производителите и трудовите организа

ции кредити за подобрение на производството, а на работ
ниците за лични нужди.

Недоверието в кооперацията трябва да се отстраня. Това 
ще бъде първото условие за подобрение на сътрудничест

вото на кооперацията с частните Производители, което ще е

в предприятието 
д,1ггел. Веднага забелязах, че 
рата от дпректоровата грУца ме 

към мене. Моите анз 
за -измами-

а
□ хо-□
□п
□□ са коректни 

лнзи и предложения 
райе на вътрпещни резерви, 
■кономии бяха приети с пренебре
жение. Никой не обръщаше внн 
ма ние 'Иа това, макар че предло
женията се основаваха върху от- 

I Iа пример материалните

□а
□а И Н-
□ мнен,ие.

Колективът 'например е гласу- 
за отстраняването на Петър 

от длъжността главен

□□
□п вал

Стоянов
счетоводител. Също така поддър 
жа групата, -която се противеше 
на предложенията за из-намиране 
<на вътрешни резерви, за искане 
на инвестиционни -кредити, на кре
дити за -купуване -на -камион, за 
откриване -на магазин в Камени
ца и д-р. Колективът не ме под
крепи, когато за Вукелич изказах 
мнение че е шарлатания и че -не 
бива да му се дава право да ра
боти, -но се вслуша -в обещания
та на -групата, че щели да полу-

□а
о

четите.
разноски ,и -работните заплати 
-казваха много по-голям растеж от 
разликите па цените. Това показ
ваше, че трябват икономии и ра
зумно изразходване -на средствата. 
Желанието ми да помогна на пред

атака

□
ПО□

а

□
□
□
□а

запрнятнето се считаше 
върху ръководната група, и зато 
ва веднага се постараха да

□□
о□

мепо
В пачаизложат пред -колектива, 

лото -на ав-густ те ме изолираха 
от -политиката -на стопанисването 
На заседанията на колектива и 
управителния съвет -не смеех да 
изказвам мнението си. Обаче тази 
група до месец август направи 
редица -пропуски и прешки в уш 
ръб на -колектива. В работата ца 
руваше стихия и разхищаване. В 
края -на септември -поисках прием 
при директора. В петчасов -разго
вор му съобщих, че групата около 
мего ще доведе претирияггието до 
фалит и че те не са му добри 
приятели. Предупредих -го за 
марливата работа и за опаснос
тта от търговията на едро, специ 
ал-но какво трябва да се направи,

□О
а□
□

чат още по три заплати и прие 
нейното предложение. Когато на 
едно заседание на колегиума се 
опитах да предупредя директора 
и съветниците му да -не подпис
ват договор за -продажба на плат 
лото срещу авточасти и гуми, за- 
щото ще пропадне -предприятието, 
никой не ме -подкрепи. Дори ня 
-кои членове от групата насърча
ваха директора да подпише дого
вора. Мнозина членове на колек 
тива се боеха, че директорът ще 
провали предприятието обаче на 
заседанията гласуваха за негови
те предложения. Ето затова счи
там, че и ние от колектива сме

□а
□□
□□
□□
па
□а
иа
ао

□ □
а □
□ □

МС'□ □
□ □
□ □от взаимна изгода.□ □М. Бакич□ о ако намерим предприятия, които 

да купят платното и бравите. То 
тава беше въпрос тези стоки да 
се продават за готови нари. Иде-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□аааоапаа□□□□□□□□□□□□

Пред (и зад) затворените 

врата на „Седми юли“
виновни.

Някои документи обаче показ
ват, че и след този фа-мозен до
говор предприятието е имало ня
колко пъти шанс да преодолее 
-кризата и се спаси от фалита. 
Но ръководната -грУпа «е искаше 
да признае грешката и това ни 
доведе до фалита.“

ята да подменят тези стоки е до 
шла по-късно, вероятно му е била 

от някой от неговитевнушена 
съветници.

Макар че всичко това му ка
зах човешки, директорът се оби
ди. Поради това на 30 септември 
1966 година поисках писмено да 
бъда освободен от предприятието
□ ооаооаооооапсшсгасшааастооопсюоаоооосюоооаюастсшсшсшоааоаосшстоосшаа

Нищо не можа да спаси ..Сед
ми юли“. Вомчки комбинации и

Ликвидацията на предприятието 
ще донесе много неволи 
потребителите — до Общинската 
скупщина. Потребителите нямат 
къде да си купят най-неопходими 
те стоки, а хората в Общинската 
скупщина са принудени да реша
ват ребуси около заемането на 80 
незаети, а плаки-раните постъпле
ния в бюджета от търговията ще 
отпаднат. . .

Пред магазините с хранителни 
продукти на земеделската коопе
рация в Димитровград има голе 
м-ц опашки. Както никога досега. 
Потребителната „нервоза“ вече е 
завладяла улицата, навлезла по 
домовете, -ресторантите. Хората не 
могат да простят на виновниците 
за тази „търговска афера“.

Хората -негодуват.
За най-дребни работи са при

нудени да пътуват в Пирот. И 
затова търсят да се подведе под

от
усилия пропаднаха.

Стопанският съд в Ниш дори 
не разреши н -помещенията да се 
отстъпят на „Анг.ропромет“ от Пи 
рот, за да може поне малко да 
се подобри -снабдяването в Ди
митровград. Общин-окият съд в 
Димитровград има доста работа

'-ШШ За потреблението в Босилеградскошм
■ } лГ-С “1

първо място. Миналната година 
е купувано -по-малко брашно и на 
ревица, ко пък се е увеличило 
потреблението на други продукти.

Боснлеградското население е да 
ло на „Слога“ за брашно н царе
вица 38 милиона динара, но за 
ориз, тестени изделия, бисквиди, 
консерви, мазнини, захарни изде
лия, -кафе и други продукти — 
към 20 милиона динара. -

Пушенето отнася -големи сред
ства на населението. „Слога“ е 
продала цигари за близо 19 ми
лиона • динара. Предполагаме, че 
за 8—9 милиона са продали и ко
оперативните магазини и цифрата 
възлиза -на 28 милиона динара 
— колкото се дава за готови дре

Счита се, че техният размер е по- 
голям от националния доход на 
комуната.

Г-С- Миналната година само от ма
газините на предприятие „Слога" 
боенлеградчзнн -са купили 
за близо 600 милиона динара. В 
много села има кооперативни ма
газини, конто също са доволни 
от оборота, а мнозина -се снабдя
ват със стоки и от другите прадо 

При това положение стойно
стта -на купените сто-',ч клони към 
един милиард динара, което зна
чи че всеки жител па комуната 
харчи за покупки над 50 хиляда 
динара.

Официално ,се приема, че нацно 
налннят доход на глава от населе 
и-ието е 
димната
динара спестовни влогове, от кои 
то значителна -сума е внесена ми 
налата година. Така цифрата за 
потреблението може да ни се стру 
ва невъзможна, но все пак тя е 
приблизително точна. За да няма 
обръква-те, дължим да кажем, че 
значи:ел-ни приходи идват отвън. 
То-ва са работните заплати на блп 
зо 4 хиляди босплеградсхп строи
тели н работници на сезонна или 
пос-тоям-на "работа извън комуната.

у

стоки

Чувствителният растеж на по
треблението обаче не е шито раз 
хшцаване, мито излишен лукозз 
на бооилеградското население. Бб- 
силеградският дом вече се обза- 
гежда по-съвременно. боенлеград-

ве.
■

щ. отговорност виновника за положе 
ьието Но само по--ра>но да се 
беше сетил някой да

р, >
'традиционнотокаквиди

се работи -в „Седми юли“ . . . Но 
кой би се осмелил да се меси в 
работата -на ор-га-нпте на самоу
правлението. А зад него са се 
скривали и директора -със своево
лието €11 II НЯКОИ служби . . .

Как да се снабдява Димитров
град?

Магазините са заключени. Съдът 
пази сло-вото «а закона. „Ангром- 
ромет" о-1 Пирот те открие мага
зин за хранителни поодукти и то 
ва засега е всичко. Няма помеше-

ча.нинът -нап-уока 
абено облекло. Тук -са и транзис 
торите, телевизорите, електричес
ките домакински уреди, които сви 
детелствуват и за -нови* е култур
ни стремления на човека.

