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п паметника на
мети ик-костницата 
български 
о-азетреляните при Бубан.

Завчера в Ниш гостува на из
дателство „Братство" заместник- 
министърът на народната отбрана 

НР България генерал-полков- 
Славчо Трънскн. Заедно с

воини

на
ник
другаря Трънскн бяха заместник- 
глави ия редактор на вестник „На- 

армня“ полковник Алексан- 
Николов .и директорът на 

издателство
родна 
дър
Държавно военно 
полковник Симеон Митев.

В редакцията на „Братство
! осведомиха за издател- 

дейност на българската 
родност в СФРЮ, след което се 
състояха разговори по издаване
то Сборника за съвместната бор
ба на югославските и български 
партизани 194( — 1945 година.

Участниците в разговорите
пълно съгласие по основе 

тази най-зна-

ввстиии на българската илродиоотв сФр Югославия
го

стите се 
окатаПредизборна хроника на-Г

ЕЛЕКТРОПРОВОД ОТ 
СЛИВНИЦА ДО ВЕРЗАРДИМИТРОВ ГРАД

пое.
Неотдавна е постигнато спо

разумение межу Димитровград
ската общинска скупщина, Ар
мията и предприятие „Градня“ 
за строене гна електропровод ог 
Сливница до Верза-р с дължи
на 4,5 километра. Общинска 
скупщина и населението със 
самооблагане ще обезпечат 
част от средствата за електри
фициране на още стотина до
мове по селата. М. Б.

Изборите наближават 

кандидатите намаляват
тигнаха
ните концепции на

публикация на издателстчителна 
во „Братство“.

Предвижда 
излезе от печат 
края на октомври т.г.

Освен представители на редак
цията в разговорите участвуваха 
генералите от запаса Баса Смае- 

Михаило Апостолски. 
Гостите от НР България ра и 

Ннш и посетиха па

се Сборникът да 
най-късно ДО

Евидентирането на възможните 
кандидати за отборннци на Общ- 

скупщина в Димитровград 
завърши. На предстоящите избори 
трябва да бъдат избрани 26 
отбориицн (за двама отборницп 
ще се разпишат допълнителни из 
бори, понеже мандатът им още 
не е -изтекъл). За 26 отборниче- 
ск-и места -в Общинската скупщина 
досега са изтъкнати 119 възмож 
ни кандидати, а за 13 места в 
в общинската камара 47 възмож 
ни кандидати, а за 13 миста в 
-камарата на трудовите общности 
— 72 кандидат,и. За четирима
представители в Републиканската 
скупщина са изтъкнати 34 възмо 
жн-и кандидати.

Големият брой изтъкнати за 
представителните тела -в Републи
канската скупщина и за отборни- 
чес-ки места в Общинската скуп
щина се дължи на стремежа вся 
ко събрание да изтъкне повече 
кандидата от своя среда, както 
и на недостатъчното разискване 
■за кандидатите, несъобразяване с' 
критериите.

Досега това „намаляване“ на 
кандидатите главно се отнася до 
избирането на представители за 
Републиканската скупщина. От 
17-те изтъкнати досега възможни 
кандидати са предложени четири

ма — ДИМИТЪР МАНОВ, ЖИВ 
КО ВИДЕНОВ, ДУШКО БИШ- 
ЧАН, и ДИМИТЪР СЛАВОВ.

Представители за организацио
нно-политическа! а, културно-про
светната п социалн-о-здравната ка 
ма.ра при републиканската скуп
щина ще се изберат от изтъкнати 
представители на съседните общи 
ни, за които ще гласуват и из
бирателите от Димитровградско.

„Намаляването“ на възможните 
кандидати за отбор-инци на общ
инската скупщина ще стане на 
съвместни заседания на избира
телите и ръководствата на ССРН 
по избирателния е единици. Така 
например, избирателната единица 
Болев дол, Браюьовци и Изатов- 
цн от осемте досега изтъкнати 
кандидати ще трябва да „намал
ят“ и да се спрат на най-малко 
двама кандидата за съвета на 
трудовите общности, Димитров
град н околността от 12-те досега 
изтъкнати ще трябва да изберат 
трима и пр. Това „намаляване" 
ще стане «а събранията «а изби 
рателнте. ог 9 март нататък. На 
тези събрания ще стане дума и 
за комунално-културните акции, 
както и за дейността на отборни 
ците и Общинската скупщина 
през миналата година.

ниската

■впч инови
Др. С. Трънски и В. СмаевичУ гледаха г.рад

Една година обединена кооперация „Сточар“

УСПЕХ ИНА, НО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЗОСТАВА
на царевица и е задоволява. От 
59 хектара са получени >_ 
хиляди -килограма.

Кооперацията -притежава 
хектара естествени и изкуствени 
ливади1. Това е солидна база за

защо то

на кооперацията. Естествено, то
ва .сътрудничество малко участ
вува и в бюджета на земеделски
те семейства. Това пък показва, 
че ощу -не са използвани -благо
приятните условия за по-големи 
приходи, създадени в областта на 
селското стопанство от мероприя
тията на реформата. Кооперацията

Преди една година в Дилнгров 
,градско 'коопераците се -обединиха 
в една, която днес е третият ми
лиардер в общината. Въпреки 
слабостите, които в първата годи 
на доживяваше -обединената коо
перация „Сточа-р“ -сегашната зак
лючителна сметка показва, че 
пътят на обединението беше оп-

само 113

850

д-ребн-о животновъдство, 
тазгодишният сенодобив възлиза 
на повече от -два милиона кг сено.

достатъчно за добитъкакоето е
па кооперацията. Овцевъдството 

се оказа рентабилно въздори
Р.исох и Бзрйе. Еднакво ияго-Дно 
и за кооперацията н за проиаво- 
днтел1ите се оказва и -отглеждане
то на м-ал.инн, особено в южните 
-райони на общината.

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД Но на пътя па по.нататъшния
прогрес и -специализацията на н-ро 
изв-олството се изпреч-ва една 
трудност — инвестициите. Тряб
ват н-о-ви -строежи и нови машини. 
Счита се. че за най.необходимн-

иеобхо-

Кандидационни събрания 

до 22 март
те -строежи -и машини са

240 милиона -динара. Толкощинската конференция на ССРН 
и ръкводства1а -на другите обше 
ствено-политически организации на 
събранията ще се изнесе предло
жение за едно вакантно място да 
се издигнат най-много три кан
дидатури. За кандидати за на-ро- 

представител в Републикан
ската камара -на СР Сърбия шс 
бъдат предложени др. Стойне И- 
ванов, Анани Стоянов и Стоян

Общинската изборна комисия в 
Босилеград вече обяви списъка 
на избирателните колегии за отбор 
ници -на двете камари «а Общин 
ската скупщина и един представи 
тел в Републиканската камара 
СР Сърбия. Председателят на ОС 
в Босилеград Стойне Иванов на- 

ка-ндидационгаите събрания 
на избирателите. Те ще се поведат 
от 8 до 22 март в неделни дни 
и среда.

На кандидационните събрания из 
бирателите ще бъдат запознати 
с досегашната предизборна деи- 

ССРН. От името на Об-

днмн
няма и за„ва пари кооперацията 

това ,само,утравителаште 
са -о-бразувал-к комисия, която КД 
изготви документи з-а инвестиции 
-н предвиди строежите, а коолтера 
тнвният съвет с ръководството на 
кооперацията да изнамери начин
за ошгурл-ване на кредитор. А 
действително, има какво да се 
строи и купува. Въ-в Ви-сок са 
необходими нови овча-рници, 
Димитровград два обора за двес- 
тс крави, -ок-лад за семен-а и гото
ви (Продукти, -средства за -разширя 
ва-не на кланицата, -строене на 
млекопреработвателна ,ра-ботилнн- 

М. Бакич

органи

на

ден
срочи

Височки овчар
Станков, които досега са предло 
жени на

Сега имат думата избирате
лите.

внай.голямо внима- 
'Уобивите

,рав-даи ие -само за-рад доб-рнте по 
казатели, но и затова, че е -създа
дена -солидна база за съвременно 
-селскостопанско производство, о- 
-собеи-о в социали-стнчес-кня сек
тор. Казваме особено, защото ре. 
зултатите -в производственото съ
трудничество -сь-с 
(производители са все още незадо 
-волителки.

Общият дох-од ма кооперацията 
от миналата -година -възлиза па 
1 милиард и 513 милиона динара. 
През 1965 г. общият дохо-и е бил 
по-малък е цели 502 милиона 
динара. Увеличен е с повече -от 
100 милиона- доходът, съ-с 71 ми
лиона работните заплати и -с 43 
милиона — фондовете. На-к-рая на 
годината :във -фондовете са заделе 

-ни 74 милиона, а (предишните пет 
-кооперации -в последната го-дииа 
от -съществуването си -са -внесли 

-своите фондове само 31 милиона

е (посветило 
ние на св-онте блс\.
•са задоволителни От 153 хектара 
-вотсокодобпвиа пшеница -са полу
чени 450 000 к-г зърно, т.е., 300 кг 
от декар. Получени са средн-о 160 
кг -овес от дека-р обаче добивът

най-много събрания.

С. С.ност на
ца и -други.

земеделскитеДа спрат нежеланите 

агитации
Сесия на общинската скупщина в Димитровград

РАЗГЛЕДАНИ ПОВЕЧЕ ОТЧЕТИ
дидати. Тези агитации преследват 
целта да бъде шгькнат кандида- 

когото симпагизират опреде-
На 3 март в Босилеград се със 

тоя заседание, което обсъди отри
цателните прояви в предизоорната 

В заседание о участву,- 
Общниския ко- 

СКС, на Изпълнител- 
Общинската конфе 

ССРН, секретарите на

Отборницнтс приеха (решение за 
определяне «а изн-оса за -образо
ванието, -както -и определяне на 
най-високите цени на -селсмосто. 
панокн произведения, гл-авн-о месо 
то. Телешкото -месо може да се 
прода-ва до 12 пови Дина-ра, агне
шкото I класа — 15, II класа — 
13 и III -класа — 9 нов-и динара.

Скупщината прие -общинс
ките архивни документи да -се съ
храняват в Историческия архив 
в Ниш и неговото ’ финансиране, 
решение за контрола на цените 
от -страна на Завода за цени в 
Ниш, както и публикуване на вси 
чки -решения на Общинската -скуп
щина е 1ШШКНЯ служебен лист.

■На тридесет и седмата сесия на 
Общинската -скупщина в Димит
ровград, състояла се на 8 март 
т.г. бяха разгледани годишните от 
чети на Общественото счетовод
ство в Пирот. Съдията за нару
шения и на Общин-ския -съд за де
ла от трудовите отношения. Освен 
тава, отборниците се запознаха и 
с хода та пролетната сеитба.

На -съвместното заседание на об 
щипания -съвет и -съвета на трудо 
вите общности Димитровградската 
-скупщина гврпе решение за прие
мане на извънредно облагане по 
здравеопазването н-а сел-скогопан- 
ските производители в района оа 
1967 година, решение за определя 
не на работно аз-реме в Дома на 
народното здраве, решение за за. 
щита на добитъка от -болести, -ре 
шепне за погасяване разходите за 
-саиитарно-ветеринарскн прегледи 
на добитъка.

тът
групи, като същевремено 

Тази
дейност, 
ваха членове на

лените
се дискредитират другите, 
нежела-на дейност -разединява по
литическите сил-и, създа-ва нзосгре 
на политическа атмосфера и 
фузия сред .избирателите.

Тези отрицателни прояви -нямат 
общо с настояванията на

митет на
пия съвет на
ренция па 
партийните организации и пред
седателите на местните организа- 

ССРН. Също участвуваха

вкои
динара.

Кооперацията все повече се на
сочва към производството. Това 
личи от -самата -структура на съв
купния доход, -който -в земедел
ското производство участвува с 

търговията -с 518, изкупу
ването на •земеделски продукти 
с 331 и кланицата — -с 98 милио
на динара. За тава е съдейству- 
вала -стопанската -реформа, тъй 
като земеделската продукция ло

ции на
Младен Стоянович, секретар на

нищо 
Социалистическия 
двигател на

СКС вОколийския комитет -на 
Лесковац, Драгослав Попович пре 
дседа-.ел на Контролната комисия 

СКС и Милойко Ми- 
ОК на СКС.

- съюз, главния 
предизборната дей-

565, в
ност.

Заседанието реши, 
трябва да спрат тези тенденциоз
ни агитации като на избирател
ите се даде 
тъкнат за кандидат човек когото 

най-подходящ за пред

на ОК на че веднага
лойкович кадровик в

Обсъдена е досегашната преди
зборна дейност и отрицателните

които са
На отделни заседания на общин 

скня -съвет па трудовите общно
сти биха обявени допълнителни 
избори за набиране на половина
та отборн-нцп, на -конто мандатът 
изтича.

възможност да из- л-учи -реалните си цени.
Но производственото сътру-днн 

чес-тво -със земеделските произ-во 
дителн много мал-к-о участвува в 
образуването на съвкупния доход

носителите наявления
найчесто членове 
комунистите. Касае се за нелоял
на агитация, която правят групи, 

около възможните кин

Съюза нана
считат за 
•ставителеко място.

