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шурстВо ЗРЯЛО И БЕЗ УКЛОНИ
В районите Висок, Забърдие, 

Трънско ОдорЬвци и Поганово ,н 
е 'никои трудови организации вече 
са проведени кандидационнпте съб 
рания на избирателите.

След солидни разисквания и об
съждане избирателите изтъкват 
кандидати, които сч,итат най-под
ходящи за представители или от- 
борннцн. Няма прояви на нездра , 
ва агитация, нито стремеж към 
безцелно редене на кандидати. На 
проведените до вторник 20 събра 
«ия са изтъкнати кандидатурите 
на Живко Виденов и Димитър Сла 
вов за представители на Скугпци 
ната на СРС, за Органнзационо- 
-полнтпческата камара е предло
жен Драгомир Николнч — Шипа, 
за Културно-просветната камара 
— Д-р. Петър Козич и Миливой 
Попович и за Социално-здравна
та — Добрила Пешнч и Радивой 
Тодорович, лекари.

До 20 март се предвижда съб
ранията да бъдат проведени във

всички селища и трудови органи
зации.

Изтъкнатите от политическите 
събрания кандидати за представи 
тели в Стопанската камара,-др. 
Димитър Манов и Душан Биш- 
чан са се отказали от кандидату
рата, като са благодарили на из 
бирателите за оказаното доверие.

М, Н. Н.

ДРАГИ СТДНЕНКОВИЧ ПОСЕТИ НИШ Проектът за 
бюджета 

готовПрез миналата седмица Драги 
Стаменковнч, председател на И)- 
пълнителння съвет на Сърбия по- 

Ниш. Др. Стаменковнч, при- 
подпредседателя ма

В Димитровградската общин 
ска скупщина е изготвен про
ектът за тазгодишния общин
ски бюджет. Очаква се наско
ро да бъде представен на об
съждане, след което ще се при 
ема от скупщината.

Предвижда се бюджетът да 
възлезе на 329.203.000 стари 
динара, при общи приходи 
405.778.000 динара, в които се 
се зачислява и частта за обра
зователното дело в комуната.

Според исканията на отделни 
потребители на бюджета 
же да се заключи, че този 
проект ще претърпи някои из
менения. Например Центърът 
за култура и забава е искал 
9,5 милиона дотации, а в проек 
та се предлагат само 5,6 мили
она динара. За социални пос
тоянни помощи са искани 7, а 
са предложени в бюджета 4 ми 
лиона. За организирането на 
фестивала също се предвиж
дат само 500.000 динара, а са 
необходими повече.

сети
дружен от 
Изпълнителния съвет Тома Гран- 
фнл, републиканския секретар н 
подсекретар 
Саша Глнгориевич и Душан Шкре 
бич и група стопански ръководи
тели от Ниш, посети Машинната 
н Електронна промишленост, фа
бриката за помпи „Ястребац", 
„Вулкан“, Тютюневата фабрика и 
памучната фабрика „Ратко Пав
ловия“, където с ръководителите 
и представителите «а органите на 
с а моуправл ен чето 
ски организации води разговори 
за проблемите, задачите и въз-

промиш леносттапо

Връчени отличия 
на Рангел Ботев и 
Димитър Славов мо-в тези стопан-
В името на президента на Ре

публиката др. Йосип Броз Тито 
Димитър Манов, председател на 
Общинската скупщина в Димит
ровград предаде отличията на 
Рангел Ботев, работник в „Град- 
'Ня" и Димитър Славов, директор 
ма земеделска кооперация „Сто- 
чар“ в Димитровград.

Р. Ботев и Д. Славов са удо
стоени е Орден на труда със сре 
бъреп венец по случай 25-годиш- 
нината от Революцията.

можностите за по-нататъшното 
провеждане в дело на новите сто
пански мерки. Същевременно той 
посети и разгледа неотдавна от
крития Музей на революцията на 
Цървенн кръст, където по време 
на войната се нам.чрал известния 
немски канцлагер и оттам били
отведени и разстреляни на хълма 
Бубан към 10.000 бойци н пат
риоти.

На края на двудневното си по
сещение е Ниш Драги Сгамен- 
кович и групата републикански 
ръководители водиха разговори с 
членовете на политическо-стопан
ския актив в общината за състоя
нието н по-нататъшното развитие

Др. Драги Стаменковнч разглежд а Мезея на революцията в Ниш

организации от ненужните лагери 
от готови произведения и какво да 
се предприеме за по-нататъшното 
стабилизиране на стопанството ,ч 
приспособяването му към изисква 
ннята на пазара, увеличение аку- 
мулатмвността на стопанските ор
ганизации и обезпечаването 
оборотни средства за кредитира
не на производството, капитални
те вложения и позата технология 
н други нужди, как по-рап,чонал- 
но да се използват производстве
ните мощности и др. въпроси.

Б. ТОШИЧ

ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРСИ СЕ ПОВЕЧЕ АНГАЖИРАНОСТ ОТ 

ОТБОРНИЦИТЕ
на

на иишкото стопанство в процеса 
на стопанската реформа. При то
ва др. Стаменковнч прояви инте- През изтеклата 1966 година ОС в Димитровград е устроила 

10 съвместни сесии на двете камари, на които средно 60 на сто 
от отборницнте са присъствували.

рее към въпроси отнасящи се до 
освобождаването На дневен ред общо били из

тъкнати 199 точки, от които 30 
отчета и анализи и 52 решения. 
От тези сведения .изчисляваме, че 
ередно на една сесия са били об
съждани към 20 точки. Яоно, че 
това са огромни и преобшн ри и 
дневни редове н че разискването 
върху тях не може да бъде осо
бено квалифицирано, макар че ед
на по-голя.ма .част от материалите 
са били доставяии благовремено. 
Миналата година бе проведен и 
един обш.ински събор, на който 
взеха участие отборницнте, чле
новете «а Общинския отбор на 
ССРН, ОК «а СКС, Общинския 
профсъюзен съвет, представители 
на трудовите организации и дру
жества и пр. На тоя събор бе 
разисквано върху бюджета за 
1966 година и стопанското раз
витие на общината.

Трябва да посочим, че на 52-те 
нормативни 
страна на 
не са направени

на стопанските

ДИМИТРОВГРАД Димитровград са построени два 
моста и пр.

е дейно, творческо и отговорно 
отношение на отборницнте 
своята функция.

Констатира се, че една по-гол- 
яма част от отборницнте изобщо 
«е е взимала думата и не е из1 
казвала своето мнение по отделни 
въпроси. Дали 30-те процента от 
прдсъствуващите са онова реално 
мерило, според чнито разисквания 
се и определя до известна степен 
приемането на някое решение и 
пр. Особено ако изтъкнем че те
зи 30% са почти едни и същи 
лица, конто се явяват за дума на 
всяка сесия.

Изтъкнатото натрапва едно дру 
го заключение — или отборницнте 
не са заинтересовани, .или пък пе 
знаят проблемите, същността на 
въпросите, за конто се разисква.

Една друга част от отборннци- 
те — тези от село, особена дей
ност пррвяват в онази част на 
сесията, когато отборницнте пос
тавят въпроси, които интересува 
гражданите. Няма сесия, на 
то отборницнте от село да не 
дигнат дузина въпроси за различ
ни комунални проблеми и пр. Те
зи отборцпци проявяват особена 
дейност там сред гражданите от

към

„Гумара“ ще обслужва и 

частни лица
РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ И 

КОМИСИИТЕ

Постоянните комисии при Об
щинската скупщина миналата го
дина общо проведоха 13 заседа
ния, на които се разисква върху 
70 въпроса. Най-плодовита е била 
дейността на Комисията за жалби, 
която е разгледала 53 въпроса от 
своя компетенция. Тя е приела и 
известни заключения по обсъде
ните въпроси, обаче не може точ- 
шос да се твърди, че всички зак
лючения. са превърнати в дело.' 
Кадровата пък комисия е про
вела 6 заседания и обсъдила 17 
въпроси.

Съветите на Общинската скуп
щина като изпълнителни органи 
на Общинската скупщина обсъж
дат въпроси от своя компетент
ност, дават

Димитровградската 
промишленост в скоро време ще 
започне да обслужва други пред
приятия и населението. С усъвър- 
шенегвуване организацията на 
труда специалистите и работници
те от ележтро-машинния отдел ве
че имат възможност да отделят 
група подготвени работници за 
извършване на поправки на елек
троуреди и домакински електри
чески апарати, които вече не са 
редкост в града. Освен тона тази 
група ще извършва поправки и 
на други видове машини и апа
рати.

В предприятието ни съобщиха, 
че цените на” услугите ще са по- 
ниски с 50 на сто от костуемата 
цена.

В „Гумарата" обсъждат въпро
са да организират поправки и на 
радиоапарат,и и подобни уреди и

каучукова да обзаведат една работилница 
за поправка на автомобили.

Днес в града има повече от 250 
електрически печки и двойно и 
тройно повече други подобни у- 
реди, а няма сервиз. Също е го
лям броят «а радиоапаратите и 
телевизорите, а транзистори пр се
лата има над 1.000. За поправка 
на тези апарати хората често о- 
тиват в Пирот или Ниш и се из
лагат' на излишни разноски.

М. Н. Н.

'

актове, приети от 
компетентната служба- 

никаквн забе
лежки.

Фактът, че Камарата па трудо
вите общности през 1966 година 
самостоятелно пе е заседавала и 
че поради характера на въпроси
те, за които е разисквала Общин
ската скупщина главно е работи
ла на съвместни 
двете камари би било интересно 
да се обсъди въпроса — дали са 
нужни две камари. Топ въпрос 
повдигат и други общищн, особено 
по-малкнте, докато по-големитс 

проявяват интерес за създа-

Босилеград
предложения и пр. 

Общинската скупщина в Димит
ровград има 11 съвета с 110 чле
на. Съветите миналата година са ' 
провели 75 заседания, на които 
са обсъдени 341 въпрос, главно 
анализи, отчети, предложения за . 
решения и др. Най-вече заседания 
е имал Съветът

Облекчения за 
частните занаятчии заседания на

коя-По повече пр.ичиии е оправдан 
замисъла в обществения план на 
общината да се създадат благо
приятни условия за развитие на 

занаятчийство. С раз-

по-

зарад ПРЕХОДИТЕ — ЖАЛ- 
'-•БА в конституционния

СЪД НА СФРЮ

за обществен 
план н финамейи (15), а най-мал
ко Съветът по вътрешните рабо
ти (3). Съветите оправдаха съ-

пък
ваче и на три камари.

Интересно е защо Камарата па 
трудовите общности не е разиск
вала върху състоянието на някои 
димитровградски стопански орга
низации, когато от опита на дру
гите се знае, че именно тя тряб- 
па да окаже влияние върху разви
тието на самоуправлението, 
щеотвяване правата на трудещите 
се и пр. Безспорно, както се каз- 

отчета, някои въпроси са

частното
витието на Босилеград нарастват 
нуждите от най-различни занаят-

Общинската скупщина в Дими
тровград е отправила тъжба до 
Конституционния
Югославия зарад нерегудирания 
въпрос -с преходите по ж, п. — 
линията. Железотранспортното пр
едприятие търси от Общинската 
скупщина да заплати за изтекла 
тз година 24,666.222, а през на
стоящата тази сума ще възлезе 
1,3 около 30 милиона стари ди
нара глоба.

своето място, което не може да 
отрече дейността им, макар че 
на сесиите не взимат

ществуването си и работата им е 
била уопешна.

Накрая да напомним, че от 9 
март тоя отчет, за който говорих
ме досега е представен на съб- — 
ранията на избирателите, за да 
се запознаят гражданите с дей- - 
шостта на скупщината. Факт е, че' 
много граждани в изказванията 
си ще направят забележки, ще 
дадат предложения, кажат мне
нията си. Навярно тогава и Об- 
щиноката скупщина ще може да 
измъкне някои заключения за по
нататъшната своя дейност т.е. за 
въпросите, върху конто да рази- 
еква, начините за осведомяване ^ 
и пр. Ст. Николов

СФРсъд на чийски услуги.
Стопанските организации не са думата.

Трябва обаче за работата на се
сиите на ОС да се заинтересуват 
и гражданите. А това ще се оси
гури ако Скупщината

осведомяване за своята 
работа, че гражданите да се за
интересуват.

Не може да се каже, че не 
е имало съдействие между Скуп-

Особеио

в състояние да излезат на среща 
Изход от поло-на населението, 

жемието е в откриването на ча- 
занаятчийски работилници.

осъ- обезпечнстн.и
В течение на годината се пред
вижда да се намалят данъчните 
облаги в занаятчийството с 20 ма

такова
в а в
изпуснати, защото неблаговреме- 
нио се реагирало, или пък проя- 

късогледство в нуждата
С преустройството на ж. п. — 

линията Ниш — София Димитров
градската общинска скупщина не 
е поела никакви задължения око
ло регулиране на преходите и с 
това счита, че искането на ж, п. 
~ предприятието е неоправдано.

Понеже не се постигна съгла
сие —

сто. вено е 
те да бъдат изтъкнати.С това се създават условия за 

повече занаятчийски щииата и гражданите.
откриване на 
работилници -и увеличат средства
та на обществено - политическата 
общност. Обезпечават се и усло-

СРЕЩУ „ПРОФЕСИОНАЛНИ- налице е тази дейност в комунал: 
ТЕ" ДИСКУТАНТИ — ОТБОР- чюто строителство. С общи сред

ства построен е участъкът на 
пътя Димитровград — Радейна, 
пътя към Трънскн Одоровцн, в

ници
ОС Димитровград ще по- 

търси защита от Конституцион- 
ния съд на СФРЮ в Белград.

Безспорно предусловие за пло
дотворна дейност на скупщината

вия за легализиране на занаят-, 
чийската дейност. Н. Б.



ФАЛШИФИКАЦИЯ НА 

ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНАе» «а
ч-» «з *г а#.

Турският министър на нъншпитс работи Чала‘яппол ми. 
палата седмица напусна доволен Югославия, къдсто води ра1- 
аговори е Марко Ннкезич. Министърът Чалаянпол бе приет 
от президента Тнто и председателя па Съюзния изпълните
лен съвет Петър Стамболнч.