Миналогодишната

штт 50 хиляди динара. В кяе- 
ба-нка има 250 милионаМагазините на „Седми юли“ 

са заключени . . . статистика
Бознлегр адскоза кУпува-нето 

ни показва, че за текстил и обув 
ки само в магазини::е на „Слога“ 
са оставени 122 милиона динара, 
от конто за платове и други тък
ани и прежда над 68 милиона, 
за мора-пи близо 6 милиона, за 
обувки 14 милиона и др. Готови
те дрехи заемат важно място в по 
треблението. Млади и стари от дв 
вата пола -са -купили готови дре
хи за повече от 30 милиона ди-

в хн.
около инвентаризирането и иско
вете за изплащане на дълге-зете.

С несоъбразнтелно.ю влизане в 
„големи работи“ нйкон хора 
доведоха предприятието пред фа- 
днт. И -нищо не можа да се по
прави. Катинарите от магазините 

„Седми юли“ никой не може 
да свали.

Някои данни са още по-интере
сни. За транзистори, радиоапара
ти, грамофони и плочи са похар 
ченн към 10 милиона динара, а 
за хладилници, прахосмукачки, е- 
лектрически печки, бойлери и еле 
ктрнчески лампи 
300 хиляди. Космет-иката също 
прониква, а за поддържането на 
хигиена се харч»: немалки сред
ства. Споменатото предприятие е 
продало на потребителите сапУн.н, 
детердженти, порф-юм-и и други 
такива произведения за повече от 
29 милиона дина-ра.

А за ловно оръжие, учебници 
и тетрадки, пластмасови изделия, 
сервизи н -накит 
лион а.

нпя за откриване на пови търгоз 
ски магазини. 2 милиона и

на М. Б.

което с -платовете правинара,
повече от 3.000 костюма. Това иПо-реално да се планира потреблението на дамски тъкии 
от памук, вълна и синтетика го
вори, че босшлеград-ското населе
ние -напуска т.радиционалндто об
лекло по-решително, отколкото 
преди години.

На обзавежданетоЧ-на дома се

Целокупното производство през 
януари п февруари от тази годи 
на вече е продадено в НР Бъл
гария.

В сравнение с 1905 година — 
през миналата година средствата 
във фондове е са увеличени -с 200 
на сто. Според решенията на трудо 
вите общности по-голяма чаот от 
тези средства ще се вложат за 
модернизирането на производстве
ния процес.

Работническият съвест е заде
лил част от -средс пата и за 
професионално и ико номическо из 
дига-не на работниците.

Предприятието за изработка -на 
лека конфекция „Текстилколор“ в 
Бабушница, е изпълнило пронзвод 
слвения план -с 140 на сто през 
миналата година в сравнение на 
1965 година.

Д-о увеличение на производство
то и финансовия ефект е дошло, 
главно поради 
използване на съществуващите мо

л-ктпв е запланувал по-голямо про 
нзводство през 'настоящата годи
на за 10 на сто.

Непосредствените производите
ли в -трудовите единици чрез ра
ботническия съвет, ще настояват 
през тази година производително 
стта да достигне световно равни
ще. През -ноември миналата годи 
на е въведена съкратена работна 
седмица. Първите опити дадоха 
задоволителни резултати. Произво 
дст.вото е увеличено с 25 а лич
ните доходи -с 20 на сто. Цехове
те в това п-редп-р-няг.не са съвсем 
-самостоятелни в изпълнението на 
производствените задачи.

към 4,5 ми-

Това са да-чнн за покупките, ко 
ито -са направени само в магази
ните на „Слога“. Какво е купено 
другаде, не знаем точно, по като 
се следят доставките на коопера-

та.м

полагат -големи грижи. Само за 
н дюшеци са похарчени 

близо 4,5 -м.члиона динара, а за 
мебели 12 милиона. Ту-к трябза 
да прибавим и средствата за стро 
еж па нови домове, конто възли 
зат на повече от 75 милиона ди
нара, като се -смята само купена 
та от „Слога“ железария, стък
ло. цимент, керемиди -н др. стоки 
за строеж или вътрешно обзаве к 
дане.

Хранителните продукти в потре
блението заемат

юоганн

по-рационалното
четивнчте магазини, личи, 

главно място -се пада «а храните.“ 
ните стоки, мебелите и текстила.

Не е трудно да се разбере, че 
Боаилепрадоко догонва по-богатите 
краища на страната. Но за това 
съдействуват видимият напредък 
в комуната и доходите острами.

щ-ности, увеличена е производи
телността и а труда-и намалена се 
бес.ойноста -на продукцията.

С оглед целите ма реформата, 
възможн-ост1Гте реализиранеза

производството -на домашния 
н чуждестранния пазар и креди
тната политика, този трудов ко

па

И. НИКОЛОВ М. Н. Н. — С. Ст.важно, но не и
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Стопански новини от »Сточар«
От есента насам земеделските 

производители и кооперацията са 
употребили над 360.000

Самоуправлени 

и разпределениеопасността да намали броя 
рия добитък.

От известно време 
масово. Над 400 телета са изку
пени и заклани и се счита, че ос
татъкът едва лн ше е достатъчен 
за солидно подмладяване.

В кооперацията -казват, 
могат да направят нищо, 
земеделските производители 
ят натиск за изкупуване 
тата.

Причината за. масовото предла- 
тане е, кравето мляко се плаща 
добре, а цените на млечните про- 
д>кти намаляват. При това пото

па ед- жение временната сметка е изгод 
на и хората лесно решават да 
отстранят телетата, за да продават 
млякото.

В Горни Криводол например в 
мандрата дневно постъпват над 
700 литра мляко, а в Изатовци 
към 500, -като градус масленост 
-се плаща по 28 динара.

Кооперацията ще бъде затруд
нена от този натиск. Именно с 
премиите, които получава за кра
вето мляко, при намалените цени 
на продуктите от него, не може 
да покрива цената -на един кило
грам почти с 10 динара.

Все пак млякото нима да се 
обезценява, защото се разчита на 
известни средства от обслужване
то на производителните 
тиране на добтъка, извършване 
то на други видове контрол и пр.

От петнадесетина дни в мандри 
те се носи и овче мляко, тъй като 
някои стопани са продали част 
от агнетата.

килогра
ми минерални торове. След някол 
ко дни ще пристигне нова пратка 
от 180 хиляда килограма, 
ще са нужни за подхранване на 
посевите и за пролетната се.итба. 
Счита се, че ще са необходими и 
пови количества.

Трудовата единица вече е зна
чително утвърдена. Наистина, ня
къде на книга, а някъде повече 
в практиката. Едва лн има ко
лектив, който в своя -статут не е 
определил нейната роля, място н 
физиономия, като е уточнил пра
вата и задълженията й. За тях 
често се разиоква по събранията 
на колективите, политическите фо
руми и научни събрания.

Но на практика работите са 
по-другн.

досегашните форми са проТГМгла- 
се-ш за трудови единици. Този 
най-лесен пъч са избрали пове- 
чето предприятия, а това значи, 
че по места са образувани само 
зарад образуването им. В резул
тат на това има много малки и 
много големи трудови единици, в 
ко.что работят от трима до някол
ко сготин работници. Така напри
мер едно предприятие в Биело по
ле има 24 единици, а един комби
нат в Титоград, който е много 
по-голям — само пет трудови е- 
Л ЯНИЦИ.

клането е

които

че ме 
защото 

прав
на теле-

Ако клането на телета продъл
жи още някое време, Днмитроз 
градско ще бъде изправено пред

\В Босилег Когато преди осем години за
почнаха да се образуват трудови 
единици, изглеждаше, че те ще си 
„минат и заминат“, като всяка 
мода. Но след време се показа, 
че в трудовите единици се осигу
рява по-толлмо производство и 
производителнаста като се подпо
мага самоуправлението и се на
сърчава разпределението според 
труда. Работникът ставаше все 
по-за1гнтересован да произвежда 
повече, пснкачес’.(вено и по-евти
но, а в резултат на това се яви
ха; по-големн .работни заплати, 
•н.нска себестойност -на продукция
та «и доближаване до условията 
за включване в международното 
(разделение на труда.