С. Ст. Ст. Н.
създали се



Размяна на опит

По случаи 8 март—група жени 

от Димитровград в Сливница
Миналата седмица група от активистки и председател ката на 

Ш моаин —'стсттои иа Капферечцп «а същия другарката Пенка Ан_ 
ята 1га Ооциалистнчоския съюз и дреева в цр. София. След подаръ 
трима члФкхвс па Изпълните линя цнте, «онто бяха връчени като 
■отбор |га Общинската коиферан- инак на Признателност, нашите

жени разгледахме пр. София, осо 
бено черквата А. Невски раз. 
гледайки нейната ацхиктоктура и 
и изложбата, която бе устроена. 
След това те досетиха и Музея Па 
българското художествено (изкус
тво и стария дворец и мавзолеи 
„Георпи Димитров“,

През другата вечер след като 
се изслушаха словата за активно
стта на жените в страната и на 
международния план от другар- 

е 1<нте па рр. Сливница и Димитров 
град взе думата и гостенката на 
•слив нишките жени другарката 
Светла Даскалова, министър на 
правосъдието н член на българ
ския ЗМС която подчерта нужни
те връзки измежду жените на 
Югославия и България. Тя говори 
съхцо така за .положението на 
жените и децата във Виетнам.

Тази среща <н срещите, които 
ще се устройват между жените от 
тия две гранични селища обеща
ват, че размяната на опит ще е 
от голяма полза за организации
те на жените.

(Ция на ОС РП от Днмнтровг.рад 
(По покапа на Отечествения фронт 
от Сливница ас секцията на же- 
(Ните пребивава дата дека в 
България.

Целта на посещешетнето бе же
ните от Димитровград да се за.поз 
паят с ‘активността и (проблемите 
на жените от Сливница, с дейно- ■, 
стта ага тяхната секция на женв-

IIР

те.
Никой не може да отрече онова 

което с -положително и което 
за даден период 
нужните -резултати. В дадения 

'случен ще стане дума само за 
тилните седенкн, като вид ига ра
бота в организацията на жените. 
К&гато товортсм за. еедянка на тря 
бва да и схванем в буквалния 
•смисъл ма думата че това е оная 
ееднянка която знаем всички по- 
малко или повече от нашия опит. 
Селянката у тях е гголучнла съ
всем друт организнран внд 
работа «ред жените, 
на която и нашите жени отрнсъст 
вувааса не (беше оная която 
очаквахме, а съвсем нещо друго. 
Тя '.преди воичко 'бе 'годишно от
четно събрание за работата на 
■общинската секция с подбрана 
програма в която взеха участие 
самодейни колективи от общината, 
народни певци, 
жени.
изостанаха шопската погача, ба
ница, сладки « всичко онова кое
то отразява бита на жената — 
— съвременната жена — трудещ 
се на венчкн полета -в изгражда
нето на социализма. Тук бяха по
канени онези конто с работата си 
През течение на годината са 
показали най-добри успехи. А да 
се дойде до тази обща — общин
ска еедянка проведени са десет
ки такива и подобни в селата, в 
районите и улиците и винаги чрез 
кови задачи. Накратко — такъв 
разговор, четене на подбрана ли
тература, гощавки и приемане на 
нов огвит е смисъла на селянките в 
Сливница.

Още при пристигането жените 
бяха .приети от общинското .ръко 
'вдетво на жените и ОФ. а след 
това в Дома' на армията в Сливни 
ца бе устроена богата вечера, до- 
като на утрешния ден бяха при
ети от секцията на женнтте е ко
митета на ОФ в София от група

от «реме дало

ВРАТИТЕ НЕ МОГАТ ДА 

ОСТАНАТ ЗАТВОРЕНИ
на

Селянката

ние

Заемането на работна ръка е 
намалено и сега към 260,000 души 
чукат ,на вратата на .предприятия 
и учреждения търсейки работа 
По кой начин може да се 'намери 
•работа?

В последно време от различни 
страни, особено от Съюза па мла
дежта, към трудовите .организа
ции се отправят остри упреци да 
отворят вратата Си за младите ра
ботници. Всички са съгласни, че 
вратата наистина трябва да се от
ворят за младите работници н сне 
циалисти.

Трудовите организации обаче 
си имат свои аргументи. Стремей
ки ,се своята работа и 'Стопанисва
не да приспособят към позите ус
ловия, които възтановн реформа
та множество предприятия не :гирн 
емат нова 'работна ръка; а има и 
случаи на уволняване. Само от 
юли 1965 до август миналата го
дина броят на заетите е намален 
с 118.000 души. При това към 
50.000 души са преместени от кан 
цел арийте в производството.

Съществуват обаче и Доказа
телства, че квалификационната 
структура на заетите все още не 
е задоволителна. В текстилната 
промишленост например 81 (Пред
приятие иамя пито един инженер. 
Към 3.500 работни меСга на сел.

нишенне производителността на 
труда, с което се откриват възмо
жности за пози работни места. 
Също така, преминаването на 
42_лвучасова работна седмица Ще 
спомогне да се заемат нови работ
ници (В някои отрасли. ,

Зарад ограничените възможно
сти за заемане на работна ръка, 
което ще продължи и през наето 
ящата година, се споменза, че ще 
се стреизпита и политиката към 
някои частни дейности. При това 
се забелязва, че сегашните ра.зпо 
редби не стимулират заемането 
на работа в частния сектор.

Разчита се през настоящата го
дина да бъдат заети тгьм 80.000 
работници и специалисти. Въз ос 
нова на една .анкета на завода за 
нзелед.зане на пазара се стига до 
извода, че в 1967 година ще се 

своето стигне до увеличение на- заетостта 
с 1,7 «а сто. Както се изтъква, 
съществува (нужда, а в възмож
ност — ако по-радикално се мине 
към кадрово преустройство — Да 
се намери работа за всички, които 
завършат училище. Но ще е необ 
ходима н по-голяма „подвижно
ст“ на ония, конто търсят работа. 
Засега а 20 Градове се намират 
към 25 на сто от незаетите.

Саво Босанац
зааоааааапппаапопааааааааапооааааоаааппапааопаааоааапоапппаппппапоопппппгапппаппаааааоаапсопааоппппапаапааппс

с ксстолански техници са заети е 
'неквалифицирани половината от 
които не е завършила щ основно 
училище. Още по-красноречиво 
потвърждение за това е че къ.м 
600.000 неквалифицирани заемат 
места за които се търси -специал
ност — от полуквал-нфикации до 
факултетна диплома.

Трудно тогава може да се вяр
ва, че .вратгта на трудовите орга
низации ще могат по-дълго време 
да останат затворени за квалифи
цираните работници и специали. 
сти.

Кирил ТРАЙКОВ
хуморнсткн — 

На устроената вечеря не Очакват се повече 
туристи

НР България очаква тази го
дина повече туристи. Председате
лят на Комитета по туризъм Пет
ко Тодоров неотдавна е изразил 
_надежда, че в този сезон НРБ 
ще посетят 2 милиона туристи от 
чужбина. Минала' а година Бъл
гария'са посетили 1 милион 48-1 
хиляди туристи, от конто 753 хч-

На много предприятия « учре
ждения сега предстои кадрово пре 
устройство. Именно, търси се все 
ки да заеме място което на него
вите способности и специалност 
За такова решение се застъпва 
профсъюза.. Това значи, че ако 
някой не с подготвен 
място ще трябва да отстъпи на 
друг.

Ония, които се занимават с та
зи .проблематика казват, че в пре 
дотоящия период може да се оча
ква, че стопанството, излизайки 
на световния пазар, ще бъде в 
състояние ио.добре да използва 
производствените мощности с въ
веждането на повече смени и с 
някои нови капитални вложения. 
Това трябва Да съдейстзува за по

ляди от социалистическите, а ос
таналите от другите с. рани. Най- 
много туристи е имало од Че
хословакия 152.000 души.

Край София се строи ново ле
тище за 1,800.000 пътници годи
шно. Пистата и монтирането на 
'необходимите съоръжения ще бъ
дат готови до «рая на годината, 
а другите строежи до средата на 
следващаа година.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

от страна на българските войски След 
като пи запознават с положението и 'пос
тъпките с избягалите турски войници, на 
«(рая на гвъзван-нето се казва:

„Ние не ви казваме: убийте Шукрн па
ша. но ви казваме бягайте по-скоро, за 
да не бъдете избити 
та на Шукрн паша.

Предавайте се без страх! Елате 
ките си1

Положението в крепостта Одрин .8 деня 
на ,Н'а1па1Деннето след примирието било дос
та тежко. Турците .направили само прегру
пиране на частите, но не 
лнчепие. От Баба-ескнйсха 
Бруси иск н полк, а от 32 полк една част 
п по този начин бил формиран пов полк 
който заедно с 4 бгрелчееки .полк отбран
явал Маришки .сектор на западната част 
Б града е оставен

въвеждане на (ред и -за потушаване на по
жари.Страници от историята на зсръбско-българските отношения

ОДРИН 1913
Като нова част се явява една хаубична 

част при Чанк-кале. Тя е имала две оръ. 
дпя южно от Хелведжи Беклн, а около 
Сарак мегдан е бил 6 артилерийски полк. 
На сектора северно от Кестека — Айваз 
Бабе — .р. Тунджа се намирал градски 
артилерийски полк, а :на северозападния 
отдел се .намирали известните -от .по-рано 
о и 9 артилерийски (Полкове, Десети ар
тилерийски полк заел южната",и западната 
страна на крепостта. От 45 бата!рея две 
оръдия били изкарани на ръце и поставе
ни западно от 'Сапунджията.

Според сведения получени от избягали 
войници и разузнавателни наети се узна. 
ло, че турските части не ..били -в пълен 
състав, а турците прекарвали едни и сь. 
Щн оръдия от сектор за да измамят бъл
гарските и сръбски части. Нови укрепле
ния не са строени. На някои сектори били 
направени поправки на някои укрепления.

Ооаче положението ,с прехраната на 
войниците и населението в крепостта е бн- 
ло отчайващо. .Войниците са получавали 
по /и 80 грама хляб на ден, и това смес 
от ечемик п .семе от метли 1и Съвсем малко 
орашню, колкото тази смес да може да се 
съедини. Другите дажби също били на. 
малени. Главната храна била чорба от 

100 месо- На войниците, които били в 
окопите с.е давало и по едно парче месо
?1Г/ГИте коне- В гРаДл «е продавало
само говеждо и конско месо.

° т03н Мдчин настроението сред вой- 
Ц те паднало. Лошата Прехрана разко

лебала

зарад кефа или ина-

с пуш-
3)

бяха изпратени 'Специални възвания зл 
предаване.'След трескави подготовки на воюващи

те страни Примирието бе нарушено. На 3 
февруари 1913 година военните .действия 
срещу юбсадания Одрин продължиха. Пре 

започваше на действията' на 30 януари 
бяха предприети мерки Да се придвижат 
нови артилерийски части при Одрин.

„За да може час по-юкоро да се даде 
на разположение търерената помощ ,в арти 
лерийски оръдия ма българското върховно 
(командуване, моля г-н министър да даде 
следното нареждане . -

В това нареждане, както и в нарежда
нето на Лешиянин от 31 януари се искаше 
незабавно изпращане на артилерийските 
части при Одрин.

„Тъй като българската армия е много 
по-слаба с артилерийски части от турците 
при Одрин нуждата от артилерийски части 
е голяма. Върховното командуване ви мо
ли да изпратите незабавно и останалите 
16 хаубици. Това искане не е направено 
по-рано, защото не се е знаело за поло
жението.

„Одрински войници и граждани, — се 
казва във възванието. 
ви по-рано истината от резултатите на вой 
ната до примирието и защо започна нова
та война. Казахме Ви, че за Вас няма дру 
го спасение освен предаване на крепост
та. Бомбардировката трая само пет дена, 
и това е началото“. Но офицерите от 
Одринския гарнизон съобщавали

и числено у.ве. 
дивизя е взетСъобщихме

ди

едни полк войска за
на вой

ниците и ги уверявали, че подир 3—4 де
на ще дойдат Енвер и Махмуд Шефкет 
паша да освободят Одрин.

Тази измама ни кара да Ви съобщим 
следното:

ткльггллл * *■**«

\

“Чакахте не 4, а 5 дена. помощ няма, 
чакате още 4 дена, пак помощ 
има. И колкото и да чакате, никакъв Енвер 
бей и никакъв Шефкет паша няма да дой
дат. Енвер бей бе нагонен от турската вой
ска на Чаталджа, тогава той отиде на 
Галиполи, сега го изпъдиха и от там Ен. 
вер бей се намира в Исмаил. Енвер бей й 
Шефкет паша мислят как да се отърват 
от сянката на Назим паша когото убиха. 
При Галиполи турската войска бе разби! 
та още завчера. При Чаталджа настъпиха 
малки турски части, но бяха избити, само 
малцина се спасиха в бягство . ..“ 

По-нататък във възванието 
ше, че Шуюри паша много 
населението, че бежанците били избивани

ще
няма да

;■

' ' ^ у**

X Т**<-<***** 7/ ^

... .
Полковник Лешиянин."

При зпочване на военните действия се
га 'българското върховно командуване под 
ръководство на генерал Иванов е имало 
на 'разположение 140 000 войници и 440 
артилерийски оръдия, от които 32.000 сър
би с 108 артилерийски 'Оръдия. Преди за
почване на решителните нападения на 
обсадените 'войници и граждани в Одрин

'$*$У** с* * Г'гЕН
хората и никой не вярвал на думи. 
Шукри паша, 

март крепостта 
обкържанието и

те на че най-късно ДО 9
ще бъде освободена отФакснмиле телеграмата на бългавскосе казва-

пъти е лъгал докарана храна.
Богдан НиколовВ следващя брой:
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В „ВЕСНА КОБИЛА"ПРЕДИЗБОРНА ДЕ ЙНОСТ В СЮК ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРЯТ
КАДРИТЕЗА ДЕЙНО участие в яре

ДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ имало няколко злополуки.рентабилна — Босилеград Ско
пие. Автобусите на „Бесна коби
ла" са изминали през 1966 годи- 

720.000 км път като са пре- 
316.000 пътника. Автобуси- 
„Бесна кобила" седемнаде-

|да е
минали без човешки жертви но с 
големи повреди на колите, мате
риални загуби и

В работата на транспортно го 
предприятие не 'пречат само 
зи трудности. Има и други при- 

Квалнфикациите на работ-

Транспортното предприятие „Бес 
на кобила" е най-голямото пред- 

т Босилеград. Понастоя- 
има три цеха: товарен тран-

застон.приятие в 
щем
транспорт с 14 кола, пътнически 
транспорт с 15 рейса с около 600 

ремонтен цех, който вър
на външни лица.