В съвместното комюнике, в което се изразява задоволство 
зароди охрабряващото развитие на отношенията между Тур
ция н Югославия, се изтъква, че в белградските разговори
— конто идват след дванадесетгодишна пауза и контактите
— бе подчертана необходимостта всички балкански страни 
да съдействупат за укрепването на мира и разбирателстното 
в тази част ма света. Турция н Югославия са готови да под
крепят всяко усилие за това и да окажат пълна подкрепа ма 
вече установеното благоприятно развитие 
между Изтока и запада-

ИНДИРА ГАНДИ ОСТАВА МИНИСТЪР- 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: „Накратко казано; процесът 
беше също такава провокации, както и подпалването на 
Райхстага. Процесът трябваше да замаскира действителните 
подпалвачи. Своята вина искаха да свалят върху други. 
Но по силата на законите на диалектиката,' законите "а 
класовата борба, процесът се превърна в своя противополо
жност. От процес антикомунистички, той сс превърна п 
грандиозна антифашистка демонстрация и в позорно фиаско 
за фашизма- Пожарът беше замислен като средство да се 
убеди народа, че комунистите са подпалвачи. Процесът убе
ди всички, че това е легенда .. .

. . . няма днес пито един сериозен човек п Германия, кой
то би вярвал, че комунистите са запалили Райхстага. Даже 
и между низовите членове на национал-социалистическата 
партия мнозина са убедени, че подпалването е извършено от 
фашистките водачи. . .

на отношенията

(Москва, 27 февруари 1943 г )

В Индия е окончан въпроса за бъдещия министър-пре»- 
• дседатсл. Конгресната партия нсотавна на изборите доживя 

значително поражение, обаче извоюва достатъчно болшинс
тво за да образува ново правителство- Както и преди една го
дина, така и сега на Инднра Гайди сс противопостави дясно 
ориентираният ветеран на Конгресната партия Дссай, който 
поиска да станс министър.прсдседатсл. Но Йодира Гаиди 
бе изабрана единодушно за ръководител на парламентарната 
група на Конгресната партия, а след'това за минстър-нрсд- 
седател. Десай е заместник министър-председател ' и мини- 
стър на финансите.

-ом
НСО г

съгласни, че Ван дер Любе 
предизвикал пожара сам, че той 

.има съучастници. Той е 
Фаусг на пожара Райхстага. По 
кой е Мефисто на пожара в Рзй- 
стаг, каза Димитров с висок глас 
п целия обвзет в огън. — Един
ственият, който пето знае мълчи. 
Защо мълчи? За мен е неприем
ливо предположението, че за чет
върт час може да се опожари 
такава огромна сграда.

Кой е Мефисто? Отговор на 
този въпрос даде Димитров през 
тоимесеччото заседание на съда. 
Цялата общественост в света, ко
ято следеше заседанието на Лайл- 

. цигкия съд беше напълно убеде
на в твърдението на специалисти
те и фактите, които изнасяха ко
мунистите, особено Георги Димит
ров. Тази истина досега беше при
ета в вялия свят. В западногер- 
манската трнтомна енциклопедия 
съшо се (казва, че „на 27. 2. 1933 
година сградата «а Райетата бе 
подпалена, уж като подпалвач -на 
мястото бе арестуван холандския 
комунист Ван дер Любе“. Даже 
историци от ранга на Валтер Хо- 
фер, един от известните западно- 
германски изследвали на нациояа.л 
социализма казва:

— Нацноналсоцпа листи чеекият 
терор достигна една от връхните 
сч точки -след подпалването на 
Райхстага през нощта на 27 я- 
нуари 1933 година. Този пожар 
бе изтълкуван веднага от прави
телството на Хитлер като знак 
за предстоящия червен прев
рат и бе използуван в пропаган
дата в този смисъл. Днес е дока
зано, че комунистите нито са под
палили Райхстага, нито са плани
рали преврат.“

Защо сега в Западна Германия 
се правят опити да се оправдае 
Гьоринг и хнтлеризма чрез „до
кументални“ филими — това тре
вожи световната демократична 
общественост.

Топи изказване направи Георги 
Димитров н интервю пред печата 
на капиталистическите стрини' 
след пристигането му н Москва. 
Днес, след повече от три десети
летия се прави гнусна фалшифи
кация на историческите факти о- 
коло ЛПЙПЦИШКШ1 працсс. На ек
раните на злпалпогормииската пу
блика с двусерийния филм „Про
цесът за подпалва мето на Райх
стага“ отново се праняг опити да 
се докаже, че подпалването на 
райхстага е дело на комунист,чте.

Неонацистката провокация има 
определена целеиаоочечост. Те ис
кат чрез този филм на Западно- 
германската телевизия да реаби
литират същинските подпалвачи 
на райхстага, п да се обвинят ко
мунистите, да ее хвърли нетно 
върху подвига на Геопги Димит
ров и с това ла се даде подкрепа 
на фашизма и милитар.чзма.

конто са най-меродавии:онези,
специалистите, на коиго съда раз
читаше

не е

само
Това беше най-значителен ден 

отк.гкто започна следствието. Ни
кога н съдебната зала не е би-

;• •

ла такава тревога като този ден. 
И съдиите, и публиката, ,ч об
винителя, и отбраната, н журнали 
стнте, всички 
'необикновеното чувство не се раз
късва тъмната загадка на престъ 
нлението на Ван дер Любе...“ 

На това заседание специалисти
те доказаха пред съда, че Ван дер 
Любе не е единствен предизвика
те л на пожара. Затова епециади- 

доказаха, че пожарът я

бяха обвзети от
СУКАРНО — НЕ Е ВЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТ 
НА ИНДОНЕЗИЯ

-Г.Н че : 
т.Гс;<гтН Временият национален конгрес на Индонезия отне- 
' ^'.неотдавна всичките функцци на дългогодишния индонезийски 

президент Сукарно. На 12 март генерал Сухарто Стана ■ 
изпълняващ длъжността президент на Републиката.

С това е окончана жестоката битка за съдбата на Сукар- 
.но и един важен период в историята на тази азиатска стра- 

а' на. Идват дни когато главна роля изглежда ще играят ге
нералите Сухарто и Насутион, сегашен председател на вре
менния национален конгрес. На Сукарно е отнето званието 
„великият вожд на революцията“ н му е забранено да се за
нимава с политика до изборите през следващата година.

Генерал Сухарто е заявпл, че в Индонезия е окончан 
политическият конфликт и е подчертал, че е необходимо да 
се отстранят анархията и абсолютизмът във властта, 
счита, че в последните индонезийски събития няма победени 
нито- победители-

, Сукарно е изолиран от света и от събитията. Не му бе
позволено да присъствув.а и на заседанието на Конгреса, ко
гато се решаваше съдбата му. Всъщност зад смяната на Су
карно, която е интересен момент в живота на Индонезия, се 
преплитат многоброййн амбиции, течения и трудности.

-ни:
■1)0) стите

Райхстага предварително е под
готвен. А възможно е Вая дер 
Любе изобщо да не е извърши-

■

(
тел на пожара, но се намерил тук 
само да скрие следите на дейст-

-:к:
вителните предизвикагели на по
жара. До това твърдение специа
листите

Няма днес честен човек в света 
«'Ойто бн повярвал на тази позор
на фалшификация. За три десе
тилетия от Лайпцншкня

дойдоха след обстойни
научни изследвания на материа
лите, които 
обстановката в която е предизви
кан пожарът. Констатира се с"ьщо 
така от страна на специалистите, 
че пои подпалването на сградата 
на Райхстага пожарът избухнал 
едновременно на две места. Това 
потвърди 
професор д-р 

“'световните капацитети в областта 
на топлинната техника, директо
ра на пожарникарната централа 
в Берлин инженер д-р Вагнер и 
съдебният специалист д-р по хи
мия Шац Тези световно известни 
специалисти при изледването на 
истината се ръководеха само от 
своите знания и своята съвест.

Той използвани исапроцес
съзнанието на прогреешжпте си
ли значително е променено, 
тези три десетилетия са станали 
огромни промени в полза на де
мократичните и антифашистки си
ли в света. Все пак по този слу
чай,'нужно в интерес на истината 
ла се ърънем . зд. едни момент в 
съдебната зала "н то на заседа
нието от 23 октомври 1933 годи
на, когато съдът изслуша специа
листите,
мнение, ме сградата на Райхстага 
била подготвена за опожаряване.

За

известният специалист 
Йосе и един от

------ ИЗНЕНАДА ЗА ДЕГОЛИСТИТЕ

” - Вторият кръг от френските парламентарни избори е из
ненадал властвуващата партия на Де Гол. От общо 486 пред
ставители в парламента избирателите са дали гласовете си 
за Де Головите превърженици в повечето случаи- Обаче по. 

■"лученото"мнозинство ~не е такова, че деголистнте да могат 
да владеят спокойно. Напротив, това мнозинство е толков0 
колкото властта да не мине в ръцете на опозицията. Още 
неофициалните резултати показваха, че деголистите ще имат 

„244 представители,-демократичната и социалистическа левица 
116, Френската, КП — 73 и пр. От Париж пристигнаха вести 
за успеха на левичарите, специално на комунистите, които 
вместо очакваните 50 извоюваха 70 представителски манда
та. Значи, окончателните резултати са малка победа на 
правителството, чмито двама министри — Кюв де Мюрвил и 
Месмер загубиха и във вторият кръг на избирането.

■конто изказаха своето

„На днешното заседание на 
съда — писа „Политика“ в своя 
брой 9140 от 24 октомври 1933 

се стигна до сензацнонали- 
стнческн разкр.чтня. които на ця
лата афера хвърлят нова светли
на. Онова, което досега само се 
чувствуваше п онова което е счи
тано за злонамеоно 
на фактите, че Райхстагът ппед- 
варително бнл подготвен за опо
жаряване, това днес потвърдиха

г. И след изказване на специалис
тите Ван дер Любе се стараеше 
да скрие същинските виновници. 
Тогава думата взе Димитров:

— За съжаление, в' една кон
статация аз съм съгласен е дър
жавния обвинител. Всички нне сме

Г Н

изопачаване

Богдан НИКОЛОВ
.□□□□□□ □□□□□пета оооопасюсшопсюаа оро □□□□□□□□□ □□□оопоо □□□□□□□ □□сшаооостосшоцсшаоо □ооаоаоааоаааапррроаооасаааоааоааоопраосшо □□соасааооааарапаосгаоаоаааоааоооааапаооаоааоо^аппаааараа

нерско имущество, за което състави ведо
мост, която е неразделна част от настоя
щия протокол. Във ведомостта е посочено 
местонахожденито на имуществото, 
що н неговото състояние.

Настоящият
два еднакцч екземпляра, от които единия 
е взет от председателя на комисията а дру
гия от члена подполковник Станойлович, 
за. да ги представят на своите началства.

ока армия че мака да преговаря за пре- 
даването па Одрин.

В 12 часа са били заети ,ч други ли
нии на фронта. В 13,30 часа били зает 
п последните мостове, конто свързват" се-

а в 13,15

на сръбско-българските ртношения.

ОДРИН 1913
Страници от историята•С.

а съ-из

протокол е съставен вверо-занадння сектор с града, 
часа бил зает Хаюр лук н там бил пленен 
Шукон паша с двама генерали и 
брой офицери.

Намерението на Шукри паща е било 
със Степо Степанович за

голям

' ’ 1 <)., ; Г
№ да преговаря

предаване на прада, но той отхвърлил то- 
; чел обстойни подготовки започналИ 1 След това признание на 13 март ге- ва предложение и го предал на генерал

окончателните акции за превземане на нерал Иванов изпратил майор Шкоинов, Иванов. Според съобщението на генерал
'кпепостта Одрин. В общото нападение и който лично дошел на позициите пр,н ге Живковия Шукри паша бил предаден на
ятака освен българските части на източна- . н.ерал Живковия да му честити за успе- 14 март в 8,30 часа преди обед.

ШЕкШ' ■ 7^ ■ Л4 п“"
сШЬ ппеппя:пйтелиия план в подготовката В този момент,-когато 11а 13 март би- „еий били и 600 топа и големи количества
ша койтовзод участие’ и член на генерал- ла превзета- източната част от жрепостта друг„ материали. В боевете за превземане-
'шаба Воислав ЖнвкЬЬич. Гла.виото нападе- частите на Тимощката дивизия били под т0 на Одрин турците са .изгубили 15 000
нйе чггкнапо на източния сектор' Според ложени на силен артилерийски огън о войника,, а българите и сърбите около

жа° 'ЖивкТович от 18 март 1913 страна на неприятеля, докато частите от 9 500 загинали и .ранени. След превземане-
?одинз до военният министър:в Белград, на Дунйвска дивизия били в окопите на ня- т0 на Одрин положението на българската
този сеетоп от крепостта е,-била съсредс- кон места само 7 м. пред турските окопи • армия значително се подобрило, защото

' ' . апткпрпиятя и соъбските конни п тми^боеве за българаките и сръб- Втора българска армия с прехвърлена на

от цариградското шосе до левия бряг на. да превземат .крепостта «а всека цена. От лцния Си “ 1^,н .в0'нДИ часд„
Марица, югоизточно - от Одрин! ... ,. щК: || март ма,рт 1913 'година бил направен

"'(Сръбските части в тези ®^ве показали «.ши «ак . „а крепостта. съвместен протокол на българоци и сръбски
геройство н.г.отовност да^д-одат своя при- в дена на превзела Л Иванов се език на съвмесната комисия за утвържда-
иос за заемане иа,крепостта.,:3.а цоказа.чите. мс ,.® 8.40 лично генерал Ива о се е ^ Мнения материал и боеприпаси,
успехе в този стаженйя получили специал- «бадил :по.телефона: до камендаита на. 1 И Поотокбйът гласи:
но’призвание от ( коменданта на генерал- мошкатд дщуиия и му, съобщил за, пр ,.п ,ДР ^омисията в СЪСтав: председател —
щаба’Иванов. В (изпратената (телеграма до земането. на. източния сектор. , военнияп- инженер подполковник Добревскн

:1даба, -на, див из и кпе,. се, ка з в а;;и Малко преди 8 часа сутринтта група ^ чдечове 'пбдполквоник Станойлович, ма>-
9Ш „Братокн .привети ,на адст;ите от из- турски офицери от';20 ту.рс«и■полкг/пр.еми-, й6р' Нш<ОЛ1ГЧ н капитаните Кръшовски и
точния сектор, чиито успехи особено ме . Далн ва наша страна да преговарят за р. , яазкачен-и със заповед на Комендаи-
оадват Йзказвам специална ' благодарнос. даВане; на'крепостта. ,г „ жа източи,йя сектор;номер 39 от 15 март
Превземането на окопите е направещо чрез. ) в ю^часа преди обед 13 -полк е заел за лрирежданне в известност ■ инженер-
'съдействие1-на'1 Ча^йте от' източния сектор.,,, • уПа,батареи, на Ягу тепе.-ЛПБ.АН01п^ущестро. заваоеяо,,■» превзетата 
-Този: акт(;ще .остане в :аналите «а приятел- ,10 20"часа нашите части?■ тйлезнал;^; <рдр1(нска‘-крепост .— като , обиколи, фрон-
ствато на, славяците.пкритр ,трябва да- зиа, ■ линията,да, фронта- ЛДН^вия пояс, предните , цовиции и в^ьтрешно-
и-г какво може да се постиг-нц Чрез един- ■ ... „агя т пмотанта на Шукри па- стта на крепостта от 19 до 25 март 1914

„а Втора рр-ьб- - 'година .намери изоставено ог турцнте ннже-

: ;(. гг; СТ)'--

Председател на комисията 
воечнен инженер, подпол
ковник

Добревскн с. р. 
Членове: инженерски под
полковник

Станойлович с. р. 
Нииолич с. р. 
Кършовскн с. р.
Кушев с. р.“

пр,нСръбските части взели участие 
превземането на Одрин, напуснали Муста-воифа паша, изпратени от българските 
■ници и офицери.