радската Без оглед на тяхното образу
ване единиците отдавна вече се 
борят за по-големи печалби, плас
мент, място в предпр.няч пето и за 
съществуването на цялата трудо
ва организация. Но и в тая бор
ба не участвувал всички поравно.

В много трУдови организации у- 
правленчеокпте служби представ
ляват една трудова единица. То
ва значи. че в тези части на 
предприятието не може да се при
ложи системата на дохода. Това 
положение предизвиква противо
речия между производствениците 
и тези от управленческнте служби.

Впрочем до пялата тая пъстро- 
та в поставянето на трудовите е- 
днннци се 01 ига и зарад. схваща
нето, че трудовите единици са 
„политическата акция .в работа на 
профсъюзите“. А последицата е

кредитна селек

Боснлепрадските предприя: ня мо 
гат да бъдат спокойчн за оенгур 
яването ка определели кредити, 
защото банковият клон в 
винаги разполага с

За разлика от тях боенлеград- 
ската кооперация е редовна 
плащането на кредитите и в бан 
•ката я считат за единствена орга
низация, която във всяко >време 
може да ползва кредит.

Неспазването

в из
града 

достатъчно 
пари. Спестяванията на населени 
ето в началото на февруари са 
възлизали «а 257 милиона 
ра, оп които над 60 милиона са 
осроченц на две ,ч три

на договорните 
неприятности ндина- срокове създава 

на банката, и на предприятията. 
Обннковено се стига до възбрани 
върху жиро сметките и до при
нудително изземване та дължими 
те суми, а това внася разстрой
ства в работала им.

Понякога има

Земеделските производители от 
Димитровградско и кооперацията 
вече са се освободили от 3.500 
апнета.

От началото на февруари до ми 
-налната седмица са били изкупе
ни, заклани и изнесени в Италия 
над 3.000 броя, а на Спл!гт са 
били доставени 500

Изкупната цена за килограм жи 
во тегло е 900 динара, а продаж 
ната на килограм агнешко месо 
1.660 динара

Счита се, че това количество е 
само малко .над 50 на сто от ка
чествените агнета, конто могат да 
бъдат изнесени на пазара без за
труднения.

години,
зарад по-голяма лихва. При тези 
внесени суми потребителните кре
дити, дадени на населението, са 
почти нищожни. Служещи и ра
ботници дължат на банката за 
този вид кредити само 22 милио
на динара и няма нови 
макар условията да не са толко 
ва неизгодни.

Това положение 
за безпрепятствено отпускане 

■на кредити и предприятията и ко
операциите ползват тази възмож 
ност. Обаче има 
гат да бъдат спънка

оправдани прнчи 
за|къспен1гята пресрочва- 

кето. Но нерядко оправдание ня- 
Често се дават вересии на 

честни лица и за по-големи сто
ки, например телевизори, и то за 
повече от 20 дни, без да се дър
жи сметка, че това отслабва обо
ротните сили на предприятието 
ил-н кооперацията и затруднява 
издължаването на кредитите.

•нн за
Трудовите единици обикновено 

се образуват като орган,нзационно- 
самоуправ.гтелни части на пред
приятието. Те са оформени еди
ници за образуване и разпределе
ние на дохода и за осъществява
не на непосредственото самоуп
равление. Но в много организаццч 
те са оформени изкуствено, каго

□ аоосос.□□оаоасшаастсюааоаоасюоаооооаооаоааоааааапсшаоаа□□пипа□аоооааопоаоааааа □□□ аоаоаапо□□□□□□□□□□сшооооа□□□□□□□ □□□□аоаооа□□□□□□ осоадаоароа

искове,
ма.

е солидна осно
ва

това, че на места те съществуват 
само на книга, в актовете на 
предприятията, без да са стана
ли съставка на доброто стопани
сване.

неща, конто мо- 
в по-ната

тъшното сътрудничество между 
тях и банката. Именно много от 
.ползващите кредитите не спазват 

•сроковеяе на връщането и затруд 
•няват банковия клон.

„Слога“ например е ползвала 
за зимно снабдяване, оборотни 
средства и други над 42 милиона 
днна.ра кредит с определен срок 
иа връщане, но не го спазва. 
Първата вноска от кредита за зн 
мно снабдяване (6,6 милиона) е 
трябвало да постъпи в банката 
■на 1 февруари, обаче до към 10 
февруари сумата не бе внесена. 
Така е и с другите кредити, кон
то е ползвала „Слога".

Земеделските кооперации 
още по-<нередовнн, с изключение 
на босилеградеката. Долнодисино-

М. Н. НейковМ. Н. Н. Б. Л.

—
НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ

„Радвам се когато чуя 

нещо хубаво за 

родния край

4’ -а -V#

Цветан Ангелов:
■ ■ ■

сткте. Аз се старая да оправдая 
доверието им.

Обаче ученето не спира. Заед
но й .новото .работно място тря-б- 

се док-валнфи-цирам в 
специалността. Това приех с ра
дост и сега съм към края на тре
тата степен на следването. П-о-точ 
но ще стана специалист по Теори 
ята на вероятността и математи
ческата статистика. За магистър 
ска работа .имам тема: „Статисти
чески контрол в производството“.

Вероятно и тук .няма да 
След -свършване 
ра ще продължа още усъвършв! 
ствуваието си.

0 111,о се касае за връзките мм 
с родния край, мога да кажа, че 
те са само „куртоазнн“. От -време 
на време посещавам своето родно 
село. Радвам се когато чуя .нещо 
хобаво за зноя роден край. Мисля,

са че е направено .доста за издигане 
то на моя край, особено Димит- 
роград. Но селото е занемарено и 
връзките между селото .и града 
са слаби.

Често .пъти съм мислил: С как
во -бих можал да 
роден край? Досега .не съм на
правил нищо, а готов съм в обла

ката кооперация е взела кредит 
за изкупуване на земеделски про 
дУкти, но от 20-те милиона дъл
жат на банката още десет, макар 
че фаталният срок е минал преди 
два месеца. От креди’ а за зимно 
снабдяване (30 милиона) до към 
десети февруари не е внесена пъп 
вата вноока, макар че е трябвате 
да бъде върната още в началното 
иа януари.

Такова е положението и със 
земеделската кооперация в Долно 
Тлъмино. Нейните кредити възли 
зат на около 45 милиона динара . лреподав-ателя в Мин-ометалурпи- 
(за оборотни средства, изкупуване ческия факултет Цветан Ангелов 
и зимно снабдяване), а е върна а 0т село Одоров-ц.и, Днмитровпрад

ско.

ваше да

помогна на своя

стта на -специ-айността см да помог 
ла с нещо, поне е учебното дело. 
Готов съм да .работя -върху у.чеб 
пик по

постоянно местожителство. Из
бирането н,а -работно място не е 
вървяло по мое желание, а прос
то според възможностите. И в то 
ва има много случайности.

Но, мога да кажа, че -напълно 
съм доволен от работното си мя
сто -и градчето, -в което живея. Боп 
сега е център на нашата цветна 
металургия и през пост едните го
дини нара-стна -на 25.000 жители.
В -него -ра-ботят към 150 инжене
ри и 500 -до 600 техници, а и да 
не говорим за други специалисти. 
Хората тук добре зароботват, а 
особено след стопанската рефор
ма. В -мината работят около 
8.000 .работници и служещи. В 
града има институт мо -медодо- 
бив, гимназии, средно техническо 
училище с отдел миньорство, 
химически отдел и машинен от
дел и факултет. Отговорът на 
втория въпрос е валиден за всич 
ки наши хора в тоя край. Почти 
вОи-ч-ии са п-риети добре защото 
са трудолюбиви и честни хора. 
Ползват се голям авторитет в тру 
ловите колективи. Така се чувст
вувам и аз. Особено добре съм 
пркет к-ато .опециа-лист и това ис
кам да изтъкна. Нарочно тук — 

хората много уважават специалм

Този път отговор 
въпроси за -рубриката „Нашенци 
за себе си . - . “ -дойде- от Бор от

нашите

математика, някой сбориик 
от задачи -по математика и Про-сттра.