биране на нови секретари н нови 
ръководства, ще бъдат по-нататъ- 
шнОто провеждане на обществе
ната н стопанска реформа, реор
ганизацията на СК, ка&то и те
кущи
Комунистите на същите събрания 
ще отчетат своята дейност в пре
дизборната кампания за отборнн- 
цн и представители на републи
канската скупщина.

Членовете на Общинския коми
тет, които ще присъствуват 
събранията в първичните органи
зации на СК Ще се застъпят пар
тийните организации сами да из
тъкват интересуващите ги въпро
си, а не да чакат „отгоре" по- 
дигане на въпроси, за които да 
разискват.

Новина Ще представлява и об
съждането на партийния Годишен 
отчет на по-големите партийни ор 
гаиизации от страна на профсъ
юзната организация, която трябва 
да каже мнението си за дейно
стта на комунистите в трудовите 
организации т.е. колко комунисти
те действуват в средата, където 
работят.

Очаква се, че предизборните и 
изборни събрания в организация
та на СК ще издигнат дейността 
на комунистите на качествено но
во равнище и че комунистите щс 
бъдат главните носители в про
веждането на стопанската н об
ществена реформа.

Предизборната дейност в орга
низациите «а СК в Димитровград
ско се насочва към текущите и 
актуални задачи, които стоят 
пред членовете на СК, ССРН, 
СЮМ и др. Става дума за дейно 
участие на комунисште в изби
рането на кандидати за отборни- 
ц|ц и представители в камарите на 
републиканската скупщина.

Почти във всички първични ор- 
СК в Димитров- ■

на
везли 
те «а
сет пъти са превозвали туристи от 
Враня, Ниш, Пирот н други ме

те-

места и чини.
ши услуги и 
Предприятието разполага с осно
вен фО'лд от около 180 милиона 
и оборотни средства от 8,5 мили- 

атари динара. Деловата 1966 
година предприятие „Бесна ко
била“ приключи с успех.

В 1966 година бил планиран 
общ доход от 280 милиона стари 
динара. Общата реализация 
лиза на 305 милиона стари дина
ра. Товарният транспорт е осъще- 

109 милиона, а пътничес- 
— 196 и ремонтната работил- 

3 милиона стари динара.

организационни въпроси.

она

ганизацин на 
градско (с изключение, на някол
ко в димитровградските промиш- 

предпрнятия) се проведоха

на
въз-лени

подготвителни срещи и разговори 
и за предстоящите избори в ор
ганизациите на СК-

Понеже на 9 март започват съ
бранията на избирателите за из
тъкване ца кандидати за огбор- 
ници и представители в републи
канската скупщина, комунистите 
от Димитровградско решиха 
отложат изборите в своята орга
низация за няколко дена по-къс
но, а да съдействуват за изтък
ване на най-добрите кандидати за 
отборници. Комунистите ще по
държат .изтъкването на жени и 
младежи — кандидати за отбор-

Цврий§и№н
ствнл
кия
яйца
През 1966 година те възлизат -на 
217 милиона динара.

Доходът от 88,312.000 динара 
21 на сто по-голям в сравме- 

1965 година. Но личните 
малки —

да е с
ние с
доходи са сравнително 
към 45.000 динара средно.

Дадените сведения говорят, че 
деловата година е завършена ус
пешно,

Пътници и багаж рейсовете на 
„Бесна кобила" през изтеклата 
дина са превезли на стойност от 
12 милиона стари динара. Пред
приятието има 
райони в комуната и 
и Скопие Най-доходна е лншгя- 
та Босилеград — Ниш, а най- не-

Лошите пътища хабят возилата
нищите и служещите не са задо
волителни.

ста в България, Турция и Италия. 
Също така няколко ученически 
ексуризиантски групи.

Лошите пътища обаче много 
пречат. Страдат моторите, гумите, 
като се стига до застои и големи 
разноски.

Товарните коли са обслужвали 
мина „Трепча“, превозвайки ру
да от мина „Благодат“ и Кара- 
маиица до Вранска баня. През 
1966 година товарните коли са 
изминали 380.000 км път от кои
то 230.000 с товар. Но все пак 
ползването им възлиза само на 
60 процента. Зарад лошите пътп-

От 60-тте работници 
са висококвалифицирани,

■ници.
Събранията пък в организация

та на СК ще започнат на 15 март, 
и то в организациите на село, до- 
като в града ще се проведат към 
края «а ,месец март. Главни въп
роси, върху които ще се разис
ква на тези събрания, покрай нз-

го-
петима
а 38 нвалифщнрани. От 10 души 

— половината са безв управата 
средно образование. Изтъква се и 

че досегашният правилник
линии за всички 

към Ниш
това,
за разпределение не поощрява хо
рата да се борят за по-високи ква
лификации. И трудовата днсцип- 

високо равнище. Но

Ст. Н. '

ГРАДНЯ“ РАБОТИ БЕЗ КРЕДИТИ липа не е на 
в годишия отчет, криптата за то- 
ве е прехвърлена върху производ
ствениците, докато за администран

се казва 
С. СТАНКОВ

— 150 милиона за работни заплати. Много строежи тази година — _,
тамента, които се строят за про
дажба вече са продадени. В пар
тера на това здание ще се строи 
делово 'помещение за млечен 'ре
сторант на „Балкан“ и един тър
говски магазин. Сега се изготвя 
проект ,за жилищна сграда с 12 
апартамента за Съюза на бойци - 

нямаше средства те, инвалидите и пенсионерите.
Един квадратен метър жилищна 
площ, строена от „Градня“ въз
лиза на около 100 хиляди дина
ра, като са внесени в сметката и

щеките служещи не 
почти нищо.

През последните .години в Ди
митровград бяха построени не ед
на съвременни огради, с които ня 
когашният Димитровград се 
мени
за това има строителното 
приятие „Грация“. Миналата годи 
на например тя е построила ■ 21

апартамента за продажба на пред 
приятия и учреждения, хали на ко 
жара „Братство“ със съответни 

из. съоръжения
значително. Голяма заслуга помпа, басейни, водопровод и е. 

пред- лектричество.
Също през миналата година 

„Градня“ построи Склад на пред 
приятие „Свобода“, дострои зда
нието на гимназията. Тъй като 
„Братство“
„Градня" сама кредитираше строи 

з телците (работи за това предпри
ятие.

Заключителната сметка показ
ва, че съвкупният доход на това

Разговорпарно отопление.

с читателите
ТРИНАДЕСЕТ МЕ- 

поща
Някои наши читатели ни се оба

диха със запитвания, които обоб
щено могат да се изразят така: 
редно лн е да се прави или пос
тъпва тъй?

пътувало
СЕЦА от босилеградската 
до с Бресница. Писмото е изпра
тено от Босилеград на 29 декем
ври 1965 година, а селянинът Е. 
М. е получил на 25 януари 1967

е

СИГНАЛИ

КАЗАНОТО ДА НЕ 
СПИ В ПРОТОКОЛИТЕ

Другарят ЦЕНО ДИМИТРОВ 
от село Стрезкипровци ни писа 
за кощунстването с паметника на 
загиналия племенник на Георги 
Димитров,
Стрезимировци.

Той казва, че Любчо Баръмоз 
е известен

година.
Другарю Ненов,

могат лн да се случват
виждате и

рос
такива работи в пощата.

Друарю Ненов, виждате и 
сами, че такива работ.и могат да 

Обаче това е голяма

На едно събрание на ССРН 
в Мусул хората са протести
рали срещу нередности в ли- 

Казалн

намиращ се досами

синската кооперация, 
са, че тя не се грижи за имота 
си,’ а нейни служители криво 
премерват изкупения добитък, 
неправилно определят такси За 
□опаша и са закрили разплоД-

партизанскн радетел 
за югославско-българската друж
ба, че е бил едва тридесет годи
шен, когато през 1944 година е 
бил разстреляй край Стрезиммров- 
ци от полицейския началник Бай- 
кушев.

На този заслужил за партизан
ското движение на 1двете 
герой обаче не отдаваме 
жената почит.

Цено Димитров тук 
вид поддържането на малкия па
метник край ет.резимнр одеския път. 
Именно, някои

се случат, 
нередност, за която пощата носи 
голяма вина.

Надяваме се, че пощенските ръ
ководители ще прочетат тези ре
дове и ще се постараят такива 
пропуски да няма вече, защото за 
толкова време са могли да при
стигат писма от Европа в Австра
лия и обратно .преди повече от сто 
години, когато не е имало пощен
ски връзки с този континент.

Читателят Свободан МАНОВ от 
Димитровград и,и пише за една 
невероятна случка. В последните 
дни на февруари по повод пожа
ра в пиротоки „Тигър“ димитров
градските пожарникари поискали 
да помогнат иа съседите със сво-

ния пункт.
Казаното стои в протокола 

от събранието, чийто препис 
видяхме в общинския отбор на 
ССРН.

Но каква ще е съдбата на 
този протест? Протоколите ще 
се сгушат в някой шкаф и пов 
дигнатото няма да се реши, за
щото ССРН не и компетентен 
да заповяда.

Нещо не е в ред, значи.
Например не е в ред това, че 

протоколът не е представен и 
на кооперацията, за да види 
какво ще прави. Или— не е в 
ред и това, че ръководните 
от кооперацията не се явят 
пред хората и им съобщят ка
кво може, а какво не може да 
се реши и защо е направено 
така, че да Протестират.

Събранията не са само за
рад себе си. Нали ги правим 
да решаваме едно-друго на 
гях с мисъл, че думата, каза
на там, ще се слуша от ония, 
които засяга.

Ето, тук и другаде не е тъй.
А щом казаното стои само 

в протоколите, хората ще про 
дължат да протестират и тру
дно ще идват на събрания.

Не ви ли се струва, че е ну
жно не само да протоколира
ме и регистрираме, но да раз
ясняваме и действуваме по на
болялото всички — от ССРН 
до най-ниско стоящия орган?

М. Н. Нейков

страни
заслу-

има пред-

недборосъвестни 
хора, или техни деца, чупят, по 
неизвестна причина, фотографията 
на Баръмов върху паметника. Съ
що така някой прибира вазнчките 
с цветяпга от гроба му.

И всяка година малката фото
графия се подменя с това.

Нашият читател Цено 
мущадеа и се пита какво пречи 
фотографията, когато този малък 
паметник е гордост иа население
то. Той добавя, че трябват г.рижп 
за поддържането му и борба сре- 

рушителите иа паметниците 
за едно историческо минало, като 
тези рушители нарича врагове.

И ние се приобщаваме към 
мнението на другаря Цено Ди-
МИТООВ.

Рушителите на паметниците са 
действително' недобросъвестни. Те 
заслужават пълно обществено по
рицание. Но тук .искаме 
жем следното: ако обществечо- 
полетическите организации са вди
гнали скромния паметник на Ба- 
ръмов н са се грижили 
държането му, тогава те би тряб
вало да се постараят да разяснят 
значението на малките паметници 
от славното ни минало и да 
намелят рушителите ,им.

Иван НЕНОВ от село Рнкачс- 
во .ни е написал съвсем кратко: 
„Ето какво каза сепячтнът Е. М. 
от с. Бресница: Все пак благо
даря, че получих писмото, което

ята нова пожарникарска кола. 
Обаче когато влезли в двора на 
гумарата за да напълнят колата 
с вода, никой от пожарникарите 
не знаел как се пълнят."

Манов ни пише: „Половин час 
се мотаеха около колата, четяха 
напътствията и се опитаха да раз 
гадаят чудото на пълненето на 
колата, обаче никой не успя. След 
това намериха че тук нямало до
статъчно вода и тръгнаха по ре
ката да намерят подходящо мя
сто. Но не беше до мястото — 
и колата тръпнаха за Пирот праз
на, след доста загубено време.

Читателят се пита защо една 
година след купуването на пожар 
ната кола никой още не знае как 
се пълнят с вода. И допустимо 
ли е да се чака да се случи по
жар и едва тогава да се учим 
как се пълният?

Считаме, че случката е прекра
сен урок иа тези, които са про
фесионално задължени за органи
зацията и ръководенето па пожар 
никарската служба в града. Раз- 
биоа се, това говопи за пълната 
небпежност и бездействие на тези 
хора, което още не са разбоалн 
миналогодишния урок, когато 
„Циле" горя.

Строежи на „Градня“

се въз-предприятие възлиза иа 383 ми
лиона стари динара. Миналого
дишната средна работна заплата 
възлиза иа 56 000 динара, което в 
строителство означава задоволи
телно 'равнище.

Тази година съвкупният доход 
изглед да надмине 450 мили 

динара. Значителна

всички (Предварителни разноски 
за местото, проектите, плащания
та за 'разрушените сгради и стро 
ителнте. Един двустаен апарта
мент ,с 56 квадратни метра полз. 
ваема площ струва към 5 'милио
на и 400 хиляди, а едностаен — 
до 3,5 милиона динара.

Предприятието планира да по
строи детска .градина, да завърши 
.основното училище, здравния 
Дом и Други обекти. Също така 
цехът е Ниш има изгледи .да из
върши работи за 100 милиона ди 
нара.

Значи, „Градня“ увеличава сво 
ето (производство. Разбира се, 
при това увеличение ще расте и 
съвкупният доход н доходът тъй 
като пито цената на производство 
ните матернари, пито на производ 
ството щяма .да ое менят.