Иванов, — 
виеше рн- 

5 месеци сът-
„Сега, —: казва генерал 

-■когато по желание на нашето 
.ководство, ние, които вече 
рудничим заедно, трябва да се разделим, 
считам за приятна дължпост да поздравя 
чрез вас цялата Втора сръбска армия 
и да изкажа благодарност за служенетопост.нгнатнтепод мое командуване и за 
големи резултати . . .“

Богдан НИКОЛОВ 
(Край)

В следващия брой; „Десет 
години от смъртта на Ре,; 
волюционера Моша Пняде
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Защо две събрания на из
бирателите са анулирани

ЯДБЕЛЕЖЕНО В ИЗВОР

СЕННА ВЪРХУ ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ Републиканската скупщина и кой 
отборннк в условията на провезк. 
дането в дело на стопанската н 
обществена реформа?

За голямо съжаление, изгледа
ла че никой за това не държи 
сметка. Не се държи сметка н за 
това хората да не се разкарват 
напразно о тедн0 на друго събра 
ние на избирателите.

Този двубой в Босилеградско, 
като резултат от по-литиканству- 
ваке> не се води върху принципи 
те на обществените интереси н 
предстоящите задачи, които по е- 
дин или друг начин всички чув
ствуваме или ще ги почувствуват 
ме, а само от дълбоко амбициоз
ни, съпернически настроени стра
ни, в основата на които лежат 
лични интереси. Че това е така, 
се вижда и от факта — никъде не 
се разисква за обществени задъл
жения на представителите и от*- 
борниците и познаването на обще 
отвените проблеми и интереси, а 

В т ази борба

От първите четири събрания 
на избирателите, на които трябва
ше да се изтъкнат официалните 
кандидати за представители в 
Републиканската камара на СР 
Сърбия и кандидати за отборнЦ- 
ци на Общинската камара на ОС 
в Босилеград — две са анулира-

В протокола от събранието на 
избирателите в изборна колегия 
Извор (Извор-Белут) поротоко- 
лнстът е забележил броя на при- 
съствуващите избиратели, имената 
на человете на деловия президи
ум, имената на кандидатите за 
Републиканската камара в скуп
щината на СР Сърбия, дневния 
ред и резултатите от гласуването. 
За кандидати в тази избирателна 
колегия са предложени Стойне И- 
ванов, председател на Общинска
та скупщина, д—р Анайи Стоя- 

у-правник на Дома на народ

прочете протокола от събранието 
на Социалистическия съюз, 
то има сериозни съмнения, че е 
фалшив. Избирателите имат право 
— протоколът е фалшифициран. 
На конференцията освен Стойне 
Иванов, за 
бил предложен и Никола Димит
ров, съдия в Общинския 
в Босилеград, но неговото име не 
е забележено.

Но те е само това.
Събрание на Социалистическия 

съюз изобщо не е имало. Прове
дено бнл.о само подготвително

ти без предварително да е разис
квано върху тези предложения. 
Не са зачитани значи основните 
норми в предизборната активност.

На събранието «а избирателите 
ирнсъствувалн и хора от Босиле
град, които не е трябвало да при 
съствуват. Изглежда, че те са 
прнсъствували като нечии наблю
датели.

За кого и в чие име идват те?
Това е въпрос, на който ще да 

де.м отговор в следващите броеве 
на вестника. Това са сенки върху 
събранията на избирателните в 
Босилеградско, които по един или

защо-

възможен кандидат ни.
Защо се стигна до това? Да. 

вина на отборниците, или 
по винана на активистите на Об- 

отбор на ССРН, двама

съд
ли по

щинския
от които присъстуваха на въпрос
ните събрания? Ако можем да си 
послужим с постъпката на акти- 

присъствували на събра 
нието на избирателите в Груинци, 
спокойно можем да кажем, че са 
постъпили най.последователно в 
провеждането на поставените за
дачи и получените изводи от съот 

бъде закон1-

нов,
вистите

-
&4"

друг начин са оказвали -влияние 
върху избирателите.>:• М. Б.Й

V . -,Й
ПАРИТЕ НЕ СА 

В СЛАМКИЦИТЕ
вените закони, за да 
но събранието. Въпреки всичко, 
то излезе незаконно. Защо? Защо 
то опълномощеният отборник бе
ше в деловия президиум. Разбира 
се, това въобще не се налагаше 
като необходимост. На събрание, 
то се прочетоха изтъкнатите кан
дидати с къси биографични дан»- 
ни, активистите искаха думата по 
вече пъти, за да обяснят, че тези 
кандидати не са задължителни, ко 
ето отговаря на най-основната ис. 
тина. Предупреждаваха за постъп 
ките. които трябва да имат закон»- 
на основа. Обаче участието на от. 
борниците в деловия президум ос 

незабелязано- Но не 
ни 24 часа

щ-

!Ш -*■

само за личности 
се отива до невероятни крайнос- 

не се избират средства за 
деградиране на един или друг кан 
дидат.

Всичко това е от вреда за об
щината и обществените интереси, 
зашото са получили правото 
инициатива изключително лични, 
те интереси. С това сега се руши 
една хубава, след толкова осво*- 
божденски години атмосфера, ко
ято обещаваше и добри резултати 
в икономически изостаналата Бо-

Земеделските производители от 
Димитровградско, които в новите 
условия имат значителни приходи 
от земеделска продукция не съх
раняват парите ои 'неразумно, В 
банката и в 'кооперация „Сточар“ 
те имат спестовни влогове, които 
възлизат на стотици милиони ди
нара.

В кооперацията на пример до 
31 януари т. г. спестовните влого
ве са възлизали на близо 57 ми
лиона динара, а в последно време 
постъпленията се засилват. Само 
през последните десетина дни са 
внесеш» близо 10 милиона динара.

Най-много спестовни влогове в 
кооперацията имат внеочани — 
повече от 38 милиона динара. 
След тях са хората от поганов- 
окн район с близо 9 милиона ди 
нара. Най-малко влог имат ди
митровградските и от околните 
села земеделски стопани, които 
поради близост на банката внасят 
в нея. Има и друга причина за 
това. Предишната каменишка ко
операция е организирала спестя
ване срещу лихва още по-рано 
и затова височанн са на първо 
място.

Лихвата за внесените пари по
настоящем е по-висока отколкото 
в банката. М. Н. Н.
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Село Извор
тана като 
трябваше да минат 
след провеждане на събранията 
и да се чуе глас, че събранията 
в Груинци и Църнощица се ану
лират.

На всички събрания присъству»- 
ваще определеният от закона брой 
избиратели. В Груинци — и по. 
вече отколкото се очакваше. Каза 
ха дори, че минало по-тихо от 
много други събрания. В случая БОСИЛЕГРАД 
няма да се спираме какво би мог 
ло да се крие, да кажем случай
но, зад това „тихо“. Става въпрос 
защо се стигна до там от първи
те четири събрания на избирате
лите две да бъдат анулирани. Би
ли незаконно проведени! Дали за 
това са виновни онези избиратели, 
конто този ден нямаха нито зад

ното здраве и Стоян Станков, 
журналист на в. „Братство“.

С болшинство (31 глас) изби
рателите се изяснили за Анани 
Стоянов. Стойне Иванов получрл 
5, а Стоян Станков 4 гласове. В 
бележника на нашия сътрудник 
Станков, който прнсъсгвувал на 
събранието, е записано, че са при 
съствували 52 избиратели. Когато 
всичко се събере излиза, че 12» 
избиратели ги няма! Те не са гла
сували нито за един от каидида 
тнте? Това е въпрос, с който 
трябва да се позанимаят общес
твено-политическите сили в тази 
»гзбирателна колегия.

В протокола сигурно не са вие 
сени още някои опущения, които 
по-късно се. разгледаха под „раз
ни“. Избирателите изка"ха да се

събрание, на което не могат да 
се предлагат кандидати. Събра
ние било насрочено за 29" януари, 
но «е се състояло . . .

С прости думи казано, Социа
листическия съюз в тази »гзборна 
колегия не е влияел в предлага
нето на кандидати за Републи
канската камара в скупщината 
на СР Сърбия. С това е наруше 
на демократичността в изборите 
н в провеждането на стопанската 
и обществена реформа. Хората не 
са могли да участвуват в пред
лагането на кандидати, които счм 
тат за най-подходящи. За тази 
„политическа грешка“ носи вина 
и местната организация на ССРН.

А ето, на събранието на изби
рателите се. поднася, че били 
предложени възможни канднда-

силеградска община.
Нима може всичко това да се 

позволи- лови и в рамките иа де. 
мократичните ни занони-' Едвалн 
някой ще може да оправдава това 

Миле ПРИСОЙСКИ

Предизборна 

дейност в СЮК
В Босилеград се проведе съвета 

ние със секретарите на първичните 
организации във връзка с предстоя 
щите -избори в Съюза на комунис.

лати, нито дневни, или пък оне. 
зи, конто там дойдоха и имаха и 
едното и другото (ако нямаха тите. 
дневни, имат заплати, плюс важ
на обществена активност и отго»- 
ворност същевременно)? Те име-

отборника, трябваше ганизацки на СК ще приключат 
да познават Статута па общината. до 1 аятрил т.г. На подготвителни- 

Кой е виновен за това? Може те 'събрания, които се провеждат, 
би, някой ще каже „няма вннов. 
ни“. Защото цялата предизбор
на политическа дейност в Босиле- 
градска община върви извън 
най-основнитс принципи, които 
бяха обсъдени на последното за. 
седание на Изпълнителния коми
тет на ЦК на СКС. Дали кандн»- 
датнте са представители на раз
лични партии, или са изтъкнати 
на едно общинско събрание на 
представителите на всички об. 
ществеио-политически организа»- 
цин? Кой с отнел правото ма Съю 
за на комунистите и на СоЦналис 
тичсския съюз да поведат откро- 
вепо разискване, кой може да 
бъде кандидат за представител в

БАБУШНИЦА Според плана на Общинския 
комитет — събранията -в 39-те ор-МНОГО КАНДИДАТИ — ДИРЕКТОРИ нно- начело с

ини производители, младежи 
жени.

На разширеното заседание на 
Изпълнителния отбор на проф
съюза и председателите на проф 
организациите в Бабушница се 
констатира, че при предлагането 
на възможни кандидати'за отбор 
ницн и представители предимно 
се издигат кандидатурите на ди
ректори и служещи. Съвсем малко 
са предложени непосредствени про 
изводители, младежи и жени. За
това се прие заключение на кан- 
дидационннте събрания на избира 
телите този пропуск да се из
прави.

Понеже за Организационно-по
литическата камара в скупш,ината 
на СР Сърбия Бабушница, Бела 
паланка и Свърлиг ще избират 
един представител реши се да се 
приемат кандидатурите на ония

хора, които са приети в другите 
общини. Така за Органнзаиионно- 
-политнческата камара е предло
жен Боривое Богданович от Ве- 
Беллко Бенинци, Жн-воин Нико- 
лич-Бърко, генерал в пенсия — 
народен герой, живущ в Белград.
За Културно-просветната камара 
са предложени Будимир Величко
вци, просветник от Бабушница и 
Никодне Величкович, учител 
Проваленик.

Що се касае до кандидатите 
за отбориици зае се становище да 
се предлагат повече пепосредстве
ооаооаоорооаоаоооооооооаороооаооооооопоаоооооооаооаооооаоооаааооооаоаооаопооооооооооаоопооаооаооооооапаооаооопоооаапопоаооооооопосюаапааооооп

се разисква върху метода на .ра
бота и някои организационни по
литически и Други въпроси в до
сегашната работа, както и за 
предстоящите задачи на Съюза 
комунистите в провеждането на 
стопанската щ обществена рефор
ма и реорганизацията на Съюза.

В седем първични организации 
иа -Съюза на комунистите, набро
яващи повече от 20 членове, ще 
:е избират освен секретари и Сек
ретариати от 5 до 9 души1.

К. Гюров

' ОЩЕ ЕДНО ЗАВЕДЕ
НИЕ НА „КИН-СТАН“

В сградата на новоотворената 
„К.Ш1-автогара в Босилеград 

Стан“ откри ново гостилндчарско 
заведение за обслужване на път-в
циците.

Хубав пример на сътрудниче- 
„Бесна кобила“ и 

С. С.
ство между 
„Кин-Стан“. С. Ст-

ПОЛИТИКАВТСТВО-ВНЕСТО ПОДИША подобрение на селскостопанското 
производство, залесяването, борба 
срещу безправната сеч и прочее. 
Такова пристъпване към предиз
борната дейност неминуемо ще 
доведе до интензивно и живо ра
зискване за кандидатите, за хора
та, конто са се проявили като 
активни обществено-политически 
дейци и борци за реформата и 
самоуправлението. Без подобно 
отношение към този въпрос об
ществено-политическите сили не 
изпълняват задачата сп в предиз 
бори ата дейност.

Становшмцето, което на пърди 
поглед изглежда изправно, ССРН 
да не се меси в работата на из
бирателите, създаде благоприятен 
климат за агитация на неформал
ни групи и вредната дейност на 
разни глашатаи. И те се възпол
зват от случая.