на мапистрату- че.
Поздравяваш идеята на в „Врат 

егво“ за откриването на 
руб-рнка, защото гго този 
ще можем да узнаем 
работата -на -наши

много малка сума.
новата 
начин 

повече за 
съученици л 

-приятели тръснати по разни ме
ста в страната.

Другарят Ангелов, който е ре- 
в „Братство“ГОСТУВАНЕ В ЧЕСТ 

НА 0СМИ МАРТ
до-вен читател на 
отговори на следните въпроси:

♦ Защо избрахте Бор за пос<- 
тогоянно местожителство?

ф Как сте приети от средата, в 
която живеете?

ф- Какви са връзките Ви с род 
пия край?

■ -Слод освобождението от на
шата община много хора напусна 
ха -родния -край и потърсиха ра
бота в -Други краища на Страшата. 
Миграцията захвана -населението 
от -всички -села и затова почти и 
няма край в страната където да 
не работят 1на1Женици. Има ги м-Нд 
го -и в Тнмош-кия край като учите 
ли, .рабо-пшщи; най-много от Буре 
ла и -село Петърлаш.

В Тимошка край'3 ра-ботя -вече 
12 -години. Бях около 6 години в 
Зайчар като гимназиален учител 
по математика, а -след това ми
нах в Бор. Преподавам на Мета- 
лу-ргичес-кия факултет.

■ Както .виждате, не -мога на- 
право да отговоря на -въпроса, 
защо точно Бор съм избрал за

Секцията за работа -на жената 
лрч ’Отечегтзетия фронт в Слив
ница, -в НР България, покани на 
посещение -секцията за обществена 
'активност на женапга пр.и ОО на 
ССРН в Димитровград по слу
чай Осми март, международния 

По този по-

Богдан Николов

празник «а жената, 
вод група от 10 димитровградчан 
кн «а 28 февруари посети Слив
ница.

На срещата на представителите 
на жените от двата града на при 
яте,.ските страни ще прнсъствУват 
и високи политически, дейци- от 
двете съседн.и страни. Българска
та телевизия ще предаде и седен- 
ките, на -които ще присъотвуват 
-гостите от Югославия.

По време на посещението дими 
тровградчанки ш.с се запознаят с 
трудовия опит па българските же
ни и със съдържанието на тех
ните „седенки" като форма на ра
бота.

М. Б. Изглед от Бор
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{ ХУМАНЕН ЖЕСТ НА
УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЗВОНЦИ

г НАШИ

ГОРНА РЪЖАНАСЕЛА У Тези дни от грип се бе разбо
лял секретарят ни основното учи
лище в Звонии. Настъпиха усло
жнения, а след туй и кървоизлия- 
ние. Тъй като болницата в Пирот 
не разполагаше със свежа кръв 
беше дадена тревата. На при
званието единодушно се отзо
ваха седем души членове на звом- 
<-К)ИЯ колектив, кошо дадоха нуж
ното количество кръв, дори 1.400 
грама повече. Доброволните дари
тели от
дащия отделението за трапсфузия 

кръв останалата кръв да бъде 
дадена на един беден селякшг от 
с. Горки Стрижевац, Бабушниш- 

чиито две деца са тежко бол- 
от бъбрези и се намират на 

лекуване в пнротската болница.
Беспорно примерът на хуман

ност, която проявиха членовете на 
звонския колектив е за всяка по
хвала, а за други пример който 
в такива трудни моменти трябва 
да се подражава.

|ПОЯТА В ПЛАНИНАТА■

Село Горна Ръжанп, Босилепрадаио е разположено между
Босна кобила.Големи връх и Гноишка чука, в подножието па 

Солото е обкръжено от планински чуки и върхове и лежи на 1.550 
метра надморска височина. Получило е името си. по силните вет
рове, конто духат почти през цялата година (ръжди) от Стрешер 
към Беена кобила и обратно. През Горна Ръжанп пролича 
планинска река, която подхранва водите си от уеопте на Бесни 
кобила. Големи връх н други върхове. Движи към 53 малки 
селски воденични. Ръжапека река е богата с риба, предимно пъс
търва, която хората безмилостно унищожават.

намиращ >се в „Селище". Хората укривали снопи по пората, за 
да дадат по-малко на спахията Село Горна Ръжана се увелича
вало от година на година. Избрало си н свой коджа-башвя Илия 
Кол ям дра, който живеел в махала Плавило Турцнте често имали 
разправии с ръжашш. При освобождението :на тези «оранта от 
турцнте ръжанският чифлик бил закупен от някой си чорбаджи 
Идрнз от Самоков (НРБ). Той наведнъж докарал стадо от 1.000 
овце 'Н 40 коне ш ги пуснал та воля по Ръжшгока планина.До- 
бптъкът започнал да напада и селските 
ръженици. Затова се договорили да изгонят Ид-риз. Работата сти- 
пнала до съд Делото било разгледано в София >и донесена присъда 
п полза -па Идрнз. За съдебни -разноски всяко домакинство от 
Ръжана платило по 5 лева... Но .нямали пари да платят имота 
„а Идрнз п останали длъжни па Българската земеделска банка 
Дълговете останали непогнеени дълги годшги Последен виел пари 
Илия Стоянов от Горна Ръжана на 30. XII. 1922 година . •

След освобождението от турцнте Горна Ръжа'и;| ^ил;1П '.
1920 година. Поради планинския характер хората

малка

Звонцн замолиха завеж-
посеви и това озлобило

ЗЛ СТАРИТЕ РЪЖЛНСКИ СЕЛИШЛ на

Едно възвишение край Горна Ръжана -и днес се нарича 
„Градище“. По склоновете му има следи от някогашен живот 
Има и развалини па едни стар манастир. В далечно минало една 
част от днешна Ръжана била под иглолистни гори, конто унищо
жил пожар. И днес на мястото „Станци" се намира борина, 
овъглени борови пънове, въглнща и червена „печена" пръст. Сега 
в мерата па Ръжана има предимно бук и дъб.

ко,
ши

ннчно-село до 
напускали Горна Ръжана.

Горпоръжанци н днес се 
въдетпо п земеделие. Освен топа ръжанп,ч 
бото по строежите ш страната.

занимават предимно със живог.то- 
опиват па сезонна ра-

К. Г.Текст, и онимки: Стоян ЕВТИМОВ

ЗАБЕЛЕЖЕНО уГ ПЪТЬОМ

МЕЖДУ ОВЧАРИТЕ
започна да бозае 

чнето агне
ди четири дни 
още под една овца,

едно през друго, блееха.
овцете.скачаха

Блееха заглУшително и 
Всичко това потрая десетина ми
нути. Докато всяко агне да паче 
ри майка си . . . А после, агнетата 

бозаеха, въртейки до-

Щом „газиката“ тръгна по кал 
пия път към овчариика в Брай- 
ковцп, три руитавн овчарски ку- 

полетяха към него. Ог шума
загина.

— По колко получавате на ме
сеца?

чета
на мотора и громоглаення кучеш 
кн лай четиримата овчари в ра
ботни комбинезони излезнаха 

н любопитно се 
о-градата на обора. По всичко 

личеше, че ги интересува кой идва 
тук. Здрависахме се кратко и сър 
дечио. Студенината се завираше 

Слънцето бягаше да 
зад Забел и окопнелитс

. . , шшт наклякаха, 
волно с опашки . . .

Същото се потвори и в другата
никак

— По петдесет хиляди динара 
всички овчари. И ония, които за 
лягат ония, 
работата добре ...

— Кой е недоволен в тези две

на-ЯйШШт облегнаха'ВЪНГорноръжанска овчарка обора. Едно агне 
не можеше да намери 
— За колко време агне може да 

майка ои?

които не си гледатчаст напа майка си.
Според преданията, селото някога било .разположено в ме

стността „Старо село“ край махала Плавило. По какви причини 
хората са напуснали това място и се поселидм в „Селище“ 
известно. Силните порои и ветрове, според легендата, са разрушили 
домовете на хората в „Селище", а >има данни, според конто тук е 
върлувала „чума“ и някои други болести. По тозш начин известно 
време Горна Ръжана запустяла. Повторно тези места били засе
лени през 1730 година. Някой си Станой със «ша си Илия дошли 
от Вучеделщш и се настанили в махала Валог, където вече живеел 
Стоян Берков, вероятно основател на селото. По-късно прндошлн 
бежанци от Колч1Гна гаранта, Горна Любата, дори и от Моравско.