щу

има
она стари 
част от строителните .работи е ве 
че договорена. На .гран/ичния пре 

вече се работят „Компасови-ход
те" обекти от лявата стра.на да кана

и. се водят преговори запътя
строене и иа другите обекти, кои 
то „Компас" ще строи на Шрехо- за по
да. Стойността .на новите строе
жи на прехода, без тези които се- 

■строят, възлизат на 200 мн 
лиоиа динара, а трябва да бъдат 
готови до оредата иа лятото. За. 
почнали са изкопните работи за 
сградата в главната улица 

Димитроград. Единадесетте апар

га се нз-

на
М. Е.
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Само недостиг на пари или През февруари босилеградчаин 
се зарадваха ма хубавото време. 
Обаче топлината размрази улици
те и те потънаха в. кал.. И пак 
започнаха разговорите за благо
устрояването, безкрайните анали
зи на бдизкото и далечното мина 
ло. Не веднъж, 
могло да се навират улиците ако 
вятърът па грандоманията не1 бе 
отнел стотици милиони за заноч- 
нане на фабрики на нравене на 
елаборати. Ако по-умсло се сто
панисваше щяхме да имаме и за
вършена гнм'назия, и културен 
дом, н хубави улици. Така в тези 
дни разсъждават хората когато се 
съберат па събрание или поведат 
неофициални разговори.

Мнозина своето право па изби
ратели допълват с правото на а- 
гитаторп, като възприемат лозун
га „да се бори кой как може". ..
И ето, някои са се пуснали в ши 
рока акция, извън Социалистиче
ския с31 юз — да агитират. Тези 
хора не са много, обаче влияни
ето им може да е опасно, Оби
калят селата, срешат се с хората, 
заприказват се зя възможни кан 
дпдатн н нм втълпяват за кой ■ да 
гласуват. Досега са се навъдили 
няколко вида агитатори.

Агитатори с убеждение. Те счи
тат, че една или друга личност с 
най-подходяща за поста предста
вител. Те претендират че са обек 
ТШИ1Н, и в своята агитация ме 
виждат личното.

Агитатори с лични цели. Те ра
ботят да се избере определена 
личност като целят с това да си 
обезпечат и свои позиции за в 
бъдеще. Сметката нм е ясна: 
„правя ти добро, за да ми напра
виш ти на мене" ...

Агитатори по задължение. Те

сега си плашат някои сметки м 
услуги от миналото.

Но все пак, всички тези агита
тори правят агитация за личности.

Има и такива, които обещават 
на всеки кандидат, хвърлят цо 
някоя дума й си чакат жътвата, 
По тяхна логика който и да се 
избере; те няма' да са зле.

МШШ

Едно от 
ции е обвиняването иа другия кан 
дидат. По селата

средствата за агита-
■ ■ са пуснати слу

хове, които целят да омаловажат 
другия кандидат. НеМпнадцни мееуц нашето изда- 

напрати на абанатнте на 
вестшгк. „(Братство" трета '(книжка 

описание , „Мост“. Мнозина от 
тях дцеха списанието. от, пощата, 
като заплатиха н пощенекте так 
си. Имаше обаче н такива, които 
отказаха да вземат книжката.

Повод оа статията не са лица
та, конто отказаха да вземат спи 
саннето..-, Първо, ■зшцбто го изпра 
тнхме без задължение да бъде 
■изкупена, а второ, ние самоинп- 
цйатпвно нм изпращахме. Значи 
онгш, конто са се интересували 
— взеха, а онези, конто не са — 
отказаха.

Обаче,

на Центъра зг) култура 
и. забава в Димитровград; когато 
е върнал списанието обратно. О- 
собено ако знаем, 
ние е предназначено 
от нашата народност т. е. за тях
но културно изд.чгане п творчески 
прояви.

Още повече 
издателството получи специални 
молби от библиотеките и София, 
Скопие, Белград, Загреб, Любля
на и Ниш, каисто щ на музеите в 
Белград, Ниш н Скопие, 
търсят да пм ое изпраща слиса 
името. Значи, бнблиртакн, ко.ито 
нямат непосредствен допир с на
родността, търсят списанието, а 
пашата димитровградска библио
тека отказва да го приеме. Нима 
когато са взели едно такова ре
шение компетентните са напуснали 
от предвид, че с постъпката си 
лишават своите читатели от възмо 
жпостта да прочетат списанието.

Трябва да се запитаме дали 
наистина Центърът за култура н 
забава няма средства или „мести“ 
там, където най-малко има право 
да пести. Не с трудно да се раз
бере (зашото днес десетина хил
яди стари динара са почти незна
чителна сума за отделно лице), 
че се касае до невежество.

Тъп или инак димитровградска 
библиотека отказа да приеме спи 
саннето, което казано с други ду 
ми зйачп, че при наличие на та
кова отношение към издателство
то на майчин език, едва ли има 
оправдание да се назовава раз
садник или огнище на културата.

Ст. Н.

тънката са редки и 
сериозни или казани 

иа шега. Между тях 
ремита приказчицн за някой ои 
кандидат— един гражданин бил 
задължен да отиде нре ясиовид- 
ка Вапга, да занесе белег

ге.тство заканите
има и съв-но , два , пъти ена че това описа

за хората

от дре
хата на кандидата, за да пред
скаже дали ще го'изберат. Но, 
гражданинът, за нб-голяма сигур 
пост, занесъл цялото налто.

Все пак, агитациите няма да 
успеят да внесат суматоха и о- 
бъркване сред' избирателите. Ос
тава обаче да се запитаме:

ако посочим, чс

с КОНГО
не е

ли агитацията такава каквато се 
провежда тук, чужда на нашето 
общетво? Не са ли носителите 
й противници на прокламираните 
принципи на социалистическия мо 
рал? Кой ще е отговорен за су
матохата, която създават агита-

между отказалите да 
вземат книжка трета на списание 
„Мост" е и Центърът за култу
ра и забава в Днмитровгард. Пе
тте екземпляра, 
изпратени получихме обратно 
следния отговор;

..... Осведомяваме 
маме парични средства за списа
нието н публикации, понеже Об
щинската скупщина при заделяне 
■на средствата не е имала пред
вид такива разходи.

Доколкото общинската

които нм бяха 
със

торите, а която може да раздели 
хоррта за дълго след изборите?

Струва ни се, че най-голямата 
отговорност носят самите канди
дати, зашото те носят морално- 
-политическата отговорност за съз 
давошото се положение.

ви, че ия-

скупщн-
нн отпусне финансови средства 

За тази цел, рне сами ще се от
несем до вас да 'ни изпращате...“ 

Не знаем колко 
кала при изземането на списание 
то, но да допуснем, че е трябвало 
да се заплати и две хиляди стари 
динара. Когато знаем, че списа
нието ще излезе два иди три 
пъти годишно, тогаза „спестявани 
ята“ от

на

С. С.

пощата с нс-
Далн няма да го объркаме 

в предизборната дейност
Предизборните политически съб 

рания завършиха отдавна. Сега 
се чакат кандидационнте събра
ния. Обаче интервалът между тях 
се запълня с частни предизборни 
седейки и договори. Всеки кан
дидат си има малък или голям 
„щаб“ от свои хора. които кроят 
плановите, оценяват положението

По мери 

дианите
десетина хиляди стари 

динара са съвсем незначителни 
Има ли оправдание тогава пос-

Инд ия

„СВЕЩЕНИТЕ КРАВИ“

Недостигът на храна в Индия 
се усложнява значително от ще
тите, конто така наречените све
щени крави нанасят на посевите. 
От 200 милиона глави едър рогат 
добитък само около 150 милиона 
се използват като тегловча сила 
или за мляко. Осланалите 50 ми
лиона крави са скитници, които 
нанасят големи щети. В Индия 
обаче никой и 
прогони от полетата, където па
сат на свобода. Автомобилите се

ИЗ ОС В БАБУШНИЦА и изнамират начини н средства 
да не се загуби «а изборите. На 
тези седейки не се пишат прото
коли. Там се помни името на все 
ки, който е против п му се под- 
шепва, че се знае, че той е против 
ник. Тук се знае кой кандидат 
къде е обиколил и с кои агита
тори е ходил. Беседва се за на
строението иа избирателите по 
селата, за влиянието на противни 
цпте н прочее. Един нов вид наиз 
на разузнавателна служба е в 
действие; Според тая служба за

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ХОРАТА
През изтеклата година органи, 

те на управлението при Общин
ската скупщина в 'Бабушница у. 
простиха постъпката в осъщест
вяването правата на гражданина. 
Резултатите не изостанаха. На. 
мали се броя «а издадените удос
товерения в сравнение е 1965 го 

‘дина. През 1965 година органите 
на управлението издали към 32 000 
.разни удостоверения, то през ми 
налага са издадени само 8 018, и. 
ли с 40 на сто по-малко.

Намалението иа броя на издаде връзката между гражданите и уп 
ннте удостоверения е резултат па равлението ще станат още гео-тес 
съкращаване на пътя '.между гра ни. 
жданина и сирганнте на управле
нието в Общинската скупщина.
Прилагайки новия метод на рабо
та занапред приемните и местни
те канцеларии ще съдействуват 
за още по-ефикасно осъществява
не правата на гражданина.

Досегашните резултати показ
ват, че в предстоящия период

□ □□□ороаааоаоооаооаааааоааоаоаоаоа□□□□□□□□□□□□□□□□□папа□□□□□□□□□□□ппоа000001 юоооаоооаа□□□□□□поапоопаса□□□□□□□□□□□□□□□□□оаапаооааасшаасшоосщас

Н. Николов не помисля да ги

спират когато някоя крава м,ина- 
агигацията се ползват обществена ва през пътя юли правят голям

• завой, ако й се е дощяло 
не насред пътя. Отскоро по места 
започнаха да се прилагат мерки 
срещу безконтролното размножа
ване на тезн животни. Това осо
бено важи за щата Утар-Прадеш, 
където тези скитащи крави пра
вят най-големи щети. Разбйра се, 
сред фанатиците избухват поняко
га големи протести срещу тезн 
мерки, макар че е известно, че 
Индия чувствува остър 
на храни, част от които унищо
жават тези „светици“.

кола, командировки на служещи 
н подобно. Знае се кой, къде, ко 
га, при кого и защо е отивал от 
дно село в друго или от махала 
в махала.

да лег-

Г/

Силата на аргумента и аргументът на силатаМНЕНИЯ
недоимък

Обществено-икономическият, «ултурно-образо-полнпичееки,
вателен. идеен — целият социален ход в нашата страна — който 
нарекохме обществена реформа, т.е. нова фа^а на нашата социа-

. Когато нещата се упростят, тогава възникват като 
проса: а) най-напред, какво повече не може, 
и какво вече не отговаря на съвременните задачи 
и б) какво трябва занапред, как трябва да се 
■ната работа, каква

два въ-
какво не е в ред, 

на комунистите 
организира партнй-

е пряката отговорност на комунистите 
Сигурно е. че в Съюза на комунистите вече не могат да 

се вземат решения и тезн решения механически да се натрапват 
на .други като директиви, постановления, решения и подобно. 
Вместо аргумента на силата се търси силата на аргумента По- 
нататък комунистите партийните дейци не могат да "търсят' пот
върждение на своето мнение във функцията и принадлежността 
към членуването в СЮК. Оставяме зад себе си времето, когато 
на партийния ръководител самия, пост в СК осигуряваше' увяже 
нне и авторитет на неговите думи. Само п^амии-Г-Й31116 >в же‘ 
документирана н убедителна изтъква стойноста «а човека го му' 
т™" ръковод-"теля Комунистът н партийният ръчоводйтеч - 
тяхното разсъждаване и решение, взети вътре в помещенията 
първичната организация или в комитета на СК не могат 
оебе сп да решават работите. Обществените 
енте, трудещи се. а комунистите като 
яват изключителна

* *лнстическа революция 
Съюза на комунистите. Касае се до по-нататъшно отмиране на 
класическия образ на партията. Касае се до това, че тя все по- 
малко Отава принудителен опекун на човешките души, организа
ция, чинто решения значеха директиви за другите организации 
(защото действителността сега това не иска от нея), а ведчко 
това е асоциация на комунистите изразител на ясни представи за 
живота н на .най-активни строители на общество на „практически 
хуманизъм“ (Маркс).

Към такова обективно развитие на партията се приключваат 
н субективни фактор.и, конто ускоряват това развитие и конто се 
намират и в самата партия, ясно манифестирани в работата на 
последните пленуми иа ЦК СЮК и на ЦК на републиките. 
Те допринасяха Съюзът на комунистите все .повече да бъде идей
но мобнлнзаторска сила, а все по-малко сила на политическа 
власт.

налага нова роля и организация на
итн. АФРИКА; 120 ОБЕСЕНИ

Дори един от южноафрикански
те вестници писа с негодувание 
следното; През последните пет го
дини животът в Южноафриканс
ката република се характеризира 
с нараставне на така ■наречената 
официална жестокост“. Следващи
те по-долу цифри потвърждават 
тази констатация.

Повече от 1.200 души са били 
обесени за изминалите 20 годи
ни. През същия период африкая- 
цнте там, обвинени в дребни на
рушения, са били наказани с по
вече

на
сами по 

задачи решават ма- 
част от тази маса

комунист. . СГеГ"“- ^

“ «рий “ хггрейг- :гс”
р"6"™

ствено- политическите 
за действие и

Че .Съюзът на комунистите не е вече власт, както това 
обикновено се казва, това е ясно почт.и ма всички. Обаче някои 
дилеми все пак се появиха. С тях Съюзът на комуннегпге трябва 
да се обясни, за да може да пристъпи към нов начин и метод 
на работа. Някои комунисти в нашата страна проявяват слиса- 
ност н не са настроени към новите изисквания на Съюза и не
говата реорганизация. Тези чувства най-често се свеждат до въ- 
прооп, като например: няма парт.ия без здрава организация, а ор
ганизацията не е здрава, ако в нея не се решава, ако тя не е 
арбитър и подобно. Или 
Съюза на комунистите съдействува за влияния иа несоцналнсти- 

схващання, конто досега бяха предотврятвани чрез различ
ни партийни намеои. Правят се забележки, че демократизмът н 
свободата на мнения в Съюза

прояз-
всекн от един милион удари си по-малко отчу- палка.