ОБЗОР
По -наше имен,не, обшествено-по 

литнчееките организации пс са на 
мерили своето място щом са до
пуснали да се развива такава 
„игра“. А ето защо?

за Анани, а Кропе за Стойне в 
Долно Тлъмино, че избирателите

. Ан
Босилеградският „Кин-Стан" те

зи дни стана барометър на пред
изборните събития в общината. 
Там пристигат вести за „положе 
нието на терена“, коват се плано 

правят комбинат»,и, агитира

Бранковци са внимателни към лекаря .. 
гажираните винаги критикуват ра 
ботата на противиическата страна, 
но никога (поне ис явно) не каз- 

за своята работа. Общо взето,

ОТКРИТА МЕСТНА 
КАНЦЕЛАРИЯ Изгубена е от предвид, че глап- 

битка в предизборната дей-ве и
за отделни кандидати за предста 
вителн в Републиканската камара 

СР Сърбия. В „Кин-Стан“ всич 
ко може да се чуе. Най-много — 
какво предприема „противничес- 
ката“ страча. Следи се всяко д-в и 
жение на агитаторите... И перя 

„снощи тук бяха 
Ананиев и Ива

мата
мост трябва да се води за про
веждане на стопанската и общес 
трепа реформа, самоуправлението 
и разпределението според трудов 
ефект и за мобилизирането на 
всички сили в изпълнението на 
тези задачи. Колкото и па плену
мите и заседанията на ръководс 
твата на политическите организа
ции да ставаше дума за

акционно единство. Вероятно 
е заето становище на избирате
лите да се остави пълна свобода 
в решаването. Но при това се 
забравя, че па първо място Соцна 
листичеокия съюз би трябпало да 
бъде раша<ващата сила, която да 
обезпечи
В никакъв случай ССРН не тряб 
ва да отстъпва от попрището 
за насочване на активността към 
конкретните задачи и разрешава
нето на най-належащите въпроси 
в комуната. А такива има много 
— електрификация па селищата,

ват
неформални г.рупи правят разцеп
ление сред .избирателните с 
тиканствуването си. 
съдействуват да дойде до по-пъл 

изява борбата за претворява- 
делб задачите па реформата,

През средата на месец февруа 
ри в Бранковци е открита местна 
канцелария. Иа събранията в о- 
колните села отдавна вече се пов
дига този въпрос.

С това един належащ проблем е 
снет от дневен ред, а хората ня
ма да се излагат на разкарващия 
и разноски.

поли 
Вместо дав

на
не в
самоуправлението и разпределени 

предизборната дейност 
се развива борба за представител 
ско кресло. Не може да се избег
не впечатлението, че неформални 

‘са взели инициативата и 
тон на предизборната по-

дко ще чуете: 
привърженици ,на 
нов. Говореха, че миналата нощ

вето
това,И. Ненов в еди-иое си село имало агитато

ри на Ананиев и Иванов . . . Ня
кои служещи в Общинската скуп 
шиша отиват по терена да „съб
ират данък“ н също се пус
кат в агитации ... Приказва се, 
че и комби 
на народното здраве често обн- 

' каля терена, а с него пътува о-е-

Караманица
„Новоградня“ про

дължава строежите

няма
групи 
дават 
литическа дейност.

В тази агитация са вплетени и 
някои членове иа Съюза на ко
мунистите. Те допуснали да бъдат 
въвлечени в комбинации, които 
не са присъщи па тази револю
ционна организация, която в на
стоящия момент трябва да стане 
ндейно-полнтичеока сила във вся

Местните организации на ССРН 
н първичните организации на Съю 
за иа комунистите имат още вре
ме да разгърнат по-оживенна дей 
:пост. И да освободят избиратели
те от натиска на неформални гру 
пи и дадат възможност свободно 
да се изкажат кой кандидат ис
кат. Защото бъдещите представи 
тели ше имат отговорени задачи 
— както в общината, така и в ску 
пищната.

колата на Дома
Строителното предприятие „Но

воградня" от Враня след тр,и ме
сеца престой продължи строежа 
на пътя Долно Тлъмино — Ка- 
рамаиица.

В момента на пътя 
към 60 работници,

пъпа демократичност.
вен медицинските сестри н касие 
рът па ДНЗ... (какво ли пък той 
■ще търои?). В Дома на народно
то здраве са необикновено вежли 
ви и внимателни, в Общинската 

също. Говори се

работят 
но наскоро 

броят им ще се увеличи и Ще се 
ускори изграждането му.

ка акция, съответно и в предиз
борната дейност.

скупщина 
също, че Владо е главен агитатор М. Б.И. Н.и. лякшьп►. 'ГЩ
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СТОПАНСКИ НОВИНИ
О Ш5 ШЩ, зк СО1 ■ар шш ^

»Циле« проучва пазара 

за ново производствоПравата на младите 

се пренебрегват Миналогодишната заключителна 
сметка па „Циле" е задоволител
на. Осъществен е доход от 165 
милиона динара, а във фондовете 
•са отделени 13 милиона, което за 
малкото предприятие е значителна 
сума. Средната работна заплата 
прео годината възлиза на 40.000 
динара, приблизително колкото е 
средната заплата в този проми
шлен клон.

Първите два месеца от новата 
година не са особбно резултатни. 
Общият застой в продажбата на 
мебели се отразяла и тук. Зна
чителни количества готопн стоки 
още не са продадени и се чув
ствува недоимък на оборотни 
средства. Помахан е краткосро- 
чеп^кредит от банката ,н се очак
ва да бъде отпуснат.

В „Циле" се минава към про
изводство па нов артикул, катове 
очаква значителна печалба от 
пласирането му. За тази цел 
представител и па предприятието 
•вече проучват пазара, за да вид
ят какпн количества от това про 
нзведонне ще могат да се прода- 
дат без затруднения,

Ооведомпха пи, че много заве 
ления пече са проявили интерес 
към този артикул па „Циле".

листи. И досега кадрите му бяха 
задоволяващи, но органите на 
управляването настояват да се о- 
безпочат всички необходими спе
циалисти. Неотдавна бе обявен 
конкурс за технически директор, 
ръководител па развитието, гла-

п рием ат И другите, поне след ца
„Седииказателния 

юли“.
„СЕДМИ ЮЛИ“ НА ТЪРГ
„Се1лми юли“ ще разпродава и- 

муществото си, за да плати на

пример на

Сякаш иикойдю. е в състояние да защити интересите и 
правата на младите в димитровградските промишлени пред. 
прнятмп. Младежите в тях често без каквото н да с осно
вание биват премествани 6т едно работно място на друго, 
или към техните права се проявява пълно безразличие. 
Дорй нма опити, когато стане дума за излишък на работна 
ръка — младите Да бъдат първи на удар.

Че е така свндетелствуват повече факти. Едни от 
тях е и тоя: младежите "в предприятие „Фабрад“ търсиха от 
ръководството на предприятието и самоуправителните тела 
Да обезпечат полагане за квалифицирани работници, по
неже прекараха повече от три години като ученици в сто
панството. Тези младежи трябваше да заминат в Югослав
ската народна армия, за да отбият военната си повиност и 
тъй да се каже, в последния минут до дванадесет търсеха 
настояваха, да им се даде възможност да използват закон
ното си право. На техните молби се отговори със свиване 
на рамене. Дори и след интервенция на прсдссдптля на ОК 
пак ръководните другари свиха рамене

Неотдавна младежите в предприятие „Циле“ на едно 
събрание отново заговориха за своите права. Пронел се 
слух. че двама младежи, конто наскоро заминават за 
ЮНА, ще бъдат уволнени. Явно — ръководните другари 
са имали предвид едно законно задължение — след отби
ване на военната повинност младежите ще трябва отново 
да постъпят на работа. А те не искат. Истина уволения нс 
били дадени но, че с така евндетелствува и един друг при
мер в същото предприятие. На младежа В. Н. е дадено 
уволнение като излишък на работна ръка взеднага след при
емането му по отбиване на военната повиност т.с в поне- 
делннк започнал да работи, а вече в събота му се дава 
уволнение. На запитване от ОК защо е така направено ком- 
петентнте в предприятието дават обяснение, че нс може ла 
се включи в производството. Да допуснем, че е така. Но 
нима

1

Един от строежите в Димитровград

прбдпркяията, на които дължи. 
На 18 март ще се състои търг за 
магазините, които са негова соб
ственост, а на 25 ще се продават 
стоките. Не се очаква, че Ще се 
съберат толкова пари, колкото се 
дължи, тъй като стоките на скла 
да в Нови Сад не се търсят от 
и ик-ой.

Узнаваме, че изпълняващият 
длъжността директор Петър Сто 
янов е подал до прокурора иск 

под съд на бившия

вей технолог, ръководител на- ла
бораторията и други технолози. 
Явили са се достатъчно кандида
ти и с тия се преговаря за за
плащането. Ръководството на пред 
пр,иятието е опълномощено от ор
ганите на управляването да уго
варя заплатите с кандидатите. Зл 
технически директор например се 
предвижда стартна заплата до 
250.000 динара.

Личи, че колективът е разбрал, 
че осигуряването на кадри и с 

високи заплати може

„ФАБРАД“ ОЩЕ БОЛЕДУВА

„Фабрад“ още не може да се
само за няколко дни. работа трябва по топ начин да 

. се реагира, когато. се знае, че тоя младеж е бил повече от 
осемнадесет месеци извън производството. Ясно е едно —

похвали, че е оздравял от криза
та. По има признаци, които го 
ворят, че има условия да -се поо
прави, благодарение на възвръщ
ането на част от старото произвол 
ство и продажбата на брави 
Продадени са 2—3 хиляди брави 
и е пласирана значителна част 
други железарокн изделия,, конто 
в последно време се произвеждат 
в някои негови цехове.

Предполага се, че „Фабрад“ 
след много месеци сега ще има 
възможност да заплати на работ
ниците почти пълни заплати спо 
•ред трудовия ефект'.

Но това още не значи наддел
яваме на кризата. Много още го

брави стоят в магазините на БоСИЛСГраД

ръководствата, самоуправителните тела все още плащат да-- 
нък на известни еснафски предрасъдъцн — щом е млад 
можем да го уволним, а той ще си намери работа- Дали ед
но такво разсъждаваме има оправдание, особено сега, 
когато знаем, че мнозина от „по-старите“ работници не са
мо, че не Показват резултат в работата, но направо не са 
заинтересувани за производството, а младите се уволняват.

Ще трябва да се разбере, че не само е престъпно да 
се нарушават законните права, но и моралните задължения. 
Нарочно към младите, които в такива несправедливи по1- 
стъпки към тях не виждат грешката на самоуправителното 
тяло или ръководството, а си създават изкривена представа 
за обществото изобщо.

Че трябва повече доверие у младите евндетелствува 
още един показателен факт -— от 119 евидентирани въз
можни кандидати за отборнически места само пет-шестим* 
са младежи, а от 34-те възможни кандидати за републи
кански представителни тела няма нито един младеж.

за даване 
директор Стоян Живков, предега 
вителя Вукедйч, търговския дирек 
тор Костов и служещия Станко 
Алексич.

Иначе градът продължава да 
живее без достатъчно стоки, ма- 

магазиннте работят. Сна-

цечата на 
да обезпечи сигурни успехи в про 
изводството и съответно «а това 
по-големи заплати на всички ра
ботници. Колективът тръгва по 
пътя на разбиването на еснафски
те разбирания: „защо да плаща- 

когато и сами
кар че 
бдяванего е затруднено.ме големи заплати, 

си „.можем същото“. Дано това го М. Н. Нейков

тови
предприятието, а това не позвол
ява да се произвеждат нови и да 
се .използват.мощностите на цеха. Ще се увеличат ли 

доходите от тютюна?
Безспорно, в една или друга форма, правата на млди- 

те- техните интереси, -желанията им се пренебрегват. Освен 
Общинският комитет на младежта и другите обществено- 
политически организации и форуми ще трябва да се явят в 
тяхна защита. Ст. Н.

ГУМАРА“ СЕ КОМПЛЕТИРА 
” СЪС СПЕЦИАЛИСТИ

Това предприятие най-добре раз 
бира каква е ползата от специа- Обезпеченимощ от специалисти, 

са и достатъчно химически сРВД- 
ства за борба срещу вредителите 
по тютюна.

|В |Босилеградско тютюнът се от 
от 1963 година. За изтекглежда

лнте 3—4 годици броят на тютю
нопроизводителите нарастиа пове
че отт.рияъти, а броят на предаде 
ните килограми тютюн приблизн 
телно четири пъти. През 1963 

били предадени 13.000, а

На прехода при Градини

много туристи и
КОНТРАБАНДА

с. с.
година
през 1966 — над 40.000 килограма 
тютюн. Днес в Босилеградска ко- 

16 села произвеждат тю- 
,който обещава значителни

Младежки пленум
муна 
т.юн,
доходи на незаетата работна ръка 
— предимно стари хора и жени. 
Средната изкупна цена на тютюна 
през изтеклата година беше към 
1.220 динара килограм.

През настоящата година обаче 
от Босн-

Да отворим вратата 
на младите

На 9 март на прехода при Гра- 
богат лов. Мит-

а през февруари — 3.144 коли с 
8.134 Пътници.

Пътуват хората, 
своя кола, някои 
Между тях има всякакви — от 
почтени и желаещи да видят све
та, до контрабандисти, срещу ко- 

мит-ническите органи се борят

Туристическият сезон тази го
дина започва много рано, казват 
другарите от митницата на гранич 
ния преход при Градини. Това 
свое твърдение веднага подкре
пят с цифрите за преминаването 
на пътници през последните два 
месеца.

През януари са минали 
коли с около 12.000 пътници, а 
през февруари — 4.120 коли с 
близо 16.000 пътници. Сравнено 
със същите месеци през миналата 
година преминаването на грани
цата е много по-засилено. Мина
лата година през януари са ми
на 3.020 коли със 7.271 пътници,

Състоящият се на 12 март тази 
година пленум на Общинския ко
митет на младежта е Босилеград 
покрай зктуални въпроси за реор 
гангаацията на младежката органи 
зация и. предстоящите задачи се 
спря и върху участието На мла
дите в общественото самоуправ
ление, по-конкретно за 
включване в самоуправителните 
тела. Пленумът констатира, че 
досега пред младите са затваря
ни вратата и че младите или изо
бщо, или -пЪк с малък брой пред 

участвували в ра
ботата па самоуправвителните ор

дини е направен 
«ическнят Златимнр Джорджевнч, 

„обезпечил“ на
Някои със 

с автобуси. тютюнопроизводителите
Райчиловци, Раднчевцн,

който досега е 
•общността 60 автомобила, конфис
кувани зарад укривани стоки, е 
намерил в едно возило 800 гр.