БОРБА ЗА ЗЕМЯ
По време на турокото робство в Горна и Долна Ръжана 

както и в една част от Барйе хората бил.и чифлнкчнн. Притежател 
на тези имения бил един турчин от Окопне. По планинските па- 

чифликчиите отглеждали овце и говеда-. Новоселците, дошли 
краища, започнали да изкореняват буковите пори, правили 

колиби и кошари за добитъка. Хората плащали на турч,ина-чнфли-
„спахнлък". Всеки бил 

дължен да жъне житото на спахията и да го закара на хармана,

намери
— Хитрите ги намират веднага 

— отговори овчаря, който ги пуе
групи.

— Естествено, ония, които ра
ботят повече. Те се сърдят.

В „газиката“ ми падна на ум 
миналогодишната „хайка“ на ов
цете. И в кооперацията вече сери 
озно обмисляли да ликвидират 
стадата. „Нерентабилно е овчар 
ството“ — говорили тогава. За
ключителната сметка ще покаже 
дали овчарството миналата година 
е бнло рентабилно ... Но всички
те стада на кооперацията не са 
като тези в Брайковци. Там овча 
р.ите добре работят. Това всички 
признават. Само личните им до
ходи още не са на равнището на 
ония, които добре работят.. . Мо
же би става въпрос за аванси. 
Може би и тази несправедливост 
ще се отстрани . ..

не е под яките, 
се крие
плещи на Стара планина. Понаи-

блестеше
каше.

— А колко овце имате?
— Над триста.
— Все мериносови?
— Не. Полумер,иносови, а има- . 

ме и малко праменки — 
ни овчаря. ^

— И всичките обагнени.
— Почти всичките. Към трндесе 

тина близнета имаме. Предадохме 
ги на кланицата.

Овчарят ни поясни, че тази го
дина малко огнета са загинали, 
което за тях е успех. И наистана 
е така. И тай хвана едно агне,

върховевисоките
Кучетата, се смириха и кле 

облизвайки се.
Разговорът беше кратък Здра

вето н работата бяха в ред. Пове 
че нищо не ни пречеше да видим 
стадата, преди всичко агнетата:

— Тъкмо се готвехме да ги до

сняг.
клаха,

обясни

рече един широкоплещест 
старопланинец с кръгли червени 
бузи.

им

си ща 
в тези — Дойдохте в правия час 

допълни друг.
— Ей сега . . .кчия наем за ползването на земята
И четиримата се устремиха към 

вратата, водещи към горния обор.
Както винаги, първо се показа 

една овца с голямо полумериносо 
во руно. Излезе, огледа се, п се 
отправи към средата на обора. 
След нея тръгнаха и останалите 

Когато отвориха кошарата с аг 
петата, настъпи безредие. Агнета
та се устремиха към майките си.

което беше -по-силно от другите. 
Подигна го за задните крака и 
ми го подаде.

— Колко килограма има, а?
— Петнадесет.

БОСИЛЕГРАДСКА ХРОНИКА
През изтеклата година са изку
пени билки «а стойност от 50 ми
лиона динара. С. Ст.

ГОРНА ЛЮБАТА — Тези дни 
ще завърши курса за висококвали
фицирани работници-строители.

Курсът посещават 35 души от 
Горна Любата н околните села. 
Материални средства за провеж- 

обезбечн Завода за 
работници от Враня:

— Осемнадесет самоуверено 
каза той. Има един месец. Пре- М. Бакич

ре днего броят им утвърждава, 
когато г-и прихранва през зимни
те д«,и.Горският Кръста Милошевдането му 

заемане на
Да кажем на края, че горският 

Кръста Милошев не е само гор
ски, той е добър организатор на 
акции, особено с младежите кога
то работи. „Ще отиваме, казват

и бай

стъпки. Огромен вълк бе подго
нил сърна и благодарение на нея. 
аз не станах плен на вълка. За 
нещастие пушката си не бях взел 

През същата зима намерил сър 
не, премръзнало в снега. Той го 
взима и отхранва. Сетне сърнето 
привиква и не се дели от него. 
Накрая бил принуден да го пре
даде на Сдружението на ловците 
в Бабушннца. Както каза горс
кият Кръста в тоя район има ме
жду 70 до 100 сърни и елени. Спо

залесяването на голините. Поса
дъчният материал сам произвеж
да в разсадниците на „Тумба“ н 
„Дълбоки дол“.

— Трябва да отдадем признание 
на младежите и девойките от с. 
Ракита. Те имат постоянна бри
гада, която се занимава с поса
дъчния материал. Отначало вър
веше трудно, нямаха опит.

Щом пукне пролет засаждаме, 
окопаваме, отглеждаме. Все до 
късна есен. Сега работата върви 
много успешно. На младите дори 
те им трябва надзирател. Работ
ят качествено н съвестно . . .

В района на Ракита дойде през 
1961 година Задачата му бе — 
да пази обществените гор,н. Кога 
то казах да пази, имах предвид 
■големия брой нарушения преди 
идването му. А районът съвсем 
не е малък. Тук опада и местно
стта „Тумба“, която според груба 
преценка обхваща над 180 хекта 
ра гори.

Още от самото идване на не- 
съвестните показа, че няма милост 
когато става дума за нарушения, 
за унищожаване на горите. Пък 
той я опозна толкова, че доста
тъчно е да мине и веднага забе
лежи къде е отсечено дърво без 
оглед, че нарушителят отлично е 
заличил следите ои. Достатъчно 
му е да види отсеченото стъбло 
и да каже дори от коя местност 
и къде е отсечено. Затуй нару
шенията ежедневно намаляват.

— Само 'неколцина от Вучи- 
дел ми създават главоболия. Ма
кар че вече няколко пъти пода
вам заявления срещу нарушения
та им, сякаш по някакъв си инат 
продължават да секат гората без 
разрешение 
Кръста.

Горският Кръста Милошев дне 
вно превали и по 40 .км. път. 
Теренът е такъв, че дори не може 
нс коо да се мине. Но без оглед 
на времето 
дъжд — той редовно обикаля . . .

Но горският Кръста «е е само 
ревностен „пазач" на гората.

Той дейно участвува за възоб
новяването на загиващите гори.

БОСИЛЕГРАД — В комуната 
се устройват конференции в пър- 

на Съюза навнчните организации 
комунистите. Продължава обсъж- 

дейността на ко.чУнис-
те, но да тръгне с нас 
Кръста“. Също той е един от дейдането на 

тите и местните организации на 
Социалистическия съюз в предиз
борната активност, както и пред
стоящите задачи на тези органн-

ните обществено-политически дей
ци, а мнозина недоумяват как пои 
такава заетост намира свободно 
време да събере в селото член
ският внос в Социалистическия 

Камен ГЮРОВ
зацни.

съюз.
В ■ резултат па това усърдие 

през последните три години са за 
лесенн 54 хектара с бял бор и 
смърч.

Заинтересувах се дали дивечът, 
който живее в тоя район не унищо 
жава насажденията му, горският 
Кръста отговори с особено удо
волствие. Личи, че обича

*

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯТА 
просветните работници от основ
но училище „Георги Димитров' 
и гимназия „Иван Караиванов“ в 
Босилеград проведоха заседание, 
на което изготвиха съвместен 
план за работа през 1967 година.^ 

Подчертава се, че занапред ще 
се обърне повече внимание па 
професионалното н идеологическо- 
политическото издигане на прос
вети нците.

на

дивеча.
Нанасят вреда, но тя е срав 

нително незначителна благодаре
ние на труда през зимата. Именно 
в студените зимни днн, котато вен 
чко затрупа дебел оняг донасяме 
храна па дивеча.

заяви горският

Имало е случаи, когато и по три 
дена не може да се върне в къщи 
•от снежните виелици. Тогава обик
новено спи по колибите.

— През 1963 година : 
чи преживелица, която ще 
докато съм жив

струд, горещина,
ми се слу 

помняПРЕДПРИЯТИЕ „БИЛКА“ от 
Окопне продължи с изкупуването 
на лековити билки в Босилеградско.