През 1946 г. в Южиоафриканс- 
ката република са били обесени 
20 афрпканци, а през 1965 — 113 

За четири години 
1961 до 1965 г. — 
ни 391

не може
и а кому-

, място, събранията на
и пр^«"»Й1ГТрг,"Ж- обш' 

тического н соцналист.ГческГмнешщ дейсшГ "3 идейно 
Съюза иа комунистите. Това още повече ше „„„ 
водителите на Съюза иа комунистите Л предвид ръко-
стойност на заслужил комунист е все’ «Т™ пр" няко" тяхната 
проявява чрез разговор в четири ошС ^ а»оннмна, в 
ва тяхната мощна ръка и подобно ' Р °ПМТ Да се

отмясто 
-Поли

на всеки член на
са екзекутира-пълната публичност в работата на човека. 

Тези цифри са взети от офи
циалните ежегодни отчети иа от
делите

ческн

по улравелине на 'Затво
рите в тази страна. Всички екзе
куции са ставали

па комунистите напълно занемар- 
яват авторитета на функцията, а с това и зачитането на хйерар
хическата стълба в партията, необходима за известна дисциплина 
и ред, т.е. че със уедряването на организацията се губи чуетвото 
за индивидуална отговорност и ти. тн.

Значи намираме се в

все още се 
почуетву- в централния 

затвор в Претория, като е имало 
дни, когато 
вявали по 17

Днес Съюзът на комунистите 
и акционна

може да има полза само от палачите са умърт- 
души.

Средният брой на затворените 
през 1945 г. е бил 22.929 души. 
През 1965 година броят на зат
ворените се е утроил — 72.627. 
Ето такава е съдбата на афри
канското население а тази страна 

крепост на съвременния раси
зъм.

ония, конто с идейна 
ща интензивно се активност, винаги 

развите на
прнсъствува- 

самоуправнтелннте
една от преходните фази на Съюза 

комунистите не само зарад обективните процеси п тенденци на 
обществото, но, във връзха с това, и зарад определени схваща
ния за Съюза на комунистите и за самия Съюз на комунистите. 
Затова нужно се налага необходимостта и въпросът: как по-,рало 
и по-реално да се преорентвраме към нов стил и ново съдържа
ние в работата на Съюза на комунистите.

застъпват за
ношения, «а материалната 
разпределение, за

на от-
и духовна колтура, 

антнбюрократическо за социалистическо 
и хума ино общество. До 

това, толково неговата 
тези задачи.
Д-р ПЕТЪР КОЗИЧ

колкото един 
ногт е по-свободна

човек повече съзнава
лич-в нзпълимето на
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Епилогът на „7-юли“ !

МАГАЗИНИТЕ РАБОТЯТ
от 12 до 20- тоя месец ще се 

продават на търг. Публичен търг 
ще бъде обявен за инвентара и 
за магазините. Събраните сред
ства Стопанският съд ще раздели 
на доверителите. От тези пари, ще 
бъдат платени1 продавачите, конте 
разпродават стоките:

„Ангропромет“ ще вземе досе- 
продавачн в магазините 

на „7 юли“. Това е главната при- 
Съветът по стокооборот

Съветът по стокооборот 
Общинската скупщина в Димит- 

снабдявакето 
магазините

при ка

ровград обсъди 
след запечатване на 
на „7 юли". След констатацията, 
че „7 юли“ като търговско пред- 

наскоро трябва да 
Съве-приятие

(Престане да съществува 
тът -по стокооборот се нае да 
намери най-добрия снабдител, кой 
то покрай съвременно обслужване 
да покрие търговската мрежа в чина, че
Димитровградско. при общинската скупщина предпо-

Съветът счита, че най-подход- че да отстъпи досегашните мага- 
ящо е търговското предприятие зини на „7 юли“ на „Ангропро- 
„Ангропромет“ от Пирот, което на мет“, макар че се бяха обадили 
състоялото се преди няколко дена специализирани търговски пред- 
съвещание по въпросите на снаб- приятия. Единствено „Аигропро- 
дя!ването се нае да приеме на ра- мет“ се задължава да поеме ця- 
бота ваички досегашни работници лата мрежа на снабдяването в 
от „7 .юли“. Димитровградско, като задърж,и

Преди няколко дена по молба на работа и досегашния персонал, 
на димитровградската община и За снабдяването на гражданите 
доверителите (комбинат „Димнт- прояви интерес и земеделската ко- 
ровград“, промишленото предпри- операция „Сточар". Съветът по 
ятие „Фабрад“, кожарското пред- стокооборот прецени, че .земедел- 
приятие „Братство“ и търговското ската кооперация не ще бъде в 
предприятие „Ангропромет“ в Пи- състояние културно да обслужва 
,рот) Стопанският съд от Ниш гражданите-купувачи, също не ще 
разреши продажбата на' стоките може да поддържа снабдяването 
в ‘магазините на търговското пред тъй като й липсват финансови 
прияние „7 юли“. Същите магази- средства, както и това, че тя нз- 
яи по иск на доверителите преди цяло би се отдала на търговия за 
две-три седмици бяха запечатани. сметка на селскостопанското про

изводство. Това са причините за- 
отказа да й предаде 

„7 (Юли“. Трябва 
съмнение, че

гашннте

>
Изглед от Звонци

ЕРМА“ МЕНИ ПРОИЗВОДСТВОТО99
района. жду производители, кооперацията 

и потребителя.
За да се подобри расовия съ

став на .добитъка ще бъдат наба 
-вени още три бика за селата П-ре 
•сека, Нашушковица и Ясенов дел.

През 1966 година кооперацията 
набави камион за превоз на сто
ки, обаче зарад невнимателна у 
бота на шофьора той често е 
дефект и прави непредвидени р„ _ 
носки.

ябука и други села 
Също така ще се открие пункт за

За сега димит.ровградчани от о- 
беднените и непопълващн се вит
рини «а „7 поли“ изкупуват

стоки, след което „7

Тези дни кооперативният съвет 
в земеделска кооперация „Ерма" 

Звонци прие заключителния ба. 
ланс. Съвкупният доход през 
1966 година възлиза на 279 193 000 
стари динара. Той е с 86 000 000 
ло-голям в с.равнеиие с 1965 го- 

Доходът

в
коиторад

магазините «а 
обаче да изразим 
Съветът е най-правилно постъпил. 
Ако кооперацията беше се наела 
да приеме на работа досегашните 
продавачи на „7 юди“ тогава въ
просът с културното обслужване 
нямаше да бъде поставен, защото 
ако не по-добро, то обслужването 

продължи на досегаш-

пос-■-преработка на млякото. Коопера
тивният съвет прие заключение 
да се организира угояване на 
едър и дребен рогат добитък 
и занапред той да не се продава 
на живо. Кооперация „Ерма“ зна 
чи занапред ще изнася на паза-

в !ледните
юли“ ще престане да съществува.

На съвещанието, станало в об- 
„ ната, земеделската кооперация 
, 1точар“ ‘изкупи три магазина 
тодите и помещенията.

'Самообслужване“, в 
Строшена чешма и В. Одоровци. 
За тях земеделската кооперация 
веднага заплати.

Стоките в останалите магазини, 
които не бъдат -продадени до сро-

със 
Това са

възлиза надина.
:31 000 000 динара, от които за 
фонд лични доходи ще отидат 
23 000 000, а 7 800 000 .стари дина. 
ра ще бъдат 'разпределени по 
останалите фондове -на коешера-

магазините

ра само чисто месо и по този на
чин ще ивбепне плащането на раз 
ни такси па стосродствениците ме

щеше да 
ното равнище.цията.

Съвеът обсъзм плана на коо
перацията за настоящата година.
Взето е решение Да Се промени ^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аасшсшасшсшаапппаааоааа11аооааисшпсшпстапоооас1сга 
начина на работа на овчариика, 
защото сега е нерентабилен. Ка
то причини за слабата работа на 
ювчарнмка ,се привежда 'Отдалече 
ността му от центъра на района, 
липсата на добри пасбища н ДРУ 
ги. Освен това овчарникът е пос
троен на непристъпно място.
Прието е предложението да се 

■мине към установяване на връ
зки на сътрудничество с частните 
селскостопански производители 

- от Звонци, Вучи дел. Дървена

К. Гюров-с

□ □□□□□ □ □□□□□□□аоаооооасшоасюаасюаасшосюсюпасю

НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ Живо следя живота 

в моя край
-, нашия край още повече, че днес 

или утре туризмът ще заеме сери 
озна ставка в бюджета на общи
ната. Днес хората покрай Приро
дните красоти искат да видят и 
културните придобивки на един 
край. А ние за това вече имаме 
възможност.

С откриване «а пещерата при 
Власи тези условия за 'развитие 
на туризма се ускоряват. 'В това 
направление бих помогнал, кол. 
кото мога.

—-Човек никога 
бъде напълно доволен от своята 
работа. Мисля, че още не е даде
на .пълна оценка на моята живв- 
пис, особено на акварелите и над 
явам -се, че мога да .постигна още 
по-добър успех.

не може даСОТИРОВ:

.....
Изкупуването 

на агнетата 

продължава
ртината представлява момента, 
ато парашутистите се спускат 
I Дървар. Тя има голям раз. 
) 1,5 х 2 метра. Същата карти- 
е откупена от страна на Дома 
народната армия в Белград.

— Какви са връзките ти с род
ния край?

— Не чуетвувам въобще, че 
съм напуснал родния край. Всяка 
година отивам по няколко пЪти и 
живо следя политическия, стопан 
ски и културен живот в Димитров 
градско. Гордея се с природните 
красоти и хората от моя край. Във 
всеки контакт с художници и ДРу 
ги хора от Белград използвам Да 
ги запозная с Димитровградско. 
Много мои приятели — художни
ци са въодушевени с Ерма, която 
още не е позната в нашата стра
на. Затова искам да използвам 
този момент и още един път да 
подканим другарите от Общинс
ката скупщина да се занимават 
с откриване на художествена ко. 
лония на Погановски манастир и 
Художествена галерия в Димит
ровград. Това много ще значи за

До преди няколко дни димит
ровградската кооперация „Сточар" 
е изкупила от земеделските про
изводители към 7.000 агнета. Про
изводителите са заинтересовани за

— Да минем сега на Друга те_ 
з. Кого считате за най-добър 
гоолавоки художник -сега?
— В момента те мога да отго- 

>ря иа въпроса. Най-добрия ю- 
)слав‘ски художник изгубихме 
зеди известно време. Това беше 
Т-ило Мнлунович, който помина, 
ова е трагедия за 'нашета ?киво.

пис. И ме само .него. Ние -изгубих
ме през 'последните две години 
много .художници -от старата ге
нерация. Мило беше велик худо
жник и човек. Аз изгубих т до
бър приятел. Той често пъти е 
идвал .при мен в ателието, често 
сме ходили и иа лов и по този 
начин той ми остави незаборазд. 
ми спомени.

Сега е трудно да кажа кой е 
11ай_голя'.ч наш художник. Мога 
да -кажа само, че старите майсто
ри в живолш-стта са още млади.

— Още нещо да кажете за своя 
край?

— Не искам да се схване като 
даване на уроци, но мен като, ху
дожник още много .неща ме нер
вират във връзка с уреждането 
на Димитровград. Тук много е из 
градено, но още не му е даден 
оня приветлив изглед, който тря
бва да има нашия град. Трябва 
да -сс поправи :пътя от гарата до 
автепътя при Лукав,ица. Мисля, 
че в такова 'Положение ние сме 
затворили входните врати на Ди
митровград.

продажбата зарад изгодната из- 
— 900 дни. за кило- 

До края на
купиа цена 

! грам живо тегло.
- сезона, се счита, че ще бъдат из

купени общо 12.000 агнета а кла- 
14.000 агнетаницата ще заколи 

од други територии. Миналата го
дина кланицата е заклала 29.000, живее в Бе. 

на Виеше
ник от Димитровград 
лград. Преподавател е 
педагогическото училище. Учил е 

София и Белград.
'■година той

а тази — има изгледи да заколи^
30.000 агнета. От своеео стадо 
кооперацията планира да заколи
4.000 броя, а 2.500 — да остави 
за развъждане.

изкуство в
С есяха изминала 

постига -все по--видни резултати в 
-областта та живопистта и с твор 

заема достойно място

Намалява броят 

на овцете във 

Висок
Богдан НИКОЛОВколективни) вреди две години по 

лучи републиканска награда за 
живопис. Тези дай получи още 

Неговото имеедно Признание, 
влезна в 
на изкуството, която тези дни из.

Белпрад. Това

.световна енциклопедия
И във Висок, най-овчарския 

район в Димитровградско, през 
последните няколко години броят

намаля.

лезе от печат в
4ш -беше и повод да -го потърсим 
и разпоза-ряме с него. — Какво деление се чувствува

Какво в момента ‘работите? ‘.между художниците у нас?
— Основно деление е на фигу-

на овцете чувствително 
Прдмеръ? на село Сенокос най- 

. добре потвърждава това. Някога 
в Сенокос имало над 5.000 овце, 
а сега има едва към 2.500 броя.

Очаква се 
мерки да съдействуват за увели
чение броя на овцете.

— Готвя се за художествената 
изложба, която е 
названието Трианале. Също така 

ще бъде открита

известна под .ративни и нафигуратнвни. Между 
ония, които се считат пефнгура-

в скоро време
изложба на УЛУС (Дружеството 
на художниците в Сърбия). На те 
зи Улусови изложби съм участву 
вал редовно от момента кога^о Запад.