арабски жълтици, 9.000 
10.000

леград,
Паралово, Буцалево, Брестница, 
Белут, Млекоминци и други села 
очакват по-богата 
лапи.

Между най-добрите тютюнопро- 
Боян Николов от

реколта от
3.515 ито

безпощадно. Само през януари и
злато в тяхноточасов Н1щи,броя оси за 
ключове за курдисване на часов- 

подобни части. Цената
изводители са 
с. Буцалево, който за 448 кг тю- 

през изтеклата гол.чна взел
586.000 стари динара, Стоян Геор 
гчев от Млеконини който получил
541.000 дянала, Стоянчо Николов 
от Ресеч, Петракия Стаменов от 
Долно Тлъмино и други.

Попитахме Божо Стойкович, тю 
тюнев инструктор в Босилеград, 
какво мисли за тазгодишната тю- . 
Тюнева реколта:

февруари вече е заловена валута 
за повече от 4 милиона Д1гнара, 
без да се смята стойността на за-

които

цици и др. 
на заловеното възлиза на около тюч

8 милиона динара.
Интереоно е, че собственикът 

на скритата стока и злато не е 
открит. Нещата са били скрити 

<в хладилника и други части на 
мотора на автобус с битолска ре
гистрация, който е карал хора от 
Космет, посетили Блиокия изток. 
Шофьорите са заявили, че стока
та не е тяхна, а никой от път
ниците .не се е явил като собстве-

окрит.и стоки,ловените 
също се мерят с милиони. ставнтелн са

гани.
В разискванията бе изтъкнато 

че младежкият актив като органи
и чезационна форма е отживяла 

- особено в училищата се явява у- 
двоеност, понеже съществува кла 
сова общност, а ако секциите и 
кръжоците работят добре — т0~ 
тава активите съвсем са ненужни. 
Представителите на младежите от 
село пък изтъкнаха, че активите 

"на село трябва да Продължат Да

— Босилеградският тютюн по 
качеството си с нищо не отстъп- 

поморавските. Засега все 
още се постигнат само класа 1П-а 
и класа -Ш-б, които представля
ват към 50 на от производството 
пРез 1966 година. съществуват.

—. Тази година — каза Стой- Младите набелязаха 
ковчч очакваме по-добри резултати акции — фестивал на младежта
в тютюнопроизводството, а и по- по СЛучай 25-ти май, Митинг на
-високи цени. Тютюнопроизводите поезия, на който млади поети ше
лите вс.е повече натоупват произ- четат свои произведения^ и акци-
водствеч опит, а годината е бла ята „голямият учебен час“, на ко
гопоиятча за тютюна. Както и то общински ръководители ше и3'
всяка година, производителите ще цесаТ сказки-
получат аванс от 30 на сто, а ще 
им се оказва по-напременна по-

ва на

пик.
Началникът на митническия 

пункт др. Васил Каменов ни ка
за, че в летните месеци, когато 
преминаването е най-интензивно, 
ще има големи трудности в кон
тролирането на колите, тъй като 
персоналът не е голям, за да из
вършва прегледите и щателно и 
бързо. М. Н. Н.

,, някои

Ив. НАКЕВ

БРАТСТВО • 16 МАРТ ,9в7
Момент на затишие пред митницата
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КАКВО ИЗМЪЧВА 

СЕЛО ГРУИНЦИ?
Из Съюзния изпълнителен съвет

•

Кредитиране на производстве
ното сътрудничествокой не е записал. Те останаха 

само в нашето тевтерче.
Какво иокат груннчани? Нека 

ни се позволи да изкажем едно, 
макар и за кратко време създаде
но впечатление, че не нскаг поли- 
тика-нство. Искат електр,ичен ток. 
Затова са дали голям брой тру
додни. Събрали са и известна су-- 
ма парични средства. Исканията 
на пруинчани са разбираеми. Но 
в тоя момент не би трябвало от 
това да се прави политически ка
питал.

изтъкват кандидати за 
представители -в Републиканската 
камара н"а Скупщината СР Сър
бия и отборници в -общинската 
скупщина, в приманието 
сочва 
леми.

ето се

съ-Кредити-рането на произвоДСтве 
ното сътрудничество между об
ществените стопанства н частните 
земеделски производители ще се 
приспособи към новите условия 
на -стопанисването. С правилника 
за предназначението и условията 
на кредитиране «а това сътрудни
чество -в земеделското производ
ство и горското стопанство, приет 
от Съюзния изпълнителен съвет, 
.се открива възможност и -в този 
■сектор да се приложат икономи
ческите принципи и по.рацнонал- 
но да -ое използват кредитните 
средства.

Повод -за това -бяха зачестилите 
забележки от страна на коопера
циите, че досегашните законоп-ред 
писания за кредитиране «а произ
водственото сътрудничество са За 
старели. Тези документи -бяха аз- 
глаоуваи-и още 1959 година и пре
чеха за -развитието на производ
ственото -с+ътрудничество. Основ
ната забележка бе, че на носите
лите на това сътрудничество пред 
варително -се 
кредити и аванс могат да дават 
за всеки земеделски продукт. Об а 
че в много' случаи стопанската 
сметка показваше друго.

Сега земеделските -стопански ор 
ганизации самостоятелно ще си 
определят предназначението -и ус
ловията на кредитирането, кога то

поддържат производственото 
трудничество със средства от сво
ите .фондове. Ограничението е са
мо в това, че краткосрочните кре.

70% от

да се на- 
на най-чуствителните проб-

дити -се лимитират до 
общата стойност на договореното 
производство. Целта «а това огра 
ничение е да се осуети кредитира
нето на бъдещите печалби на част 
ннте земеделци и да се .намали е- 
вентуалният риск, който може да 
се яви е 1Кредитирането.

Кооперациите и подобни орга
низации ще мо-гат да кредити
рат производственото сътрудни
чество и със средства на делови
те -банки. Това обаче 'може да 

договора

Няма съмнение, че електрифи
кацията на Груивцн е първосте- 
пен проблем за хората от това 
село. Това се вижда й оттам, че 
имат готови доброволно събрани 
пари от 1,530.000 стари динара. 
Но сега тук ста-ват някакви за
връзки, на които целта в този 
момент, е съвсем ясна: не се ка-

В Босилеград се отричат всич
ки данни, които бяха изложени 
пред събранието в Груинци. За 
стълбовете се казва, че груннча- 
нн били длъжни да ги отсекат 
и прекарат в полза на военните 
части, защото получили безпла
тен трансформатор. За неопъл-но- 
мощените лица се казва, че били 
представители на предприятието 
за дистрибуция на електрична 
нергня от Лесковец и че дошли 
по договор с Панайот Дойчинов, 
преподавател в Босилеград, който 
търсил решение за електрифика
ция на село Паралово.

сае толкова за интереса на гру- 
инчани, колкото за -някакви дву
бои на кандидатите за представи- * 
тели в Републиканската скупщи
на. Напр.чмер преди събранието 
да започне официално бе дадено 
осведомение, че се -появила няка
ква -неопълн-омощена група — 
двама работници — да изработят 
техн-ическо на-чертание за елек- 
тричната мрежа в Груинци; че 
това били някакви нелегални хо
ра, които искали да използват 
случая, за да заработят добри 
пари.

От друга страна излезе, че гру
ннчани дали -около 80 трудодни 
на пътя от Босилеград до Извор, 
за да ,им се позволи безплатно 
да отсекат 70 стълбове в обще
ствената гора в изворско земли
ще, които им били -нужни за 
електрифицирането на Груинци. 
След това в сеченето и прекар
ването участвували 70 колари и 
около 100 работници, докато от
секат и прекарат стълбовете.

става, ако е внесено в 
за кредит с -банката.

Новият правилник предвижда 
частни яроиз-водиза кредитите на 

тели. -които сътрудничат с -коопе- 
важат същите усло- 

както и за обществения сек-

с-
рацията, .да 
вия,
тор. Кредитите се получават въз 
основа на сключени договори оа 
производствено -сътрудничество и 
за производството, което ще се 
изкупува за пазара. Кредити мо
гат да отпускат всички -коопера
ции :ц подобни организации, кои
то -сътрудничат производствено с 
частните -стопани.

определи колкоКакто се вижда всичко, казано 
на -събранието от съответни лица 
(сега да не споменаваме имената 
им), се -отрича. Поставя се един 

въпрос
— които казват, че пред

Трафопосгът в Груинци

дали някоиДълго време на обществени съ- 
■•браиня е оело Груинци, едно от 
най-близките села до Босилеград, 
се -разисква по въпроса за елек
трифицирането. Това стана и то- 
за път на събранието на избира
телите, на което трябваше да се 
изтъкнат кандидати за предста
вители в Републиканската скуп- 
1П,има и -общинската скупщина. 
Преди да почне конкретното про
веждане на тази важна общест
вена задача — започна да се раз
правя -по проблемите на електрн-- 

■ фикацията. Сигурно за груннчани 
това е и основен проблем. И оп
равдателно.

Но нека си позволим, като не
заинтересовани наблюдатели, (до
ри и в границите -на недостатъч
но проверени данни), да изтък
нем -някои проблеми,..на които се
дават определени, ясно насочени 
цели. Струва ни се, че тенденци
озно беше преди да започне съ
бранието на избнрзтелите, на -ко-

логнчен
другари
избирателите в Груинци се гово
ри неистина, не чувствуват отго
ворност да излезат в Груинци и 
да кажат -на хората онова, което 

Или пък с ед-ин общо-

Танюг

е истина, 
селски труд, който -не винаги на- 

добрп орга-ннзаторн разпо- Сеитба на пропетницитемира
лагаме като с обществено имение.

ако стълбовете саВсичко това станало въз осно
ва на договор между общината, 

-председателят
Конкретно: 
станали имение на груннчани, ко- 
то сега се обвиняват, че почти ги 
разграбили, дали -не е трябвало с 

Груинци,

застъпвалкоято
Стойне Иванов и отборникът па 
Груинци Харалампи Сотиров. О- 
баче не минало дълго време, 
дошли колари -и; по нареждане на 
Ивано®, закарали известен брой 
стълбове за Босилеград . .. Така 
бе осведомено събранието в Гру- 
ннци, след което трябваше да ста
не кандидатиранело. Но имаше и

служи -и -на земеделските произ
водители. „„

На кооперативната земя с про- 
летници ще бъдат засети общо 
385 хектара, от които 231 ха с 

със -слънчоглед, 20

щеСеитбата на пролепгнците
започне в скоро време. В коопе
рация „Сточар“ подготовките са 
започнали навреме и се очаква 
сеитбата -на кооперативна земя 

без застои. Изорана е

преставители от
събрание на селяните, да се

село
на
постигне известно съгласие.

Затова са длъжни и онези, об
винените за стълбовете, да осве
домят хората как са вървели ра
ботите. Разбира се. ,адсо техните 
данни са точни. А груннчани -най- 
добре това могат да оценят, за- 
щото знаят какво са работили. 
Те имат правото на точно осве
домение, за -да знаят какво да ра
ботят за електрифицирането на 

М. ПРИСОЙСКИ

овес. 40
с царевица и останалото с треви. 

Кооперацията е осигурила слън 
производите-

да върви 
по-голямата част от площите за 
засява-не, а състоянието на трак
торите общо е задоволително, ма 
кар че се предвиждат немалкб 
повреди зарад изхабеността чм.

Предприети са -мерки да се о- 
безпечи достатъчно семе. За сеит

чогледово семе за 
л-ите — съдружници за -засяване на 
150 хектара площ. Също разпо- 

400000 малинови пръчки.
които поставиха ^въпрос за-хора,

що именно сега, преди кандида- 
ционното събрание лага с

конто ще бъдат засадени главно 
-район Пога-ново и Трънско Одо

на избнрате- 
изнасят . извести й даннилите, се

за електрификацията на Груинци. 
— Не искаме да провеждаме

бата на овес, люцерна, уров и 
треви се предвижда да бъдат о- 
безпечени към 140.000 кг. качес- 

част от което да по

в
ровци.

М. Н. Н.

та-та дЕГТГ/т. У/А. 9/21 У/А У/А У/А ?/*- г/л. у/л. У/А УАУ/аУ/Л. Г/АГ/АлЖЯ

такива избори — каза другарят 
Рангел. А тези негови думи ни-Бележка твено семе,селото им.

9/АУ/АУ7ЯГУ. 1Д/л.у/л.^2.1ГА7/А.Г/А.У/Ж.7УЛ.КАУЯА1.7/АУ/А.7/А7/Л.7/Л.7/А.7/А.ХЯ.

Кисели са забра
нените овошки себе си и родния крайНашенци за

няма електричество; Защо Петърлаш даНа органите по опазване на 
горите в Босилеград не остава 
нищо друго освен да предпри. 
емат най-строги мерки против 
безправната сеч. 
чин под удар се намери и Сто
ян Тасков от село Бистър. Съ„ 
дията за нарушения в Босиле
град го глобил със 100.000 ста
ри динара, а с такава сума е 
глобен и сина му- Таскови без 
позволително отсекли в своята 
кория 17 буки за траверси.

Траверсите са на голяма це
на и кооперациите и частните 
стопани безмилостно унищожа 
ват гората, за да дойдат до 
големи пари. Стоян Тасков без 
да има разрешение взел работ 
ници да секат буки. Горският 
ги предупредил да не секат, 
но Стоян не послушал. Затова 
горският му съставил акт.

Сега стъпва на сцената съди 
ята за нарушения. Той изпра
тил призовка на Стоян и сина 
му. но те не се отзовали. Съди 
ята обаче не се шегувал — 
глобил ги.

Но това нс е единствената 
неволя на Таскови. От пригот
вените прагове те не взели ни 
динар.

На кооперациите е забранен 
но да изкупуват траверси без 
разрешение от страна на гор
ското стопанство, а горският 
отказва да даде разрешение 
иа Стоян Тасков.

Забравил Стоян, че забране„ 
ните овошки са кисели и по 
този начин останал с къси ръ
кави.

Сега не му остава нйшо дру>- 
го освен да мисли к®к да пла
ти глобата. . . М. Б.

всичко изпитвам удоволствие, че 
се на-мирам в родната къща. Но

ца“ с твърде интересна архитек
тура и др.