подзе бай
Кръста. — Обикалях „Тумба", на 
коло оняг. Изведнъж зад мен чух Горският Кръста Милошев ии намереното сърне
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Пред създаване на общности на образованието з Млади поети
Т Л> Г А

П

а

Б Димитровград □
□
а
а
аВ Димитровград продължали 

съвещанията и договорите за пьр 
вите крачки към формираме на 
общност 1;а образованието. Това 
беше тема и на съвместното засе
дание на инициативния съвет и 
Изпълнителния отбор на Общин
ската конференция на Социалисти 
чес.кия съюз.

На заседанието беше обсъде ю 
материалното състояние на учи

лищата в комуната и потърсени 
решения за организиране иа обра 
зованието по ков начин.

Бяха .изказани различни мнения 
и по въпроса за просветно-педа
гогическата служба. Някои се за
стъпват всяка община да има

□
а Върни се, любимо момиче!

Не искаш ли, или не можеш. 
Полетът ти е на заучващо 
който най-често мами и лъже.

Без теб ще бъде много стУдено. 
И ще скучая в тоя водовърт, 
ако те не виждам засмено 
и ако не си тръгнала

□
□ птиче.
а
□
□
а

своя инспекторска служба за ос
новните училища.

□
а на път.

М. Б. □
□ Моята сята нощем те чака н зове 

и търси твоите бистри очи,
У мен се стелят стонове ...
Чуй как сърцето и денем скърби!

□

В Босилеград □
□
□

Спасен ГОГОВа
аВ Босилеград са 

пъвите сериозни подготовки за 
формиране на общност. ма обра-

в течение зованието, която опоред предписа
нията .на закона за финансиране 
на учебното дело да бъде компе
тентна за всички въпроси, свър
зани с учебно-възпитателната ра
бота в комуната.

Общинската скупщина е офор
мила инициативен съвет, който да 
подго.ви учредително събрание. 
Съветът е взел решение учреди
телното събрание да стане на 20 
март т. г. За това време ще бъде 
изготвен и проектоустава на общ
ността' н някои други нормативни 
актове, които да регулират неж
ната дейност. По всичко личи, че 
бъдещата общност най-много ще 
се занимава с въпроса за финан
сирането на основните училища 
н гимназията, с оглед на специ
фичните условия па обУчен,не в 
Босилеград, защото тук учат уче 
ницн от българската народност.

С. С.

□
□
О

НА МИНАЛОТО□
а

ОТ КОГО ДА 

СЕ УЧИМ?
□
□

„Новите времена" донесоха води болки, 
оставиха далеч безгрижната идила, 
скимтят минутите в безгласен ропот 
н знам, че не се връща любов със-сила.

□
□
□

На едно важно заседание в 
Босилеград, устроено от ССРН 
по въпроса за кандидатурите 
на политическите събрания, на 
прави кратко изказване един 
учител-пенионер.

Съвсем ненужно старият пен. 
сионер се позова на Конститу
цията преди да заговори на 
хубав български език. Но той 
говори чисто, хубаво и ясно, че 
всички разбраха мисълта му.

И други хора говориха на 
своя роден език. Между тях 
имаше селяни.

□

□ се стъмн-иха.Дн1Г.« ни преждевременно 
усилието е без смисъл, много си далече. 
Не трябва 'розово да виждам деня 

заедно да бъдем вече.

□

□ Свободан Сотиров: Актсив.□
□ защото 'няма
о

А ти бъди щастлива .. . Имай нови мечти, 
защо поне на тях обръщаш злобно гръб. 
Не търси на времето юздите изгубени... 
Изтри сълзите, забрави всяка скръб!

а

ЗИМНА ВИХРУШКА□
□
□
а Току — що мръкне в зимната вечер 

И аз полц.ам в някакъв устремен бяг. 
Поемам път през село, поле, надалече, 
а край мене всичко побелява сняг.

Младен КОЛЕВо
п
а

работници и 
служещи, но всички се старае 
ха изказването им да бъде с 
по-малко диалектни думи.

Някъде към средата на рази 
млад

□МИНАЛО ГОДИ Ш Н ият 
БАЛАНС НА БИБЛИОТЕКАТА а

ПЕРСПЕКТИВА□
□ Вятърът вилнее, стене, в упор духа 

пътят ми да заличи се надпреварва дори. 
И зъзне оголена от него земя суха. 
Окрилят ме с екът си високите гори.

През изтеклата година библио
теката при Център.а за» култура и 
забава в Димитровград показа 
добър ,,’бИ'Ланс“. Статистическите 
дачти говорят, че е имала 730 ре
довни “нтатели, които прочели 
3843 книги на бълаг,реки и сърбо
хърватски език. Най-ревностни 
читатели 'били ученици от основ
ното училище и гимназията.

Забельзва се и все по-го ля м ин
терес към книгата и сред Граж
даните. - М. Б.

□
□скванията се яви един 

учител от едно босилеградско 
село. Говори и той, но като че 
не каза нищо. Езикът му беше 
невъзможен —една смесица от

Не си хвърляй прах в очите, 
че все такива ще са дните: 
пролетни, весели, безгрижни — 
любовни, с мечти недостнжни.

□
□
□
□

Борис ВАСИЛЕВобссилеградския говор, малко 
сръбски и малко български ду 
ми, нахвърляни безредно. За
това едва ли някой успя да ра 
.збере, какво искаше да 
младият учител.

Никой не забеляла на ст»пиа 
пенсионер, че ненужно се позо 
вава на Конституцията, кога.о 
говори на български език, ма
кар че това позовавне не е на 
място. Обаче сигурно мнозина 
бяха готови да направят забе
лежка на младия учител, .кой
то говори без каквото и да е 
старание за чистота. Младият 

ли пренебре-

Един ден ще замине младостта, 
ще дойде с патерица старостта.
Тогава ще мръзнеш в бедната си хижа, 
на врата ти те увисне грижа.

□
□
□
□каже Васил ВАСИЛЕВ□
оюапсюааоаоааоаааасюаасшасшсшаосюшзаш

а

ОБИЧ□

коДона □
□
□ Аз знам какво е, и горял съм в обич, 

когато се пренасям вън от стаята; 
когато всичко 'на край ми личи,

□
а
□

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ МЛА
ДЕЖКИ КОМИТЕТ предприе в 
началото на тази година акция за 
подобрение осведомеността -на у- 
че.чнп.чте. В гимназията пристигат 
320 екземпляра на вестник „Брат
ство“, или 75 на сто от учениците 
четат нашия вестник.

ГРУПА УЧЕНЦЦИ НА ОПЕРА 
В БЕЛГРАД

□
□

и защо се смея, питат ме хазаите.учител като че 
гваше събранието.

Когато малко се помисли, 
остър въпрос?

□
За нагледност в обучението, ка 

кто и запознаване ,на учениците с' 
отделни родове в музиката 'гимна 
зиалният преподавател по музи- 

Димитровград другарят Ге
орги Шукарев тези дни осъщес- 

хубава акция. След раз 
говори с управата на белградска
та опера той успя да издейству-

□
□ И сякаш всичко от мечти е създадено! 

Другар съм на вятъра в бой »с планини. 
Тогава в нешо на дете съм равен 
и на власт закрепостен в стени.

овъзниква един 
Не е ли този негов език опаь 
сен, ако е влязъл в учебните 
стаи, в неговата работа с де
цата? Какъв е езикът на мал
чуганите, които той учи и ка
кви ще са последиците, когато 
те минат в учи лиша, където се 
иска литературен език?

Може би ние грешим в не
що? Тогава да допуснем, че 
той е правил такова изказване 
да бъде по-близко ло хората, 

„по-прости“.
Но и така да е пак си оста- 

ва въпросът: От кого да се 
тогава?" М. Н. Нейков

□
□ка з □
□

тв и едн.а Боснлгерад се готви тържестве
но да отпразнува патронния праз
ник на гимназията „Иван Караи
ванов“ — 27 март.

Самодейният театър при гимна
зията подготовя „Кощана“ от Бо- 
рисав Смаикавич. В чест на праз
ника ще бъде уредено и литера
турно четене. Така също ще бъде 
изнесен доклад за живота п дей-

□
□
□ Колко такава обич наподобава 

на един човек от двадесети век? 
Родното дете да не различаваш 
от другите, другарю, човек!