тивни има <уще много деления и
различни „изми“, . които често 
пъти работят под -влиянията от

пових е стопански

станах член на 
година.

— Коя е последната Ви изло
жба?

I
— П-редн десетина години >се го 

«■ореше, че ще бъдеш доволен с 
творчеството с», когато се наре
диш между петдесетте югослав
ски художници. Дали си достиг
нал това ‘равнище?

I

— Последната ми изложба е та 
зи, която бе организирана на те
ма из НОБ. Участвувах с една 
картина „Десантът на Дървар"“. Площад „Маркс — Енгелс" в Белград

ГВРАТСТВО • 9 МАРТ «967 Страница 5



т

РАДНИЧКИ-НАЦИОНАЛЕН ОТВОР НА НРВ 2:1КАКВО ТРЯБВА ДА 

ЗНАЕМ ЗА РАКА?
;1Ж>-'В организми непрекъснато стана процес на ум,иране и раж

дане на клетки. Когато в някоя част на организма съотноше
нието между умирането и раждането на клетките сс разстрои в 
ущърб «а умирането, на отделни места започнат да се създаоат 
клетки, конто получават вид на израслннн. Тези израслнпи се 
наричат тумори. Различаваме злокачествени и доброкачествени 
тумори. Първите започват да растат и бързо се разширяват, 
капо посредством кръвта и лимфата чаЮт от клетките преминават 
в други органи, започват да растат и да се множат, унищожа
вайки нормалните клетки на органа. Тези тумори отначало не 
предизвикват никакви затруднения. Болко ням а и болният ис 
търси лекарска помощ. Тъй като в нашия народ болестта се 
свързва с болки, болните обикновено идват при лекар, когато се 
яв,и болка. Но при злокачествените тумори болката е пече знак 
«а напреднал стадий. Именно затова при лекар трябва да се 
отива, щом се яви нзраелнна, независимо дали има болки или не.

Медицинската наука не е успяла да докаже дали ракът 
е заразителна болест и дали е наследствен. II як би случаи, че 
ракът се явява в семействата при баба, майка, дъщеря* не дават 
основание болестта да се счита за наследствена.

Има седем най-чести признаци, които предупреждават за 
такова заболяване. Те са:

V
-.-‘А

шигшчдейШ
..........

(I.ч

Поява на израслини, или надебеляваие в някоя част на 
женските гърди. Раничка, която дълго иетялото, специално на 

зараства. Кръвонзлиянне нлн секрет, от който и да било орган. 
СпЪнКн при гълтането, храносмилането, функцията на червата и 
пикочния мехур. Дълготрайна кашлица ггрц грнггно състояние, 
което се явява няколко пъти по ред н нрсгракналост. Разстройство 

‘на апетита, нзненадно отслабване, отвращение към някоя храна, 
особено към месото, разстройство в храносмилането при поява

него. Промени па 
овлажняване.

на запек, диария, черен памет или с кръв в 
брадавиците нлн бемкнте — например увеличаване, 
сърбеж или кръвонзлиянне. За жещгте особено е важно кръвоиз- 

менструалния период или след загубата на меп-лнянието извън
струация. Жените трябва да обърнат особено внимание на гър
дите ой. Всяка жена до тридесет години поне веднъж месечно

НЛ СНИМКАТА: националният отбор на НРБ и „Раднички“ пред започването на мача.

неделя в Белград.Миналата 
„Раднички" загуби от „Партизан“ 
с 1:5. Такъв неуспех този отбор

ралният защитник Пенев. С тази 
победа „Раднички" постигна зна
чителен успех, макар че българ
ските футболисти играеха много

Неотдавна пишкият футболен 
отбор „Раднички“ пред около де
вет хиляди зрители победи почти 
комплектния национален отбор па 
България с резултат 2:1 (полувре5» по-добър н технически по-изящен 
ме 1:1). В националния отбор на 
НРБ не играха само защитниците 
Шаламапов и Гагаиелов н ценг-

трябва да разгледа гърдите си, за да се увери, че няма никаква 
пъпка или друга израелнпа, която по-рано не е 
увеличена жлеза на врата, под пазвите, която не боли, а не ми
нава също изисква внимание.

имала. Всяка
не е доживял от как е в първа 
дивизия.

М. Миладиновичфутбол.Трябва да се знае, че съвременната медицина може да из
лекува от рак, ако се открие навреме. Д-р. С. Н.

ОТНОВО ЗА СНЕЖНИЯ 

ЧОВЕК „ЙЕТИ“ съвършено диво същество, почти 
изцяло покрито е тъмнокафява 
козина, напомняща мечешката, 
без брада и мустаци, с лека окос 
меност на лицетс. То стоеше съ
вършено право, с отпуснати ръ
це. Ръстът му беше над среден, 
около 180 см. Косматото стоеше 
изпъчило мощната се гръд и ни
що не го плашеше. То не говоре
ше. Погледът му бе празен, чи
сто животински. То отказваше 
да Приема каквато и да е храна 
и вода от ръцете на хора и само 
ръмжеше по особен начин".

Изследователите търпеливо си
стематизират пристигащите от ра 
злични геопрафскн области све
дения за живеещите космати ди
ви хора, конто не са пособми да 
говорят членоразделно. Тяхното 
откриване и изучаване ще даде 
категоричен отговор на много ди
скусионни въпроси. Експедицион
ните търсения на реликтови хоми. 
зтонди не са самоцелни, не са го
нитба па нещо неизвестно и тай
нствено.

„Снежният човек", „Йети“, „Ал 
■маста" съществува и неговото От
криване ще даде изключително 
много нц науката за произхода

А. Ворнов

ЗА СНЕЖНИЯ ЧОВЕК СЕ Тибет, и Хи.чаланте. За него го-
ГОВОРИ ОТДАВНА ОЩЕ С>- ворят японски, китайски и англнй
БАЧЕ НЯМАМЕ ЗАЛОВЕН ски, а през 1966 година н нндий-
ЖИВ СНЕЖЕН ЧОВЕК. У ЧЕ- ски учени изследователи които
НИТЕ ОБАЧЕ УПОРИТО ТВЪР не са се отказали от идеята да
ДЯТ, ЧЕ ТОЙ СЪЩЕСТВУВА, открият и заловят или поне да

фотографират това тайнствено 
същество. Безусловно то не е 
едно и също. Защото никой не 
би могъл да направи такива стре- 
!хюди от Кавказ до Химадаите, 
„Тибет, Памир и ледника на Фел- 
ченко. Не помежду им съществу. 
ва някаква връзка на произхода. 
Тези места през 1967 година ще 
бъдат основно проучени с помо- 
щата на най-модерните средства, 
включително и хеликоптери, ра
дарни станции, скрити инстала
ции за снимане от растояние, ко
ито автоматически ще влизат в 
действие три появата на каквото

Смелата съветска нзеледовател- 
ка Ж. И. Кофман. която заедно 
със своите сътрудници се намира 
по „петите на снежния човек“ со
чи Кавказ като едно од местата,
където се крие това тайнствено 
същество- Заедно с другите изсле 
дователи тя твърди, че съществу 
вачето на това живо човекоподоб 
но същество, страшно на вад по
ради своя образ на животно, не 
е вече легенда. В Кавказ съще
ствуват и днес места, които въоб 
ще никога не са били изследвани 
■и където изобщо не е стъпвал и
до днес човешки крак. Това са и -гЛ е живо същество, 
прочутите карстови пещери и ту- Съветските учени насочват сво 
нели. които се намират в грамад- ите уоилия към разбулване тай
ния Скалист хребет. Голяма част ните па Кавказа. Карстовите пе. 
от тези таииствени пещери, свър- щерн ще бъдат атакувани плано- 
зани помежду си с коридори и мерно и последователно. И
тунели, е грамадни каньони са Тук бихме желали да припомним
непристъпни. Хе кйто са проуче. на нашите читатели едно интере- 
ни, вито измерени. Планинските сно показание на полковника от 
ловци от местното население .съветската медицинска служба В. 
твърдят, че в тях се криели не
известни на човека зверове, за 
които воред населението се нос
ят вековни легенди. Тази грамад
на жилищна площ според мнени
ето на съветоките ученн_изследо- 
вателн безусловно може да слу
жи като територия на неизвест
ния вид антропологически тип жи 
• о същество, приличащо на май
муната и човека.

Първата Среща на това съще
ство с човека се е състояло през 
1890 година, т.е. преди 77 години, 
когато руският изследовател на. 
фауната на Кавказ Константин 
Сатуннн се е сблъскал в подложи 
ето на Талижките планини с ко-

ПРИ ЯСНОВИДКАТА ВАНГА
— Каквото ще поръчате на вашите другарки в Димитровград 

по случай 8 март?
— Да спят спокойно, отлагат се всички земетресения!на човека.

Портрети на младежки самодейци
Карапетян, който лично е обстрел 
вал едно подобн.0 същество, за

Изпълнителка на народни песниловено От съветските граничари в 
Кавказ през време на войната: 
„Това се случи течн-о преди 25 
години, през декември 1941 с. Чо
векът, когото видях, и сега като 
че ли стон пред очите ми. Тряб
ваше да го прегледам по молба 
на местните власти. Беше необхо
димо да установят дали този стра 
нен човек не е маскиран днвар- 
сант. Но всъщност това беше

След часовете, когато училищ
ният дв<Гр заглъхне, в една от у- 
чебните стаи започват свирня н 
пеонн. Гимназиалният оркестър и 
певците при него упражняват ня
коя песен или игра.

Често може да се чуе хубавият 
глас н на Данка Диониоиева, из
пълнителка на стари народни 
пеочи.

Данка е във втори клас. Роде
на е от Мусул. И може би за
това че е от село обича старите 
народчн песни и танците, които 
днес нямат много привърженици 
сред младежта.

Една вечер, на упражненията 
използвахме паузи: е, за да 
беседваме с нея.

Няколко пъти е удивила боси- 
леградската публика е наоодн.ите 
песни „Паднал ми млад Стоян“, 
„Марко коси трева детелина", 
„Два се змея биея". Награжда

вана е също за успешни изпъл
нения е прочитнн книги. А за се
лата е винаги добре дошла гос
тенка, когато гимназиалният ор
кестър реши да поразвесели някое 
село.

— Публиката, ни каза тя, ви
наги е оставала доволна от мои
те песни. Затова съдя 
днементнте и по многото честит
ки за успешното изпълнение. Ст
рува ми се,че най-въодушевенп 
от песните ми бяха 
Тлъминеки район. Но 
всички наши хора, особено въз
растните, обичат народните песни.

Данка Джжисиева 
планове. Когато завърши гимна
зия има намерение да постъпи в 
някое музикално училище. Иска 
да разведрява с песните кахъри- 
те на хората.

по апло-

ПЛЕНУМ НА ОБЩЙНСКИЯ 
КОМИТЕТ НА МЛАДЕЖТА

■сматото чудовище, известно сред 
суеверното население под името 
„Биабан ■гули“. По к-сн,о стоти
ци очевидци описват срещите си 
с това същество, което във вси
чки случаи било „не твърде сим
патично“, силно вонящо, космато, 
голямо на ръст с грамаден гръден 
кош и дълги крайници. За съще
ствуването на снежния човек го
ворят и очевидците, посетили 
гледчерите на Федченкс, Памир,

хората ог 
изобщоНа 12 март ше се състои пле

нум .на ОК на СЮМ в Босиле
град. Ще се разисква върху те- 
3”С”те «а 1_1ентор’,'’"я комитет на 
СЮМ за реорганизацията на мла 
дежисата орган нзатчя. Оформената 
комисия за тез'сите ще '3 есе 'а 
този пленум конкретни предложе
ния за реорганизирането на СЮМ.

по- Разговора ни бе прекъснат из
веднъж. Отново започнаха упчл- 
ж :е:ш!г а, а тя трябваше да и:*' 
пълни своята точка при съпровод 
на акордеониста Иван Алекса [- 
дров.

има свои

Антон БОРИСОВ, П-г клас:
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»Димитровград« увеличава 

стипендиите
Създаване на общинска 

общност на образование
по•пред ще се възнаграждават 

взаимен договор при условие ус
ловията на възнапра ждаване да 
зависят от резултатите в труда.

М. Б.

вОрганите на управлението 
комбинат „Димитровград проме.

правилника за стипендиите. 
Според новия правилник студен- 

от трета година ще (получа- 
35 000, а на чет

Здравен център. Пред- 
ставтелиге от Димитровград на 
това съвещание поддържаха тази 
инициатива.

Със създанието на единна об
щност в средното образование ре 
шава се въпросът за школуване 
на децата след основно училище 
в -.различните училища в околия 
та — технически, професионални 
и специални.

Приемането .на такова репенне 
бе лишено от прояви на местии- 
чество, ограниченост и затваряне 
в собствена черупка.

Понастояем предстои да бъдат 
изготвени съответните материали 
и документи, които ще бъдат пре 

всички общини, кои

обстойни за цени ище се яви тенденция към уравни 
ловка, така че по-бедните учили
ща ще се равняват с по-състоя- 
телните »а сметка на тях. Още 
при първите контакти между пред 
ставителите от трите общини бе 
казано, че създаването на между 
общинска общност в 
образование не трябва да иде на 
ущърб на училищата с по.добра 
материална база.

И предложението — да се фор
мира общност, прн която всяка 
община да има своя текуща сме- 
ка може само да усложни неща
та и да създаде нови проблеми.

Участниците в разискванията 
единодушно се съгласиха, че това 
не означава, че трите общини не 

създадат единна педа- 
служба. Дори -нейното

След повече срещи и 
разисквания между представите
ли от Пирот. Димитровград и ьа. 
бушнида бе прието решение засе- 
а да се създадат общински общ

ности в основното образование.