Но Сараево не е известно само разбира се, когато трябва да от-
изторическите паметници и ГОВОрЯм на въпроса какво най-

и. «Д“ «.
ланската промишленост: „Енерго- 
йнвест“, „ФАМОС“, „ПРЕТИС 
и др. Тези гиганти вдъхват вяра 
«1а човека за нашето по-нататъш
но икономическо развитие.

Но когато говорим за Сараево 
не можем а да не споменем окол
ността му. Сараево е обкържено 
с хубави туристически места ка
то банята Илиджа, седемдесет и 

-красиви извори на р. Бос- 
планината Требевич, Яхорн- 
Рома-ння с много планински

В Сараево годи
ни наред живее н 
работи Боголюб 
Христов от село 
Петърлаш, Димит- 
оовградско. Там ра 
боти във военния 
отдел. Обърнахме 
се към него да «и 
отговори за рубри 
ката „Нашенци за 
себе си и родния 
край ца следните 
въпроси:

1. Защо избрах
те Сараево За пое 
тояино местожйтел 
ство?

2. Какво най-мно 
го ви харесва в 
Сараево?

3. Какво Ви нРр 
вира, а какво рад
ва когато отидете 
в родния си край?

По този на-

■

по

5 край мога да от говоря 
Нервира ме това, че

ния
з накратко.

Петърлаш няма електричество, а;
р след това. че все още сътрудни-

чеството с кооперацията не е до
бро за обработка на земята. Мя- 

че общият подем и нконб-
I

сля,
мнческо развитие на нашата стра-

-(
I -на изискват да се реши въпроса 

и с електрификацията на нашия 
край.

А какво ме радва? Всеки път 
отивам в Димитровград

йг Г V.изгледи в

седем 
на в 
на и 
вериги.

г

1

+ Как съм приет от хората в 
Сараево? Аз -не работя само в 
армейската орга-шгзация, но сво
бодното си време използвам ~

когато
изненадват ме нови 
града. А също така радва ме, че 
Димитровградско напредва иконо
мически бързо, особено в пром-н-

като
работя и в други общественото- 
лнтическн организации. И мога 

че хората приемат чо- 
всичко според работа-

:
да кажа, 
век преди 
та. Затова аз се чуетвувам добре 

работя Хора-

шлеността, а също така е на пра
га в развитието и на туризма, за
щото за него съществуват големя 
неизползвани възможности.

Чрез „Братство“ узнавам за но
вините в Димитровградско, а ето 
сега, радва ме, че читателите ще 

възможност да чуят ,и за

;
1

в средата, в която 
та ми помагат когато имам тру-Сараево

дности.
В своята работа .имам и уепе- 

На работното място съм 
пъти получил похвала, трн 
възнаграден парично и един път 
отличен е орден за военни заслу
ги. Най-много работя в организа
цията на йзвидницнте 
обичам да работя с младите.

т!г Всяка година отивам със 
семейството си в с. Петърлаш — 

село. Тук преди

■*- В Сараево работя вече пет 
години. Като офицер в Югослав
ската народна армия не съм имал 
възможност да избирам по жела- 

свое постоянно местожителс- 
според

ществем, политически и икономи
чески център ма република Босна 
и Херцеговина. На всяка крачка 
в града се срещат вековните вли
яния на ориенталната и западна 
култури. В Сараево се намират 
надалеч известните изторическн и 
културни паметници като: моста 
на Гадрилр Принцип, баш чар-. 
шия, Републиканският музей с 
богати сбирки от миналото, об
щинската сграда от времето, ко
гато Сараево е било под Австро- 
уига-рия така наречена „Виечни-

пегхи. имат
работата на нашенци, които ра
ботят на различни работни места

пъти
м,че
тво, но това е ставало 
нуждите на службата. Тук дой
дох -преди пет години и сега ра-

в Са-

в страната.
Използвам момента да поздравя 

познати и приятелизащотоботя във Военния отдел всички мои 
в Димитровградско и страната.раево.

•А- Просто е трудно 
се определи и каже 
много му харесва в Сараево. Са
раево е хубав град. Той е об-

човек да 
какво най- каза накрая другарят Христов.

Богдан НИКОЛОВмоето родно
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Сенокос н сенокошпни, както и 

други височини си имат свои грн- 
жс бн и след нея, ловеха пъстър на 
ъгъл Стара планина и Вндлнч 
вейка сутрин. Минават Височина, 
в която до преди възбраната, мо
же би и след нея, ловехапъстърва. 
Не малкосснакошанп преди години 
са отглеждали и по стотина ов
це, Сега имат по 50 и по-малко. 
Все по-малко има трудоспособни 
хора в • Сенокос. Хванали федався-

го взе кооперацията — добиви 
друг.

— И „мантата" правихме сами.

ните от производителите стоки. 
А когато тя дава кредит — обе
зателно взима 
Верда.

Спестовните 
тук. Кооперацията взима от спе
стовните влогове, защото от тър
сените кредити получава само су
ми, които се представят като дълг 
на производителите.

— Големи средства се дават 
за индустриални 
пар,и.

•— Така е когато кооперацията 
набавя стоки, конто не вървят.

— Защо ме разрешим този въ
прос с кооперацията?...

— Искаме да бъдем равноправ
ни с кооперацията. От 1 500 ко
оператори само двама са членове 
на кооперативния съвет.

Сепокошпнн искат такова само
управление, е което кооперато
рите да имат главната дума в 
усвояването на политиката в сел
ското стопанство. Някой каза, че 

в , администрацията

Иа 15 февруари пътувах от Во- 
жица до Владечиц хан с автобус 
„Вр. 18-92", 1който обслужва ли
нията Босилеград—Скопие. Из
ключително лошо се държа кон- 
дунстора с мен и другите пътници. 
Като .му показах билета с намале
ние. той вместо Да ми обясни вни
мателно, че има решение, според 
което тези билети не важат, се 
нахвърли .върху мене с ругатни. 
Взе .да ме заплашва* че щял да 
ме изхвърли от автобуса и п-р.

Тази постъпка на кондуктора 
ме възмути дълбоко. Възмутиха

пример от Ю часа преди обед, ко 
гато мнозина работници и учени
ци от основното училище биха 
предали филм.

Считам, че товз няма да е труд 
но на Центъра за култура и -за
бава, защото може да има само 
полза-

лихва казва

Уг книжки помагат

Разговорите край газеннчето са 
мо-други от този под електриче
ските крушки. Говори се и за из
борите за представители и отбор- 
ннцн. Елоктрпфикацнята също бе
ше на „дневен ред". Хората са

Свободан Манов
стоки и няма

И аз искам да се приключа 
към младежите от Босилеград, 
чието (писмо (публикувахте неот
давна. Съжалявам че другарите 
от Босилеград нямат културен 
дом, но ги поздравявам че са ста
нали „специалисти картоиграчи“.

Какво да кажем ние, Бай Онзи 
от село, къдет-о нямаме нито теле 
визор, нито кино, нвто електри
чество, а не ли културен дом. Но 
ето, ние оме весели и считаме, че 
сме и щастливи. Наистина, ние 
сме слаби „специалисти" по кар- 
тоигрането и едва ли бихме се 
съревновавали с тях. Обаче поня
кога си попийваме от джанкава- 
та — така за .разтуха.

Благодарни оме на обществото, 
че за някои от нас даде и по тгя. 
колко милиона динара да станем 
специалисти и не искаме да ни 
прави и културен дом. Но яе 
зная дали трябва да бъдем благо
дарни и за това, че не сме му 
нужни а нашите дипломи за спе
циалност и си седим дома, като 
полека-лека -забравяме работи от 
спецнал-ността си?

Вашият читател 
Добри КОСТАДИНОВ 
инж. лесовъд

■ уЗ
се и останалите пътници.

Като му поисках да си каже и- 
мето и адреса, той отказа най-на
хално. От пътниците обаче раз
брах, че се казвал Любен.

С това писмо искам от ръковод
ните му -в предприятието да поис
кат най-строга отговорност от то 
зи служещ, защото той не заслу
жава да бъде на такъв хуманен 
пост.

служещите 
получили по два див повече за 
годишна почивка зарад затруд
нени условия на работа . . . Бив
шата организация не се абонира-

Йордан Миланов 
студент V година 
Ветер. факултет

ла нито на един вестник, а плати
ла 15 000 динара за разчистване 
на снега, и то от членския внос.

Ч*'Ф- В Димитровград -значителен 
брой работници работят през -вто
ра смяна. Киното -в Димитровград 
е почти единственото .развлечение, 
но не всички могат да гледат фил 
м-ите поради това, че работят 
нощем. А когато амяната трае по
вече време, работникът остава 
без това удоволствие.

•Предлагам киното да установи 
още едно дневно прожектиране 
на филмите ' през седмицата, на-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□оаооааоаааааааоаааоаааоааааапаоааооааасзаасюсюаасюасюсшоосг

Изглед от Сенокос
къде из страната н само на праз
нични дни се отбиват в Сенокос.

Слънцето беше ,на залез когато 
пристигнахме в Сенокос. Около 
нас се натрупаха хора, любопитни 
да видят кон -са Дошли. Един от 
„посрещаните" държеше шахмат
на гарнитура под мишница. Стое- 
хме н чакахме някой да отвори 
вратата на помещението, в кое
то трябваше да стане събранието. 
Мрак беше притиснал селото к 
дълбоко проникнал в порите на 
всяка къща, всеки двор. Само се 
чуваха закъснялите домакини, ко
нто отиваха на чешмата за вода.

Все повече хора. Все по-шумно 
ставаше. Хората се-бяха раздви
жили слел зимата, пък и дошли 
са другари' сд Димитровград, и 
всички се бяха разприказвали за 
грижите си . .

• — Щом падне дъжд, водата в 
чешмата тече мътла 
един.

по-свободни когато имат електри
чески ток. Чулн, че се водят пре
говори за довеждане на ток от 
11Р България. Проявяват инте
рес за тази тема ... А „превеж
дането" на тока 
ше е много по-евтнчто.

— Какви са тези представители,
К01ГТО ще избираме? Нека дойдат 
да ги видим.

— От нас се иска да гласува
ме. Не знаем за кого гласуваме 
— за кутията или за представи
теля (смях). Така е — сърди се а“Антарктида-хладилник на нашата планета
ваме. . . Кутията виждаме, а I * ■ ■ »
представителя — не.

— Не чух между кандидатите да 
има производители. Само Д(грек- 
тори, лекари, професори ...

— Имаме и агрономи. Ако се 
интересуват
по-добре ще да е ако изберем 
•непосредствени производители . . .

— Имаме добри хора. Не е 
обезателно да се избере човек от 
наше село .. .

— Наша грешка е, че ние, про
изводителите в общината малко 
се познаваме . . .

— Оня, който доведе тока при 
Криводол...

— За него ще гласуваме .. .

■А

В Каменица, в кафенето се иг
раеше на карти. Табланет. А и 
какво друго да правят хората. 
Още траят дългите зимни пощи. 
Така по-лесно съкращават вре- 

М. Бакич

при Криводол

мето си.

НАУКА И ПРИР0 Д А

Антарктида — шестият конти
нент «а -нашата планета, който е 
разпрострян на 14 млн кв. кило
метра — е покрит с дебел -лед. 
Средната .височина възлиза 
близо 3000 м. с ледения щит или 
-около 800 м. без него.

Ледените простори около южния 
полюс са привличали вниманието 
на мореплавателите и нзеледовате 
лите още в миналите векове. Но 
.едва на 27 януари 1820 г. смелите 
•руски мореплаватели Белинсхау- 
зен и Лазарев с шлеповете „Вос- 
ток" и „Мирний“ са се доближили 
за пръв път до огромната ледена 
пустиня. Опит да се добере до 
южния полюс най-напред прави 
английският 
Скопт (1901 —1904), като органи, 
зпраната 0т него експедиция е 
достигнала до 82° и 16’ ширина. 
Четири години по-късно — 1909 
У1. — Врнест Щекълтон снова ек
спедиция достигнал на 150 км до 
южния полюс.

От 1910 до 1913 ,г. към полюса 
се отправили едновременно Две 
експедиции — на норвежкия из
следовател Руал АмУндсен и на 
английския капитан Скот. Амунд 
сен достигнал полюса на 14 де
кември 1911 г., а Скот на 18 януа 
ри 1912 година. Но докато Амунд 
•сен се завърнал благополучно. 
Скот загинал.

На I ноември 1956 година на 
южния полюс кацна за първи път 
самолет.

Лятото в Антарктида е много 
кратко. То съвпада със зимата в 
северното полукълбо (януари н 
февруари) в крайбрежните части 
•на континента духат силни леде
ни ветрове, конто пренасят огром 
ни маси -сняг. Измерени са ветро
ве със скорост До 200 и повече 
километри в час.

Установено е, че средната Дебе
лината на лед е 2.500 до 3 хиляди 
метра, а ледената покривка се из. 
дига на повече от 4 хиляди -метра 
•височина. Обемът на леда, .който 
Пок-рива 95 на сто от Антарктида 
е около 24031 милиона кубични 
метра. Този леден шит под влия
ние на собственото си тегло се 
•разстила към крайбрежните райо 
ни и .образува мощни ледени ре
ки и ледопади. Образуват се ог
ромни ледени планини, айзберги. 
Ако например се -разтопи най.го- 
лемият айзберг би се получило 
1.800 куб. километра вода, което 
е седем пъти (повече от годишния 
приток на река Волга.

' Но във вътрешността на тозн 
континент има горещо солно езе
ро „Ванда“. То е с леден покрив. 
Но температурата на водата в 
най-дълбоката част е около плюс 
25 градуса. Източникът на топ
лина вероятно има вулканични 
Причини.

Богатият материал от научните 
изследвания сега се обработва в 
повече от 20 страни. Уточнява се 
формата на Земята. Изучава се 
влиянието на аклиматизацията. 
Установено е например че във 
вътрешността на континента вли
янието върху човека е много по- 
-голямо и довежда до функционал 
ни изменения в сърдечно-съдова
та система и понижава кръвното 
налягане. Доказано е, че за 
кратко време човек може да рабо 
ти при температура минус 80 гра
дуса. Чувствува се недостиг на 
кислород и има много малка вла
жност на въздуха.

наказва
както н досега

— Как така?
— Отде да знаем. Търбите по

ставихме дълбоко когато правих
ме чешмата, но, ето, водата тече 
мътна ...