ва съгласие средношколци от Ди‘ 
ш 11 т ро вгр а док а та 
дойдат в Белград и слушат някоя 
от .оперите, намиращи се на пос

елена. И на 26 февруари 
зала-

□
пимадазия, да □

□
□
□тояината
□една група от 80 ученика в 

та ма белградската опера гледа 
прочутата опера ма Джузепе Вер- 
ди — „Аида".

които са □
СТОЙНЕ ЯНКОВ□постта на известния революционер 

Иван Караиванов.
Антон БОРИСОВ

п
□учим К. Т.

г/а9/ет/еъктяеъхТ/е9/ХТ/*9/ет/е9/е9/еТ7муе9/е9/е9/е 9/е9/е"Ш9/е У/а 9/е г/е ~г/е е/е е

Друга легенда отнася възниква 
пето ма мартениците още ло вре
мето ма хан Асларх (VII век), ко 
»гато е Станало образуването на 
с лавни о-българ ската .държава. Ко 
гато Аспар|у1Х успял да победи ви 
заитнйцнте и да положм основите 
ма държава в „ъгъла“ между Ду 
на»ва, Ху.мос м Черно море, той 
поискал Да поднесе жертва» »на бо 
говете. По стар народен обичай 
жертвената млада трябвало да 
се подпали .със стръкче копър. 
Но в тия земи копър нямало. В 
тоя труден момент обаче малка 
лястовичка долетяла и кацнала 
на 'рамото ма победителя и той 
видял, че ма крачето й »било за
вързано с бяло-червен конец ст
ръкче копър. Сестричката на Ас
парух узнала на» сгьн »за братовата 
нужда, веднага изпратила стрък
чето. При отрязването иа »белия 
»конец тя си наранила пъката и ог 
'кръвта й той се обагрил из кърва 
вочервено. Аспарух подпалил жер 
твеннка със стръкчето, а бяло-чец

вения конец вързал ма ръката си. 
Всички ярнсъству.ващи българи и 
славяни направили същото — 
завързали си бели и червени кон 
цн на 'ръцете. Било първи март. 
Конецът станал символ ма мир и 
дружба, предвестник на здраве и 
щастие. Нарекли г.о .мартеница. 

Вестта за станалото ,се пръона-. 
ла по цялата страна. По-мата- 
тък всички привърженици на 'бъл 
гаро-славянската дружба

МаршеничкишеВсяка година »в .навечерието на
месец март по витрини на мага
зини и будки по българските гра 

най-богатсдове и села се вижда 
разнообразие от мартемички, Пред 

поздравление на

раззеленило се н цъфнало клонче 
е 'Свързано с някогашмнте 'маги
чески действия м обреди, извърш
вани при настъпване на пролетта.

Във връзка с произхода ма мар 
телиците има създадени редица 
легенди. Така една легенда свърз 
ва носенето на мартенмчки и връз 
вамето им по дърветата »с излиза
нето на хайдутите !В гората през 
пролетта. Разпространението на 
мартеиичкнте било знак за подго 
топка на хайдутите, а завързва
нето им по дърветата оакачвало 
излизане към. хайдушкото сбори
ще. Цветовете на конеца били из
брани ме случайно: белият сим
волизирал жадувалата свобода, а 
червеният — борбата, неизбежно
то проливане ма кръв за извою
ването на свободата.

бели конци и пашкулчета,ните м
тях са 'Комбинирами различни 

изображения — цветя, птички, ‘риб 
IXи, животлни, гъбкн, сърца, кот

ваназначени 
близки и познати по случай нас
тъпването на пролетта. С тях хо 
■рата си пожелават щастие и зара 
ве, успех в живота и труда. Осо
бено много се 'използват мартенн 
чките от децата и младежите.

Преди голини носенето ма мар- 
типични 'беше част от битовите оо 
реди на българина. Някои ги но- 

гревера си, други на шия
та, трети на ръката» си като триа 
на. Слагаха ги на първм март и 

когато

ви и т-н.
До получаване

мартеиичкнте са претърпели 
изменения, но в тях ви- 

е пазил еднм основен те- 
белият 'и черве

на днешния си
вид 
мемалки 
наги се

всяка
година ,в началото на март ■си
връзвали иа ръцете и изпращали 
на своите близки и позлати

хеН елемент
конец, вързани на възелче.

На такъв бяло-червеи конец се 
изнизваха м чесън четата на Бъд- 

вечер за предпазване 
сили. През пролетта, при 

, щървите разцъфнали клон- 
тези конци се хвърляли орел 

природата, за да поеме тя „зимна 
та грозотия“ и да даде на човека 

„пролетна красота .

мар
теници с пожелание за щастие и 
благоденствие.

пият

сеха на
Двадесет века оттогава — бъл-От ЛОМИ

поя- гармте единствени .в света си връдза■пи хвърляха тогава, 
пръв път видят щъркел или ляс- 
тозичка, когато за пръв път чу
ят кукувицаа или чучулига, или 
пък ги завързват иа първия цъф-, 
нал глог или 'Сливл.

Днес< мартеничките представля- 
едно хубаво украшение па 

ревера, едни предвестници на ид
ващата пролет. И наред с черве-

шн
ват ма.ртенмцн и се поздравяват 
о тях. Белият цвят

ва на
подчертава 

чистотата и искреността, а черазе 
'ипят — топлотата на взанмоогно-

ии

щенията, огъня на дружбата.
Никола НАМЕРАНСКИ 

Михайловград

своята
Яоно е, че носенето на бело-чер 

конец ч завързването му иа
ват

вения
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и: |-'!>к зя изграждане на Кооперативния 
дом в селото. Виж кои са тези лица и 
дали между тях има някои предложени за 
партията . ..

Христо записа и това и тръгна към 
ъраггите . . .

След обед вече беше в Пъртопопинци. 
В кооперацията вече хората се научиха, 
че е пристигнал делегат од Димитровград. 
Започнаха да го обсипват с въпроси...

и той те дойде Утре лично да ги предста
ви. Ето тук е списъкът и на другарките, 
които ще приеъствуват на околийската 
конференция. В селото няма хора, 
да опирал своите дева да отиват в мла
дежките бригади, дажбите за месо са из
пълнени ...

В това време влезна другаря ръково

дел оспоСождеянието всекидневно 
се отиваше на терен. По всеки 
.въпрос в комитета се свикваха 
около 45 души — „теренни", кол- 

кото села има п Димитровградско, едни 
задължен другар от комитета им прена
сяше директивата, „теренните“ си запис
ваха това и заминаваха всеки за своего 
село...

и вземи от него списък на лица а, конто 
трябва да получават помощ, от секретар
ката на АФЖ вземи името па жемнте, 
конто трябва да приеъствуват на околийс
ката конференция, след това виж кои са 
тези членове на Партията, конто не са 
дали определените дажби на месо, след 
това намери в долната махала отборнпка 
па селото и питай го кои са тези лица от 
селото, които не пускат децата си на ак
цията за младежката линия . . .

Христо записа всичко в бележника сп 
Настигна го -куриера па 'комитета.

— Другарю Христо, викат вп да се 
вървете.. .

Христо се отби в друга канцелария на 
комитета.

— Чухме, че отиваш в Пътопопинцн...
— Да, — отивам елш обед. ..
— Де забсЛежн, моля ти .се да прове

риш някои неща . . . Имаме сведения, че 
някои лица от селото отказали да карат

кои го

дитсл.
•— Христо, върна ли се от Пъртоло-

След едно такова заседание един дру
гар от комитета извика Христо Андонов, 
който беше задължен да проведе събра
ние в село Пъртопопинци,

— Христо, каза той, — т,н заминаваш 
за Пътропопницн?

— Да, — отговори Христо.
— Е виж, продължи другаря от ко

митета — покрай тази работа ще те мо
лим да свършиш още дякон неща... Ка
то първо отби се при партийния секретар 
и вземи партийните членски вноски, из
мери и председателя на червения кръсг

пинци?»
— А да, продължи той — работите 

около кооперативния дом са тръгнали. Ве
че всички карат пясък ... ,

— Е добре, другарю Христо — обърна 
се задълженият за конференциите — а как 
измина конференцията?