пиха

тите
ват стипендии по

_ по 40 000 стари диндра Подвижното 

кино работи
върта
месечно. Всяка година предприя
тието отпуска на юв-оите стипендн 
аиги по 50 000 -стари динара за 
набавяне на учебници и пособия. 
На .редовните студенти на края 
на годината ще се дават премии. 

Вкесните в .правилника проме- 
иай.добре показват, че работ 

„Димитров-

основнотоПоледното съвещание, състояло 
се на 1 март тази годи-на в Пи- 

прдставители «а об-рот между 
щинските скупщини, инициативни 
отбори -и службите по учебното 
дело при общинските окупш.ини, 
как-то и някои директори на ос нов 

училища във връзка със съз
даване на единна общност в ос
новното образование между Пи
рот, Димитровград и Ба-бушница 
кзмииа в конкретно .разиокване 
върху начините и цъ

създаването -на общността в ос 
новното образование.

Всички представители бяха д-ош 
ли на съвещанието с нскрено же
лание да съдействуват за създа
ване -на единна общност, но напра 

и изказаните

Вече .седмица и повече подвиж
ното кино при Центъра за култу
ра и забава в Димитровград ра
боти. С югославския филм „Де
войката" са обиколени повече се
ла — Петърлаш, Радейна, Сми- 
ловци. Долна Невля, Поганово, В. 
Одо-ровци. Сенокос, Каменица и 
Долни Криводол.

Според плана на Центъра за 
култура и забава прожектирането 
на филми с подвижното кино ще 

се обезпечат нуж

ни
.съвет вни ННЧ6СКИЯТ 

прад“ е сква-нал необходимостта 
от специалисти, -без .които не мо
же да се -бие битка за .съвременно 
производство, включване в -светов 
ното разпределение на труда и 
.световния пазар. За да се обез
печат по-скоро така необходими.

— предприятието подоб

зентирани на 
то се съгласиха за създаване на 
ед нн-н ат а общност.зможностите могат

гогическа 
създаване ще бъде първата кра
чка към създаване и на между- 

в основното

Ст. Николовв

те кадри 
рява материалните условия на 
египендианите.

За тази цел работническият-съ- 
гвет прие .пр:аюнл.ника за ;р аз предел е 

личните доходи по въпро

общинска общност 
образование.

След обстойни разисквания у- 
частннците приеха решение — да 
се създадат отделни общности в 
основното образование, като прн 

инициативни отбо

Марин Младенов 
отново избран 

на ВПШ

продължи, а:ко 
ните допълнителни 
тъй като сегашните разходи око
ло прожектирането 
големи от средствата,

средства

са далеч повените изчисления 
•опазения поне засега, разубедиха 
представителите .на трите общини 
и те се отказаха от създаването 

общност в основното

които се 
чрез продадените.ние на

са -за възн аграждава пето на опе.
Вместо по осъществяват

това сегашните 
ри при общините не се разтурят, 
а останат като координиращо тя
ло, което покрай поддържане на 
постоянни .връзки ще проучи по- 
обстойно възможността за създа- 

междуобщинската обшчо- 
образование. По-

циа листите-инженери, 
ста.ртни основи инженерите зана. Ст. Н.билети.«а единна 

образование. Роферентска комисия .в състав; 
д-р В. Вулетич от Нови Сад, д-р 
Гане Тодор от -Скопие и д-:р Са
ва Пенчич От Ниш единодушно 
предложи Ма|рин Младенов Да 
бъде избран отново -за професор 
на Висшето педагогическо учи
лище в Ниш. Предварително ко
мисията е прегледала 42 библио- 
графсии единици (печатни или в 
ръкопис) и е оценила твърде по
ложително досегашната дейност 
на кандидата — споменаннте тру 
.дове .са -от областта на истори
ята и теорията на литературата 
(учебници за .средни и основни у- 
чилища, българо-сърбохрърват- 
скн речник, .преводи от -и на бъл 
гароки език и Д-р.).

Професорскнят .съвет на Вис
шето педагогическо училище на 
заседанието си от 23 феруари т.г. 
одноаушно гласува предложение 
то, така че М. Младенов отново 
ще държи катедрата на българ
ски език на групата сърбохрват- 
екп -български език при В П Ш в 
Ниш,

На съвещанието се прояви опя 
сецито, че единната общност ще 
наложи изразходване на още сре 
дства — така например ще тряб
ва да се създаде съответна адми- 

•стративно-техническа и финансо
ва служба прн общността и за 
нейна издържка трябва да се за
делят средства, които и з трите 
общини за учебното дело не до
стигат. Прн това, подчерта се, че 
.някакви съкращавания .и намаля- 

службнме ио учебното 
скупщини

БАСНИ В ПРОЗА
ване на
ст в основното 
конкретно каза;но нн.ициатнвата не 
е отхвърлена, но засега без нуж
ната материална база в така 
речения преходен период по-добре 

създадат общности в

НАГРАДАТА

ца
ки се
на. За което го наградиха.ще е да се 

основното образование поотделно 
трите общини. ГРЕШКА>в

■вания на 
дело при общинските В средното образование единна 

общност за Нишка околия
За един апартамент кандидатствуваха: костенурката, ох-

тршлата11 и” да д * ̂ гартамента^ ги^^^ого^аслите?^^*  ̂иш-

станала някаква грешкя^

са немислими.
От друга страна, венчкн общи

ни не могат еднакви средства да 
заделят за заплащане на образо- 

дали това

За създаването на единна об- 
средното образование беш.ност в

разискван-о на неотдавна състоя- 
в Ниш. С из-

По-късно се оказа, че е

И ТА’,'КА НАТАТЪК

На един музикален конкурс с® явили славеят, канарче- 
. Всички членове на журито били почти глу-

Спас Беловски

все едноъачгието
заплащане ще се изчислява спо
ред учебен час или ученик, защо- 
то н материалната база на учи
лищата т.е. общините не е еднак
ва. Ако се установи обаче едина 

■общност, тогава ще се яви прели
ване -на средствата от по.-състоя- 
телвите в по-бедните общини т.е.

лото се съвещание 
ключение -на една община остана-

създа-нзказаха за
общност. На съ

дите се
-ване -на единна 
щото съвещание бе прието н ре
шението да се оформят в Ниш

то и магарето 
хи. И така нататък.

единен Просветно - педагогически 
Исторически архив, Завод Ст. Н.завод,

□ □□смооооооооооооопоооаоооооооооаооооопооооооооаоаоооооопоаооооопооооооааооооооопо
вааааааоапааааааапаааеааоооопаоаааааааааааааааааааааааааааапаааоаааааааасюоааспаааааааааааааа

ха все по- широки ш по-широки докато 
ширнаха ливадите. НаблизоНаоколо бе тъйКашина не отговори, 

тихо и -пусто; затворена от всички страни, 
лъката преливаше от светлина. Сгореще- 
ният .въздух трептеше «рай гората

тръпчивата горчнлка -на пелина; от
горе синееше спокойно тихо небе.

— Мене само едно ми е жал

•правих! Оттам ме знаят.
Ласко гледаше прочутия майстор 

сбръчкана шия, об
расла отзад с посивели, сплъстени коси 
и оная необикновена представа, която сла
вата бе създала във въображението му, 
изведнаж рухна. Той се наведе над чеш
мата, но тоз миг видя до нея в избуялата 
трева светлите къдрици -на една детска 
главица.
Ч — Това детенце що дири тук? —

Петър Лалев (НРБ) -неочаквано се 
зад тях някак изведнъж се издигаше в не- ~ 
бето висока планинска верига, нейните 
склонове са нарязани от множество дъл
боки дерета, -ко,что на-влизаха в -равнината 
на различни места. Там в подножието, в 
тъм-ната зеленина -на стръмния оклон, бе- 

къщите на пръснато -колибарско се

на счупено, .неговата...Ласко седеше отпуснат на капрата 
че са-мотата на дъбра- 

но властен живот,

и но-
и му се струваше, 
вата, сешенейният тих, 
който .покоряваШе всичко, го поглъща и 
изпълва душата му с онова мъчително и 
безнадеждно -отчаяние, което нзпитваще ио- 

бащи-на къща. Няма и го-

за-
За дъщерятаговори Кашина отново, 

ми е жал. Едничка, -само -нея си имах и 
добра ми бешетя, хубава, работлива ... Ама 
защо е хубост и добрина на тоя свят —

лееха
лтце. Цялата околност край него беше за
садена с овощни градини; на едно място 
в малиновите насаждения пъстрееха ярко 
забрадки. Щом каруцата -наближи, те се 
изправиха и загледаха -на-са-м. Една от тях 
изпусна -щайгата, -която държеше, и с все 
сила затича към пътя.

Беше млада, почти момиче. Ласко я 
видя и кой знае защо изпита едно мъчи
телно и същевременно радостно чувство, 
сякаш бе срещнал човек, когото дълго н 
нетърпеливо е очаквал.'

— Ето ин, Миланке, дойдохме си —
Ама хобавец

станал наш Атанасчо, хубавец... Още 
щом -наближи каруцата и протегна ръце 
нагоре, очите на Мнлачка се наляха със 
сълзи. Тя пое детето нетърпеливо и го 
обсипа с буйни неедържани ласки.

-щем в празната 
дина време, откак се загуби и последният 
човек от семейството — майка му. Преди 
къщата гъмжеше от дребни дечица, които 

смътно помнеха баща си.

из-

ПО пътяне помнеха или 
Най-голям от всички, Ласко им бе станал 
втори баща: хранеше ги, пращаше ги в 
училище, сам той недовършил докрай, до
като едно из друго израстваха и се пръс
наха по света, за да започнат собствен 
живот. Ласко нямаше къде да отиде, за- 
щото -върху -него беше легнала и послед
ната грижа — да съпътствува изтерзана
та майка до последния й ча-с. И тъй го
дините на неговата младост бяха минали 
в грижа за другите, докато собственият му 
живот бе останал неуреден. Едва сега раз
бираше той, че не грижата за близките е 
онова смазващо бреме, а самотата, нуж
дата да се грижи за някого. Той търсеше 
опора в живота' си н я виждаше пак в 
грижата за другите.

Каруцата плуваше по мекия път почти 
безшумно и оставяше след себе си дълга 
опашка от праха, която -се стелеше покрай 
-пътните бурени. След малко тя се навали 
към дерето, мина прастарата Шуменска го
ра и неочаквано излезе на равна, зелена 
лъка. На това място пътят се пресичаше 
от друг
бялваше за малко между тревите и отново 
навлизаше в гората. Там, където пътища
та се пресичаха, под нависналите клони 
на една разцъфтяла липа имаше малка Ка
мена чешмица, останала тук от незапом
нени времена. До нея стоеше възрастен 
селянин и плискаше лицето си на чучура.

— Слушам отдове, каруца трополи из 
гората — заговори той, като гледаше лъс
калите гърбове на конете.
-нашенска кола може да е. Пък ти май си 
дълбоченин? Само дълбочеки въдят та
кива коне.

— От съседните колиби съм — отго
вори Ласко и слезе при него. — От раз- 
латишките рътлини.

— Е, -вика се, от ед,чн балкан сме. Аз 
съм чукенец, бай ти Атанас съм, Атанас 
Кашина, доде не речеш. Знаят ме вашите 
хора, целият балкан ме знае. Едно време 

-счупено лекувах. Що добитък и хора

само за мъки. Ходеше по горите ни един 
лъсовъд; като го погледнеш какъв е млад, 
какъв е хубав и пак умно приказва, ще 
речеш, злато човек е. Пък той камък но
сил в гърдите ои, не сърце. Залюбн го 
Мнланка, полъга се по него.

Един ден, беше миналата пролет, оти
дох да садя тютюн на блока, но си за
бравих садилото и се върнах за -него. Вля
зох -в -къщи — какво да видиш! Мнланка 
паднала всред стаята 
кръвта й изтича, -нейната кръв. 
па земята и -разбрах. Добре, че синът на 
комшията си беше дошъл с колата, комай 
цяла година лежа, едва я спасиха. Сега 
пак е добре, по ис е вече същата. „Аз, 
кай, татко, ако живея, то е само заради 
детет-о. Само то ме -кара да живея. На
прави всичко да ми го доведеш".

— Хайде, дядовото, хайде... Път ни 
чака нас. Е, момче, остани си със здраве! 
Пораздумахме се ...

Той се тръгна, като -стъпваше тежко 
в горещата пепел по пътя, а детето, сло
жило ръчички на сухите му рамене, гле, 
даше насам -с едно мълчаливо и тъжно 
смирение. Останал сам до чешмата, Ласко 
ги изпращаше -с -очи и щом бялата детска 
шапчица излезна зад дърветата, огромна 
тежест притисна гърдите му и го задуши. 
Скочи в каруцата, -ио вместо да подкара 
конете п-о пътя за Левица, изви ги по дру
гия.

се той. — Да не си го водил на

— Не, здраво /и е детето. Ами си го 
„Майка и дете“. Оттам го

ненада
доктор?

взех от дома 
нося.

Ласко отвори уста да каже нещо, но 
и приклекна до детето. Хвана 

му ръчнци и усети топлината им 
Ота-начало 

свъсило

каза Кашина усмихнат.
се замълча 
малките :
чак в дъното на сърцето си.

го загледа недоверчиво,
но щом Ласко му заговори, 

усмихна, размаха -ръце като крилца 
розовите му венчета лъснаха по две

детето 
ясните си очи, гърчи се .. . 

Видяхто се 
и на 
бели зъбчета.

— Съсленце... зарадва му се Ласко. 
— Какво юначе ще станеш ти!