— Наскоро в Димитровград ще 
идват специалисти да поправят 
водопровода и ще ги доведем и 
тук — каза секретаря на ОК на 
СКС в Димитровград Г. Алексов.

— Е това ще бъде много хуба
во. И не трябва да пропуснем 
тозн шанс — добави един човек 
среден на ръст с живи нскрещн 
очи.
' Събранието на първичната ор- 

гажгзация на Съюза на комунис
тите завърши. Говор.и се за под
готовките за изборите в Съюза 
на комунистите. На събранието 
присъствуваха и членове на Со
циалистическия съюз. Стаята бе
ше . пълна. ■ Газеничето мъждука
ше час на една, час - на друга 
страна. Седящите по-далеч едва 
се и аз ир ах а. Протоколистът с мъка 
бележеше изказванията.

-— Имаме и по-добри помеще
ния, но са заключени.

— И това строихме ние, но ни

Роберткапитан

★

Тук разговорите не спират. 
Висок произвежда отлични кар

тофи, го няма къде да ги про
даде. Одалечен е от потребителни-

Сподред „Кооп. село“

ПОХВАЛНА ИНИЦИАТИВА И 

ПРИМЕРЕН ТРУД
те центрове, а кооперацията не 
ги изкупува. И какво сега да прав 
ят производителите когато няма 
с какво да купят торове и въз- 
промзводствен материал .. . Освен 
това Населението от село Горна Лн- 

енна дошло до заключение, че в 
ограничени помещения децата им 
не могат да бъдат добри ученици, 
защото в паралелките има повече 
от най-високия брой от закона 
определени ученици. И, след из
вестни обещания от обществените 
фактори, започнали да разширя
ват учебните помещения в цен
тралното основно училище. До 
началото на текущата учебна го
дина постигнали завидни резулта 
ти: построили няколко учебни по
мещения и сложили покрив над 
тях.

кооперацията «е изплаща 
веднага за изкупените произведе
ния'.

— Хората питат защо коопера
цията не дава лихва за изкупе-

от Горна Лнсина проявило пох
вална самоиницнатнва чрез добро 
волен труд, самооблагане и пари
чна помощ, за да се построят по
вече учебни помещения. Например 
вложен е материал, докаран като 
помощ от самите селяни е стой
ност от 2.825.000 стари динара, 
вложен е труд. най-малко в стой 
пост от 450.000 стари динара и 
досега са събрани над 730.000 
стари дицара като парична по
мощ за разширяване помещения
та на основното училище.

Трудолюбието и общественото 
съзание на горнолисинчани е за 
похвала. Но непременно би тряб
вало да се намерят средства,за 
да се довършат новите ломеше-- 
ния. Защото настоящото положе
ние не обещава и най-оснознн 
успехи, защото учениците са раз
покъсани по частни и обществени 
помещения в цялото село. А на
селението е обещало да завърши 
предприетата досега работа — да 
има- просторна училищна сграда. 
И заслужава съответна помош.

Антарктида е хладилникът иа 
■нашата планета. Тъй като има го 
лямо значение за характера на 
■атмосферните движения и време
то в двете полукълба, е 1954 г. 
олецирлният комитет за Провежда 
не на Международнота геофизи
ческа голина определи, че Антаок 
тика е най-важната част от Зем
ята за (провеждане на научно-из
следователска работа. 12 -страни

1М мЕМотдм

ВЕЛКОВ
организираха на този лепен кои. 
тииент
станции, от които 10 във вътре-, 
шността.

С прнокърбие съобщаваме, че 
на 22 февруари след кратко, но 
тежко боледуване, почина 26-го- 

Ранко Велков работник 
конфекция „Свобода" в Дими

тровград.
Велков беше ценен работник и 

примерен другар. Винаги пренз- 
пълняааше нормите и активно ра 
ботеше в Съюза на младежта.

Колективът на „Свобода“ отда 
де заслужената поч.чт на Велков.

Колективът на „Свобода“ 
Димитровград

нзелелвателокиповече

Антарктида е един 
стаеният материк на нашата пла
нета. къпето продължават Да гос- 
подствуват ■условията на ледник,о 
•вата епоха. Климатът е извъиред 
но суров. Ог 16 млн кв. километ. 
ра ледени повърхности на Земя
та. 14 милиона принадлежат на 
Антяоктида. Там се измерени най
-ниските температури на Земята. 
В съветската станция „Восток“ 
през 1960 година и август месец 
е измерена температура -от — 88,3 
•градуса, която е абсолютният ми_ 
нимум на земната температура.

Обаче всичко тук спряло. Защо
то по-голяма част от досега из
вършената работа не изисква па 
рнчнн средства, 
основното

дишния
в Или по-точно

получената
сума като капиталовложения 
около 7 милиона стари 
които не са достатъчни за довъш.- 
ване и обзавеждане на учебните

училище,
от

динари,

помещения, вече изразходвало.'
Всъщност постигнатите резулта

ти «е представяват дейстнителната 
стойност на вложения труд и 
строителен материал. Населението М. П.

БРАТСТВО • 16 МАРТ 196ГСтраница 6
Г



ЗА5ЕЛЕЖЕНР Н Д ЕДНА РЕПИТИЦИЯ

ПРЕДИ ДА СЕ ВДИГНЕ ЗАВЕСАТА...
Драмата е лека — обръща бай 

Иетатко другата страна 
■именно зарад това, че е 
трудна. Иска непринуденост, вяр
но доловен образ. Всички мислех
те, че много леко,ще върви 
то ...

Деса Гигова: Аз не казах,
— изземам ое. От опит зная, 

че „леките“ текстове са най-т-руд- 
нн. Без оглед че личността е вто. 
■ростта е второстепенна 
малко роля.

Петър Мнтов: Искам да кажа 
динамиката.

Димитровградската сцена. Зад 
спусната завеса от лявата и дяс
на страна са, двама еуфльори. По
становчикът на драмата, позна
тия -от ло-анро бай Иетатко Ста_ 
нулов заема централно място ве^ 
нага зад завесата. От лявата и 
дясната страна влизат артистите.

Лиляна Микова, 
проявява своя „яробирачески" 
дух. Савета — Цветанка Воино- 
вич скромният, но обичта й е 
твърде прозорлива. Тук се '.почти 
всичките артисти. И Мит.ов, който 
от време на време траене карта и 
сякаш „дава пояснение" на думи
те казани пред него, макар че 
той изцяло се е отдал на карто. 
играенето. Движенията са някак 
си многв спънати, чувствува се 
нгпегост, ролите не се изпълня
ват ;както трябва.

И ето, действието се Прекъсва 
и започва едно друго „действие“: 
Постановчикът Иетатко Станулов: 
— Не може така- ролите

Ако артистите успешно изпълн
ят ролите си. ако драмата успее, 
зрителите ги награждават с бур
ии аплодисменти. В тяхното ръко
пляскане е изразена благодарност 
та за осмислените два часа, .при
ятните .минути на развлечение . . . 
Но зрителите в момента на апло
диране, може би, най-малко си 
спомнят за усилията на артисти
те, за себеотрицанието мм, мину
тите на усилен тРУД- И съвсем ес. 
тесвено — зрителите все още не 

- виждат, да речем, самодееца Пе
тър Митоз, а са още по действие
то на изпълняващия образ Соко- 
ливич, Деса Гигова е зазаменена 
с Йеца, Лиляна Микова е отстъ
пила място на Малчика, Цветан
ка Вой нов и ч тогава е Савета. Ка 
менс,ва Лиляна е Ката, Момчнло 
Андреевотч — Тошица . ..

Зрителите награждават изпъл- 
"нените обрали, роли. В тоя три-че 
тири.петмннутов .момент на апло-

но
лека е

път

че е
Малчика така

т.е. има

за движенията- за 
Някак си вдървено се движим. 
Движенията трябва да 
.за вътрешните .преживявания, 
■собено изразът на лицето. Истина 
това е първа репетиция зад слуз

но трябва веднага

говорят
О-

пата завеса 
да свикваме . . ,

Тук е и Сретен Игов, който ве
че сн представлява изгледът на 
сцената: От дясната страна 
бъде .пианото, от лявата 
за картонграчнте. Веднала трябва 
да се вижда и сцеанта и движени

ще
масаталира не зрителите изказват въоду

ята . . .
И ето, „действието“ се развива 

Дейно участвуват 
Може би там е и причи- 

самодейцнте работят, ре- 
идват на репетиците. В уме

ГадачкаФран Тратникпо.нататък.
■всички, 
на. че 
довно
ннет.о на бай Иетатко — ре>ки-сь0 

да изслуша всички, пък него
вата дума ща остане последна.

Изнанадени сме от най-младн- 
те. Те също имат своя представа, 

гласно, но слушат по- 
Цветанка е недоволна-
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при сравнително -трудни матери
ални условия. Липсата на култу
рен дом е главната причина за 
нерешения въпрос за киното, чи
га ли щето,
Кинозалата с разполагаемите 200 
места се използува и за вечерин
ки, провеждане на различни кон
ференции, беседи и др. Босилеград 
изобщо няма помещение за' тан
цови забави. Градското читалище 
се намира в частни помещения, 
задръстено е от шкафове ,ч ета
жерки за книги. Тук е поместен 
И един телевизор така. че за лю
бителите на книгата остават само 
няколко квадратни метра. И по
край това книги се издават ре
довно: през 1965 година общо 
са дадени на прочит 1130 книги, 

година към 3.000. 
Книжният фонд и покрай постоян
ните доставки е сравнително малък 
— общо 2.700 книги. Броят на 
членуващите в библиотеката 
122 през 1965 година се увеличил 
на 310 през 1966 година. Учени
ците съчиняват болшинството чле
нуващи.

Подобно, или още по-лошо е по
ложението с читалищата в селата 
Г. Лисина, Д. Любата и Д. Тлъ- 
мнно за които може да се каже, 
че съществуват, «о не работят.

Всички тези проблеми са се на
мирали на дневен ред на годиш
ното събрание на културно-прос
ветна общност, което се състоя в 
началото па март. 
прие нов устав, който по-конкрет
но определя мястото, ролята и

Босилеградоката Културно-прос
ветна общност още от основава
нето си през 1960 година развижм 
културната дейност в тоя край. 
Под нейна компетенция се наме
риха кино „Балкан“,
„Христо Ботев", Народният уни
верситет и културно-просветните 
общности в районните центрове 
в Долно Тлъмино, Горна и Дол
на Любата и Горна Лисина.

По този начин тя стана дви
гател на една широка културна

казват я 
-старите.
че постоянно съартистите се амеи- 

осве ,чне е» знае .ролята 
е убедена, че ще я.редаде вярно 
.образа. И Малчика. <и Тошица, И 
Йеца и всичките. Не може човек, 
а да не признае ревността им, 
трудолюбието, а особено вдъхно
вението. И някак .си само по себе 
си му се натрапва, когато атрисъст 
вува на премиерата, поне за ми- 
нут да продължи аплодисменти
те именно за.рад „.действието“ зз.д 
сцената.

самодейността и пр.
читалище

ят, но тя

От една репитиция на самодейния театър
знаят, движенията са конфузни, 
а образите бледи, нелълнокървни. 
Дай Малчика — кокетирай! Са
вета повече вглъбеност, Тошица 
— не виждаш, късоглед си, а вед
нага се упъватш към Малчика.

' шевеяието .сн. Може би, н разоча 
рованието сн — от драмата, обра 
вагге, артистичното майсторство 
на изпълнителните.

Но, за да стане Митов — Соко
ловия, Деса — Йеца, Цеца — Са
вета и да станат групата са модел

лич-

дейност.
Въпреки материалните и кадро

ви затруднения Културно-просвет 
ната общност забележи виден ус
пех. особено през последните три 
години. Постигнатите 
осъществиха неколцина ентузиа- . 
стн, хора, на които културата е 
при сърце.

Истина, те намериха .и помощ 
от Общинската скупщина и Со
циалистическия съюз. Фактът, че 
само за последните трн години са 
отделени 14 милиона за културна 
дейност. Обшо взето тази сума 
не е голяма, когато се имат пред

имат

резултати
Ст Н.

а миналатаЧи нови образи, характери и 
^ов. ннужцн .ц. период .от „ месец 

“до три (.в зависимост от тежестта 
на драмата) ежедневно отричане 

часа .собствен

ПОДГОТОВКИ ЗА ФЕСТИВАЛА

Образуван комитет за 

организирането
отпо повече от трн 

живот, заживяване с личностите 
иа други образи. Изтъкваме това. 
зарад „изгубеното“ време- което 
други предпочитат да 
юа -свои лични задоволстза.

Та преди да се поднгне завеса, 
та, >с други думи казано, нужно е 
групата .самодейци да живеят е- 
йин п-о-друг живот, да се смеят, 
или плачат, да нервиичат, .съзер
цават, или пак скърбя тзаедно с 
тълкуваните образи.

Безспорно, зрителят и не днае, 
или просто няма време да забеле
жи това. Ето зашо ще го запов

едни диалог, с едно „дейст-

отдадат
■не е голяма, .когаго се

нужните на гражда- 
културно забавен жп- 

.но според условията 
сравнително висока. Веднага 

да отбележим, че тезн средства 
са изразходвани за реновнране 
на кино-залата, иабавка на сто
лове н нова киноапаратура, как- 
то и това, че е подобрен книж
ния фонд на градското читали
ще. Също 
срок бе построен 
препредавател.

Покрай това Културно-просвет
ната общност н занапред работи

Изпълнителният комитет на Общ 
ниската конференция на ССРН в 
Димитровград неотдавна е образу 
вал комитет за оранизпране на 
25 — майския фестивал на българ 

народност от Димнтровгад-

Комитетът се състои от 19 чле 
нове, начело е Милорад Златанов, 
председател на 
тет на младежта.

В скоро време ше се 
първото заседание 
на което ще се разговаря за ор
ганизацията на фестивала и за

материалните проблеми, крито вся 
ка година са били голяма пречка 
за по-солидно н гю-широко орга
низиране на тържествата.

Узнаваме, че ще се настои да 
се направи всичко фестивалът да 
стане по-известен извън предели
те на комуната и народността. Мо 
же бе ще участвуват някои само
дейни колективи от другите на
ционалности и малцинства.

Засега обаче това окончателно 
не е решено

предвид 
ннте от 
вот, 
тя е

пък

ската
ско.