Христо се сепна, удари' се по челото 
и едвам промълви:

— Я ВИЖ, ТОВА СЪМ ЗАБРАВИЛ 
ДА НАПРАВЯ ...

На следващия ден Христо тръгна в 
Комитета да даде доклад за извършената 
работа...

— Ето каза Христо на другаря от 
Комитета — партийния секретар не беше 
в селото, затова намерих неговия замест
ник. Списъкът за членските вноски напра
вихме и етодопасям го. Що се касае до 
въпросните лица, председателя на Червения 
кръст ми каза че има само няколко лица
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а□ ВЛАДА БУЛАТОВИЧ — ВИБ оа

Може би съм нага 

зил на идеен сугреб
□□
с

В йраЬо Ьреме□Трагедия е когато човек рабо- 
япн за слава, а трудът му запла
щат в динари.

са
□а
□а
с□ В □□ моята улица е тясно от хора. Февруари месец е. 

а гражданите си стоят на място. В тълпата се лъскат 
музикални инструменти на пожарникарската музика. В тен
екиените инструменти вали сняг.

Изглежда, и в моята улица е дошъл празник.
— Какво става?

О□ ЖЪЛТИПри влизане в социализъм, не 
всички сме изтрили краката си!

§Изглежда, че нещо не е в ред 
е моето обществено-политическо 
здраве. Не зная, може бн съм 
се простудил теоретически, може 
бн съм нагазил на идеен сугреб. Мо 
же би съм попаднал ла идеолога 
ческа копрнвна треска. Станах 
съмнителен на себе си. Трябна 
час по-скоро да влезна в .днев
ния ред, за да разясня някои 
неща.

Да вземем няколко примера. 
Прочетох във вестниците, с по- 

добра организация на работа в 
предгтриЯинето АБВ ще се спест
ят над десет милиарда динара. 
„И вместо да се зарадвам в об
ществено-политически смисъл, в- 
место опъимнетичеокн да извикам 
аз въздъхнах на назадюичаво-ле- 
снмнстическия начин. И тогава се 
запитах: „Боже, защо тази орга
низация на работа не им е хрум 
нала по-рано!“

Или да вземем втори пример. 
Научавам се, че нашата авто- 

- индустрия няма да продава наши 
коли за динари, а само за валу
та .. . Помислих върху това и 
о.мово попаднах в аподнтнчност. 
Не съглеждам конвертибилната 
печалба, която «два в нашата аз 
то-индустрия и на нашата цяла 
общност, но веднага се развиках: 
„Когато нашия динар не се за
чита в своята къща, как ли гор
кият минава 1вънГ‘

Или още един пример. Проче
тох във вестниците как две дру
гарки са взети за възможни кан 
дидатн за скупщината. И вместо 

Искаш ли да помогнеш да да се зарадвам «а нашата равно
правност между мъжа и жената, 
аз пак злобно -подхвърлям: „За
що пак те, не може нашите дру
гари свободно да псуват т. е. да 
съгласуват своите становища?“ 

Повтаоям, не зная какво става 
с мен. Не е лошо да отида на

един гепералон преглед: да нзме 
рим идеологическата седнмелтация 
теоретическото налягане, чисто
то на обществено-червените кпъп 
ми телца . . . Защото, кой знае 
— дяволът шикога не опи. Ти раз 
чщаш, че становнищата са ти 
здрави и лринципнални, а когато 
погледнеш 
до максимум, а 01 принципи ни 
следа . . .

о
сп
-а
с□ питах една другарка, която ме 

посрещна със: „Смърт на фашизма“.
Другарят Антич, известнен човек, се загрява на място. 
— Рано се сетил.
— Никога не е късно, — отговори възхитено другар-

с□
Са

Ако при нас последствията от 
турското влад!гчество, са толкова 
големи, какво ли е положението в 
Турция, където турцнте н днес вла 
деят?

§О
с□

оте се разпаднали
Iката.□

Другарят Антич, известен човек, се загрява на място, е 
биейки се в гръдите си. Скромен човек, не искал да направи о 
пито една крачка въпреки че е знаел, че всяка крачка ще § 
му се смята двойно.

От съседната улица влезна „мерцедес“ с немска регк> § 
§ страция Другарят Антич зае бойна поза. На присъстува- § 
§ щите след това раздели автографи.

Когато мина опасността, той даде клетва пред първия | 
§ околийски съд, че ще бъде храбър.

От метереологическата служба долетя един служещ и 5 
съобщи, че времето ще бъде идеално за отиване в партизани. § 

Куриерът на организацията „Млади ■ горани“ даде 
о съобщение, че е приключено залесяването на една голина § 

над града, че другаря Антич може да хване гората.
На улицата, роднини, приятели и под.инени с червени 

знамена му сочат пътя към славата и геройството.
Неговата другарка в последния час му хвърли в тор- 

о бата домашни чехли.
Всички речи бяха завършени. Музиката завърши и тръй- § 

на в една съседна улица на подобно тържество. Изтече 
определеното време за тръгване в партизани. Шофьорът на 
другаря Антич беше неспокоен. Той бе загрижен снега да 
не завее пътищата. Но. нашият герой не е можал да тръгне. □ 
Не бяха пристигнали двамата най-главни.

След войната, в това мирно Време, може да се замине 
в партизани само ако има двама свидетели.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□
а

сюоааооооосшопооосюооооаоооаоооаг а
□□

□

Срещу скромна награда, взел
бих да пазя> няколко държавни 
грижи.

а
□

(„Йеж“ —- Белград) □
□РОДЕН В БОЛНИЦА □□

— Вие къде сте родени? — 
запита Боби.

— В болница!
— Навярно? А какво те бо-

Вицове а□
о□

ц□
а□леше? аИЗВЪН ЗАКОНИТЕ

5ПРИЗНАНИЕ □Роберт ое разхожда по града. 
На един ъгъл стоят няколко де-

□
□ оТуристическо семейство посеща

ва Лувър. Те стоят пред Милоска 
Венера твърде доволни. За да 
разположи 
каза:

□
Очица и пушат.

— Това вече няма смисъл — 
съветва ги Роберт — ще кажа на 
вашата учителка. %

— Но за това няма да ви бъде 
лесно — отговаря един от група- 

ние, не ходим още на учи

а
□ □своята жена мъжа о

о
□ □— Навярно огромно сходство!

жената му отвърна:
— Сега поне признаваш, че ня

ма какво да облека!

I 9

та Изправка шести ред да се чете: „Друг път 
същите се СЪДИЛИ . ..“, 
„СБИЛИ“.

лище! а не

В мпналння брой на „Братст
во“, от 23 февруари т. г. са до- 
пуомати -следните грешки, за които 
молим читателите да нн извинят:

На страница 1 е заглавието на 
вестника вместо „брой 277“ да се 
чете „брой 278“.

На страница трета, в статията 
„Колко стру.ва инатът?“ втора ко
лона, изречението започващо на

:)□□□□ пвппопсшоооооапосооопаоаооаасзасюсзсзсюаоа ооаааа□□□□□□□□ □ооаороаосюооасшааоаоаар□□□□□□□□□

★ ПО ПЛАН На същата страница в продъл 
жеиието на статията „Кои са съв 
место предложените кандидати“ 
след т. 2 „Радовая Джунич...“ 
е изпуснато следното: „3. РАДИ- 
ВОЙЕ ТОДОРОВИЧ, лекар от 
П,ирот.“

— Какви изрезки правиш от те 
зн вестници.

— Статия за една жена, кояго 
постоянно претърсва джобовете на 
своя мъж!

— А защо ти е тази статия?
— За да я оставя в моя джоб.

си купя един костюм дрехи, дра
ги приятелю?

— Не вярвам, че имам повече 
вкус от вас.

На последната страница във ве 
стта: „Успех на Радннчки“ след

колона
Това не, но имате повече

нари! последния ред в първата 
е изпуснат ред. Трябва да се че-

___те: „Радннчки бе победен от най-
известния български отбор „Лев
ски“.Реформа по димитровградски Също на тази страница в 
главието горе вместо „16 февруа 
р>и“ да се чете „23 февруари“.

за-
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