— На дъщеря -ми е детенцето, — 
говори селянинът, като сядеше в тревата 
до него. — Гледай го какво е, душица! 
Големи разправии имаше, докато си го 
взема от дома. Не искаха да ми го дя- 
дат, защото било извънбрачно родено. Че 
какво ако е извънбрачно? Наше см е де
тето, наша кръв. При живи родители,

сираче да ходи? Жив човек е това; 
род си има, кореенът му трябва да смуче 
от родното, за да има обич в сърцето му. 
Някои ми викат, ще се срамува дъщеря 
ти, никой -няма да я вземе с дете. Как 
тъй ще се срамуват? Тя «е е развалена 
жена, детето е дошло с -ненйата обич, ис- 
само в -това биват излъгани хората? За
дала го е, но е -останала излъгана. А мигар 
що само извънбрачното раждане да е най- 
големият позор? Позор е не раждането на 
човека, пък било то извънбрачно или ие, 
а да се откажеи) от -него, да го изоставиш. 
Позор е самата лъжа, каквато и да е тя.

— Прав ся, бай Кашии — каза Лас
ко, като милваше детето с ръка. 
зор е всяка лъжа. Добре сн сторил, че си 
прибрал детето. Колкото и нещастен да 
е човек, с -него ще може да живее.

— Изгоряло, горкнчкото — промълви 
най-сетне тя. — Сигурно е плакало много 
нз пътя?

— Как тъй ще плаче?
Каншииа и спусна дългите си крака от ка
руцата. — Нали е мъж, как тъй Ще пла
че.Ама добре, че ни застигна това момче 
с каруцата. А то иначе, кой знае ...

Едва сега Миланка дигна очи към 
Ласко, а той наведе глава и усети, че в 
сърцето му пламна огън.

— Благодарим ти ... Много ти благо
дарим! — каза тя, като го гледаше приз
нателно.

отговори
за-

по-изоставен и тесен, който
мо

же ли

— Ласко изпита желание да й каже 
нещо много хубаво, нещо приятно, но 
щом срещна погледа й, изведнъж се сму
ти, по шията му нагоре към ушите пламна 
червенина.

— Пък ти — заговори Кашина от пътя 
— д,я ни дойдеш -по сбооа на гости. На 
Илинден н-и е -сборът. Живеем хе там, 
накрая, До градините. Да дойдеш!

— Ще дойде, бай Каиши — оживи се 
Ласко п обърна каруцата. — Пък вие да 
гледате детето. Аз ще дойда, непременно 
ще дойда1

Конете разпяха блесналите като сърма 
гриви, каруцата затича -надолу, към ли
вадите.

Рекох си,

— Ще ви закарам — каза той, щом 
настигна Кашина в гората. — Че защо да 
не ви закарам! — усетил трепета на неж
ното детско телце.до гърдите си, той .из
веднъж се почувствува радостен, 
рата казват, детето било по-голямо и от 
цар. На него и ца-рят -път -не минавал . ..

Не мина много време, гората 
да редее. Поляните от двете страни става-

Хо-
По-

започнаиз-
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Преди годирп, конно шпюдиофрсштои- 
сюгте брадати отиваха от Димитровград
ско на работа в Войводшт и други места 
като бригадир в тези акции взе участие и 
бай 'Ста-в-рн от Изатоцн.

Една вечер бирова на селото извика 
да се съберат всички селяни в коопера
цията.

Започна разкопаване първо между ирн- 
състпуввадите, чуха се малко остри думи 
срещу ония К01ГТ0 не накат да отиват на 
брнгат и тогава делегата от Димитровград 
■иродълижн.

— Другари, аз мисля няма какво да се 
мислим. Изграждането на социализма нека 
и жертви ...

Само два месеца, бай-Ставри 
мън аде си дойдеш за жетва. ..

Ставрия си помислил още малко и 
тържествено съобщил:

— Добре запиши ме...
След бай-Ставри записали се още 

сетина селяни от селото. Заминали

Делегатъа от Димитровград и местното 
ръководство виждаха, че хората от Иза- 
товци ще тръпнат само ако успеят да за
пишат бай-Ставри Решегара.

и та-

де-
с бри

гадата, работили два месеца и ето един 
ден изатовчани начело с байХтаври Ре. 
шетара се връщат в селото.. . Заедно е 
няколко селяни и бай Ставри си отива в 
къщи. Хората тръпнали с него да черпи

»Долу градим, тук се разгражда...«
за щасливото завръщане и по тътя го раз. 
питивали какво се работи на бригадата...

— Нищо бе деца, изграждаме сонда- 
лизма-отговарял бай Ставри. А когато на-

Делегатът от Димитровград и местното 
гата — аз мисля, че в изграждането'на па
шата социалистическа страна годините не 
играят 'никаква роля. Ние знаеме. че но 
дреме на -|га1р1одооиваболитолната война за
едно с младите са ое борили и възрастни

— Чуете ли бр е е е... Елате -всички 
в кооперацията дошел е делегат от Ди
митровград, ,нма много важно да ви се 
■каже...

Отново започнаха разговори между 
прнсъствуващите и тогава някой се обади 
от дъното -на салона.

— Аз предлагам да се запише и бай 
Ставрия. Той е стар човек, по може да 
работи.

Някои селяни вече знаеха защо е това 
събрание, но всички до един се стекоха в 
кооперативния дом. Тук беше и бай Ста-

ближили къщата му има и какво да видят. 
Портата отнесена. Оградата на няколко 
места също така я няма. Чужда стока 
влизала по двора. Бай-Ставри гледал 
вестио време и тогава се обърнал към на
събралите се съселяни:

— Какво е това бре другари, я доле 
градим социализъм, а тук някой раз
гражда . . .

хора ... — започна той да убеждава присъс- 
делегата бяха от-

— Добре де, деца, — обади со бай 
Ставри — ако е до мене аз аде се запиша, 
но де да видим кой ще се запише от по

ври ... нашите, но думите на 
правени преди всичко към бай-Ставри Ре-— Другари, — започна -представителя 

на Околийския одбор «а Народния фронт 
от Димитровград — тези дни нашата околия 
трябва да изпрати една брнгата на работа 
във Войводата. Аз съм дошел във вашето

из-
младите.

— Ако се запише бай-Стпврия и аз 
ще отивам — обади се още един и си каза 
името.

шетара.
Той мълча известно време и тогава се 

обърна към делегата от Димитровград:
— Добре дете, а колко време трябва 

да се изгражда тоя социализъм?...
село дам напътствия къде и какво ще се 
работи и да запиша ония 
да отиват . ..

— С бай Ставрия и аз отивам, сигу
рен съм че аде прекарам времето добре ...
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Той (Имаше бързи крака — сега 
е футболист. Тя имаше хубави 
крака — сега е балерина. Той и- 
маше остър ум 
да си намери работа.

0 Едни сапун казва па друг:
— Какво става с тебе, прия

телю? Много си отслабнал.
— Къпя се 'всеки ден.

0 Срещат се две врачки.
Как съм? — пита едната.
— Добре 

рата. — А аз?
0 — Назначавам ци за секре

тарка. Преди всичко трябва да 
кажа, че у подчинените си ценя 
най-много 'са1мошнцат.ивата.

— Отлично, другарю дирек
тор! Къде аде отиваме довечера?

96 улг&рес/са
ЛИ сега не може

ДИРЕКТИВИ ЗА 

ПОЖАРНИКАРИТЕотговаря вто-
Съвестта прилича на бълха: 

понякога хапе човека, н,о някого 
до сега не е изяла.

... на 24 февруари 1944 го
дина при организационно раз
пределение на окръзите Пи
рот и Враня Окръжния коми
тет на СКОЮ е имал следния 
състав: Александър Синаднно- 
вич, секретар и членове: Бо
жко Богданович, Пован Дес- 
потович, Вера Младеновнч, 
Ставра Стоимирович и Раде 
Петрович.

При дежурния з 'Пожарната рязко иззвъня телефонът.
— изкрещя застрашително един глас от 

— пожар на улица „Спокоен живот", номер

ви
Ало!. . .I

другата страна 
30. . . Веднага тръгвайте . . Ало!

— Зазвъняха телефони. . . В пожарната настана тревога.
на-пъттвия за

ИНТЕРВЮ
Всеки си знаеше работата. Без нареждения и

минути пожарникарите биха готови. Цистерните .се по 
улиците със -застрашителен рев. За няколко мину

ти бяха на улица „Спокоен живот . . .
— Пожар! — викаха хората. — гори къщата на журна

листа Осггрссгеров от местния вестник!. . .
— Остроперов?. . — промълви командира на пож-арнн- 

— Спрете работа другари! Колкото си опо-

Веднъж колорадският бръмбар 
взел интервю от мухата.

— Какви са Вазтгите .различия 
със слона? — задал въпрос той.

— Не разбирам за какви разля 
чия говорите! -— възкликнала учу 
депо мухата. — Първо, както зна 
ете, и аз, и слонът обичаме топ
лината. Второ, неговият цвят и 
моят са толкова сходни,/че кац
нали един върху друг. нас не нн 
различват и ни възприемат като 
едно цялю. Трето: и той има хо- 
бот, и а'з имам хобот. Може само 
да .се -съжалява, че за разлика 
от меме .слонът не притежава 
крила, но за това той Няма никак 
ва вина. Природата е така щедра 
към едни и така стисната към 
друпи .. .

няколко 
лесоха из

. . . Белград през 19 в. е 
бил главен център на българ
ската емиграция. С него са 
свързани периоди от дейност
та на Г. С. Раковски, Л. Ка- 
равелов, В. Девски и др. бъл
гарски възрожденски револю
ционери.

Там бил печатен в. „Дунав*- 
ски лебед“ и др. български из 
дания преди освобождението 
от турците.

ка.рната група.
нашият началник не гледа добре на този журналист.0 — Келнер, това месо нами

рисва!
ням.
Той беше критикувал нашето дружество.

Пожарникарите спряха. Веднага .се върнаха по обратен 
път до къщата на своя началник. . .

— Другарю началник — каза командира на отделение
то. — Гори къщата на журналиста Остроперов. Колкото 

имахте накои неприятности ,с него? Да му гасим ли

— Момент, моля, -веднага ще 
отворим прозореца.
0 Шотландец седи във влака 

и черпи с цигари. _
— Благодаря, не пуша — от

говаря поканения.
— Почерпете този офицер — 

шепне жената на шопладеца.
—Ама че идея! Не. видя ли 

преди малко, че той пуши.
0 На автострадата в Белгия, 

близо до Брюксел, се вижда след 
ната реклама:

„Погребално предприятие „Вер- 
дюн“. Няма защо да намалявате 
скоростта, ние сме тук".

зная вие 
къщата?

— Не, аз нямам нищо с въпросния журналист. Той пи. 
сал нещо за нашата община. Веднага тичайте при предсе
дателя и искайте 'ра-зрешение за га-сене на пожара. . . Много 
добре знаете, че от общината получаваме дотации. Недей 
след това да попаднем в икономически трудности, дори да 
се постави въпрос за съществуването му. . .

— Разбирам!. . . каза командира и заповяда на шофьо
ра да кара при председателя на общината.

След няколко минути пожарникарите бяха п.рн него и му 
предадоха парьчението на своя началник. Председателят се 
позамисли малко, завъртя с глава и каза:

— Вижте какво момчета, този въпрос е малко полнти-
Само

1944... на 23 октомври 
година по нареждане на Щаба 
на 22 дивизия Първа царибро 
дека бригада се приобщава 
към 8 сръбска бригада.

Това станало в Ниш и от
там бригадата под това име 
останала до освобождение на

лебедВеднъж, когато белият 
заплува срещу течението, попад
на на патици.

— А бе — рекоха те, -които го 
видяха, — ти каква си такава пти 
,ца? Едра някак, ни перата ти ка-

ч-аски. Веднага -отидете при секретаря на комитета, 
той може да ви каже как зда постъпите в случая.

'След три минута пожарникарите бяха п-рн секретаря на 
комитета и му изложиха проблема.

— 'Вие изгасете пожара, а след това ще -разискваме по 
въпроса кой трябва да пали, а кой да гаси пожарите в на-

страната като постигнала зна
чителни успехи в боевете сре- 

' щу немците особено при река 
Босут.

Малкият радиотранзистор попи 
тал .своя добър приятел телевизо
ра как е възможно голямото -ра
дио |да има по-хубав -глас от пе

то у патиците, а шията ти е съв
сем ненормална, не патешка!

— Аз не съм патица! — покла
ти грациозно главата лебедът. — 
Аз съм лебед!

— Я не се излагай, бе! крес
наха -в хор няколко патици. — 
Малко ли лебеди сме ние вижда
ли по креватпите табла! Ония 
са къде-къде по други, п-о-красн. 
ви! Лебед бил, нас ще заблужда
ва уродливата му патица една...

шата комуна. . .
Отново спря движението па улиците иа разтревожения 

-град. Пожарникарската цистерна наближаваше улица „Опо_ 
поен живот". Пред къщата на Остроперов маса народ чака
ше пожарникарите: Но -всичко вече беше -късно. Догаряше 
срутената къща на журналиста Остроперов.

На следващия ден във въпросната комуна бе свикан 
•симпозиум на тема; „Самоуправлението в местното пожар
никарско дружество“.

го.
антената!— То и-ма -връзки с 

— отговорил транзисторът. — А 
тя заема високо място . . .

. . . известният комунист от 
с. Брайковцн, Димитровград
ско Ангел Гогов бил много о- 
бичан в своя край. Понеже че
сто бил арестуван народът му 
изпел една песен, която се пе
ела на събори и седенки през 
првото десетилетие на тоя век. 
Песента гласи:

„Сннко Ангеле, Ангеле 
кига ти косу резаше,
кико ти ведже осташе, ___
ка ти ведже бричеше, 
кико ти очи осташе. .

Чинията се наскърбила не на 
шега и казала на супата:

— Тн вече май не ме и.окаш. 
Толкова си студена- към мене1
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