Събранието
Общинския комп-

I така в твърде къс
мая с
■вие“, коет-о той никога няма Да 
узнае, единствено ако не се озо
ве случайно прели 
«а завесата, на релетция .

□ □□□□□□□□оаоооаоаооааоааооааоаааоооаооаоооаоаоаоаааооооооооооаоаооаоаааоааоааооааооооаоаоаоаааооаааоапоппааоаапсюаоаооааааааоаооо шсюосшасгаосшсюааог шааасюсшпсшсшсюсюа

разбият. Лежим така в окопа н си мисля, 
че навярно и месецът над нас се ужасява 
от кръвта н черепите. Тп къде сн б.ила то
гава, каянчке моя. Да, и тп тогава «е еп 
съществувала синя дружке. А тогава беше

телевизионен задачите па културно-просветната 
общност в днешните условия. Бе
ше избрано й ново ръководство 
от 15 члена.

състои 
на комитета,

■повдигането С. Ст.•М. Н. II.

Разкиз се, но аз стягах .юздите — искат не искат 
трябва да учат.

Дойдат на ваканция пък аз дай нм 
кърска работа — тор ли ще изкарват по 
нивите, ше окопават ли царевица, жънат, 

— ще им намеря работпца. Пък ко-

Мяла Джврджеви I

КАНА синя лунна нощ, синя като цвят на ку- 
кол. Мисля, че все пак тогава 
нещо. А сега съм празен, празен като 
твоята утроба. Защо сме дразни? Аз зная 
за теб
бледа, прозрачна. С човек е също — из
точат му червилото в бузите и той остар
ява. Идва еоеч. Есеч, която никой не зове. 
И нощта идва без да л повикат. Неусетно 
Черна е нощта. Пък и такава черна — е 
нея се почива Не чувствуваш лн нужда 
за почивка.

косят
га даните се зажоравят и книгата е имашепо
мила.

Синът намери някакъв изговор и се 
стаята. Снахата се 'разхожда- източнх пурпура тн и сега. си— Не ще никаква наука — отговори 

искам самолет.
Старият се опули от ,изненада, на ко

гато се попрнбра каза:
— Мислех, че от теб ще стане учен . . .
— .Разочарова дядо си, Зоране, жаза 

майка му, веднъж и татко ти го разо
чарова.

Навън беснееше кошава. От време на 
■време по улицата където 'вървяха полу- 

първия ден на .новата го- 
коли. От съ-

отдръпна в
нагоре-надолу, сложи малкия да спи, 

време на .време хвърля поглед към
малкият ше

пияни хора в
дина, изръмжаваха моторни 
седните къщи се разнасяше музика и пе
сни. В сграда 97 на първия етаж прн ад- 

Рисг.нч беше тихо. Семейството се 
бе събрало около наредената 
къра, снахата, синът и внукът. Внукът се 
играеше на пода с пластмасов 
Бог знае за кой път навиваше играчката

н от
празната кана. Взима я и отново я донася 

Взима вестник п се задълбочава.
сп. Мога. и

пълна.
— Иди и тп снахо, легии 

сам да пия ...
Снахата излезе тихо и 'вратата затво

ри след себе сн.
Старият погледна в празната кана и 

промълви: празен он, празен сн като мене. 
А те се затвориха. Не съм компания за 
тях, не съм за .разговор. Някога обичаха 
да разговарят с .мен. Особено, когато нм 
трябваха пари. Сега са свои хора. Отгле
даш децата, отхраниш гн и те като палци 
отлетят. А тн оставаш празно гнездо. Пра
зно като тази кана. Ала каната не може 
да схване как- времето тече и как ставаш 
ненужен. Тя е предмет. И пак може да се 

Може ли и човек да се напълни?

воката
маса. Све-

Старнят се надигна, залюля се и като 
се хвана за масата, за да се задържи по
вали всичко на пода. Изплашен погледа 
към вратата, която се разтвориха и иа ко
ято се подадоха главите на опна и снахата.

— Татко, ти гуляеш — криейки недо
волството си снахата се усмихваше.

— Жал ми е за каната, отвърна ста
рият. хубаво нещо а се разлетя в парчен- 

Много ми е жал . ..

— Не ме е разочаровал, само ме из
ненада — каза .старецът — а не зная за 
какво Раде ме е разочаровал.

— За това, че изпусна богословия.
Раде се намръщи, но сякаш не иска

ше да чуе разговора нм. Защото и днес 
го хваща яд, когато някой му подхвърли, 
че е разпоп.

локомотив.

и тя се движеше като същинска.
— Децата не обичам много, но за 

тоя всичко давам. Имам още внучета, ала 
това ми е най-мило. Може би защото е 
най-малко.

Синът и с (ахата се усмихваха, бър
шейки омасне н:те си уста.

— Нима се нахранихте, а аз току-що 
почнах. — Старият ядеше от прасето, кое
то сам бе дочел от село. — Не връзвай 
кусур снахо, че приказвам докато яда. При 
викнал съм така, при чашка ...

Санът ста а, взе вестника, легна на 
дивана и се задълбочи в четене. Старият 
наблюдаваше малкия и каза:

— Момче и половина

Старият поиска да му донесат още
вино. Каната, с която пиеше постоянно се 
пресушаваше. Ала прн бай Жнка не може 
да се пресуши. Той е денел на сяна си 
доста загас. Снахата .вносе вяно, 
пълната кана пред'-стареца и си почнели: 
веднъж да овърши с яденето, може някой 
да се изтресе. Иокаше да подреди кухня
та. Старият като че лн прозря мислите и, 
та добави:

ца.
И той се отпусна иа стола, наклони 

заплака като дете. Сина масата глава и 
•път се усмихваше — баща му се беше

сложи напълни.
Аз и тн няма женичке, да се отегчава

ме. Ще се наблюдаваме н ще мълчим. И 
двамата те станем смет. Само,

напил.
— Нима це виждаш, че чезне за то

плинка, остана сам.
—Може бм и затуй пие — каза синът 

и като то се загледа нежно в баща си, 
покри го с одеяло, за да не настине.

В бузите на стареца се 'наливаше ру
менина.

■накрая н
че тн .няма да смърднШ, а човек щом ста
не смет аасмърдява. Познат ми е тоя 
смрад още от 1917 година. На Церяк. То
гава имаше много човешка смрад. Ние 
едмна редица, а швабнте в четири. Тряб
ваше да дадат много жертви за да ни

— Недей да се тревожиш, снахо, важ
ното е да има иа масата, мен не ми пречи.

А Раде ие ме е разочаровал — под
хвана прекъснатия разговор. Имаше пон
якога опъване при синовете, не учеше нм

ще стане от
него.

Снахата подиша глава.
— Тоя всичките пари ще \ дава за

науката.
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Беше иякъкъв религиозен празник ко

гато Стончко Пеел, съседа на бай Захари 
реши да събере тлака. В селото той бе 
известен като скъперник.

— Хем ще си направим веселба, хем 
бабичката ще изпреде вълната — мислеше 
он чичо Стоичко.

конто дойдоха да си поприказват. Направи 
се голяма тлака. От приказки ,и песни ни
що 'не сс чуваше.

За тази тлака най-сетне бе дочул и 
бай-Захари, за когото всички знаеха, че е 
заминал за града. Той реши да се поше-

литшата „Отче наш“. Всички лрисъсгвуващл 
повтаряли думите му. На края Захари 
тачвил големия кръст на средата на стаята 
и изчезнал в тъмнината.

В този момент девойките започнали да 
оставят хурките на едно място. Никой ни
що не говорил.

А когато стаята се изпразнила баба 
Стана се обърнала към Стоичко с ду
мите:

гато наближил стаята в която била тла
сната — той отворил пратите и показал 
главата си. След това полека влезъл. Ня
колко моми изпищяли, а след това всичко 
утихнало. Чичо Стончко и баба Стана трс 
перел,и както и всички останали. Бай-За-

ос-

Не рабоши на иразник — Нали ти казах-недей, празник е... 
ти ме упроласти проклетнико... — 
мите й се изгубили в пригушения плач.

На утреден в Топли дол само за тази 
тлака се приказвало и за „идването“ на 
дядо господ в къщата на Стоичко Пеев.

Сега всички знаят, че шегата е напра
вил бай-Захари стар майтапджия от Топ
ли дол, Босилеградско.

ду-

Бабата малко гуша за сметка на тази тлака. Затова 
взел една женска риза и я облекъл върху 
дрехите си, а върху нея облекъл кожух. 
На главата сложил някаква стара шапка 
с блестящ метален 
брада и м у стани от вълна, внимателно ги 
залепил взел и един кръст и голяма черва 
книга .и няколко свещи и тръгнал . . . Ко-

хари застанал малко до вратата, след това 
направил един поклон, прекърегил се и ка
зал тръжествено:

— Лминнин . ..

■се съпротиви но след 
това попусна пред думите на Стоичко:

— Ама какъв празник, та не виждаш 
ли че сме самотия. Момите за една вечер 
ще завършат тая работа. И самия господ 
вижда, че сме сами. Баба Стана и Стоичко също така ло- 

А А А М И И II.. .
кръст, направил сн

пторилн неговите думи:
След това бай-Захари отворил книга

та, прскърстил се и започнал да чете мо-

Още същата вечер голямата стая на 
бай-Стоичко се напълни с моми, момци, 
жени, ергени, деца и няколко стари хора, Симеон КОСТОВ
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Я?уугшрес1са аа

На Гъоре децата му са мешани, 
а па Митрс само женски. Вед
нъж Гьоре се опитал да го по-

а□
па Защо бе изгонен 

Адам от рая
али п

диграе.
— Абе, Митре, как и ти не 

можа да ги размешаш като хо
рата?

Ои
аГ/ □

ОВЧАРСКИ НЕВОЛИ а□
оа

— Сам човек толкова може 
му отвърнал Митре.По широката поляна овцете кро 

тко хрупат зелена тревица. Пьоре 
и Митре интимничат:

— Душичката ми ще изгори 
комшията Иван. Където и да иде, 
псе през двора ми минава ,и не
що току се заглежда — оплаква 
се Гьоре.

Митре рови с пръсти черната 
къделя на главата сн и го уте
шава:

— Абе, Гьоре, какъвто е черен 
и грозен, и баба ми не би го ха
ресала, камо ли пък твоята Пена.

А Гьоре, почти готов да се раз
плаче, се съгласява:

— Прав сн, Митре, прав си. И 
аз щях да казвам така, ако ми
наваше през твоя двор.

а□
а□. . Мария Кюри (1867—1934) 

физик и химик, е рабо
тила във Франция и заедно 
със сътруга си Пиер Кюри от
крила радиоактивните елемен
ти полоний и радий. Тя е по
лучила Небелова награда по 
физика през 1903 и по химия 
през 1911 година.

□а Много и различни са версиите, според които господ из
гонил Адама от рая, без да му плати за .отработено време 
и без да му признае за трудов стаж и за пенсия. Едни каз
ват, че уж госпожа Ева била съблазнена от змията, която й 
дала ябълка от забраненото дърво. Колко жени днес 
се съблазняват от разми пълзящи, които им .дават вносни 
ябълки (а не местно райско производство) и пак никой не ги 
изгонва от рая. А'ми и служби им дават, и 
ги возят. . .

Истината по този въпрос узнахме тези дни. и то най- 
неочаквано от един древноеврейски папирус. . .

. ■ .Един ден, както се излежаваше Адам под райските 
дървета, при него дойде господ и го .полита:

— Адаме, -как я мислиш тази работа? Докога ще я караш

□□
И ТОЙ ИМА ДЯЛ а□

п□
Митре работел в съвеча. Той 

изпратил документите на жената 
па Гьоре за получаване на орден 
„Майчинска слава“ за многодет
ство. на банкета, даден от Гьоре 
по случай получаването на орде
на, той казал:

— Радвам се, че у аз имам дял 
за получаването на този орден.

п§ □а
□□
□□ леки колесницив □а
а□

□ а
□ □

... в Якутия. в една от фаб. 
рнките за пречистване на ру
ди от кемберлит е намерен диа 
мант от 86 карата.

а а
оа
□□

тъй?НЕ СЕ ЗНАЕ □ о
—- Как, господи, боже мой? — спокойно попита Адам.
— Ами така. . - Ти да лежиш, а аз да работя вместо те

бе- Защо -не излезеш да преколаеш райската градина, да на
правиш някои и друг трудоден, да се подкрепиш морал-но и 
материално., казано на езика на икономистите и моралистите.

— Холан, господи! — отговори Адам. — Знаеш, че гар
деробът на жена ми Ева е съвсем беден. Едно нищо и ни
какво лозово листго, пък и моят е същият. . . Нямаме работни 
дрехи да изляза да се дека на това небесно слънце-

— Ами идн поработи, ще спечелиш и ще облечеш жена 
ои като естрадна певица!

— А бе да я облека- бе господи, защо да не я облека, но 
тези (Дяволи, дето -са се навъртели край рая, ще й завъртят 
главата и тогава ще остана без жена. . . Знаеш я колко й е 
сипката! Сам0 й направи един комплимент, и веднага ще 
повярва, че е най-хубавата, най-стройната. • .

— Но тогава вие ще изпукате гладни, бе Адаме! — из
вика възмутен господ. — Аз ви създадох по свой образ и 
г/одобие, както е казано в писането, ,да се трудите, да се лю
бите. да се -размножавате, а вие какво Правите?

— Изпълняваме твоите разпоредби, господи. Ето на! Ро
диха ни бе два отрока — Каин и Авел. Каина дадох на жи. 
вотновъдството, Апела «а полевъдствого- Като пораснат, ще 
образуваме райско звено и ще работим заедно.

— А дотопова? — кипна господ. — Кой ще ви храни 
дотогава?

— Небесната държава. Ще минем на субсидия към рая.-.
— Как, -негоднико! Ти искаш да лежиш още на гърба 

ми, на дотация? — кресна господ и опали голите му плещи 
-с божествената сн патерица- — Не ми трябват такива хайла. 
•Зи'1 -Вън! Вън от рая!

И го прогони. ■ .

□□Било доста отдавна. . На Гьоре 
му се родило момче Раждането 
било много мъчително. Гьоре се 
оттъжил на Митре:

— Мъчно М|И е за жената. Като

П□
а□

. . . Наполеон е решил да на<- 
падне Русия още през 1898 го*- 
днна. Тази година е означена 
на лъжливите монети печатани 
във Франция. С тези пари е 
трябвало да се подриват фи. 
нансите на Русия. Фалшнфика 
цията е успяла, но с една пе
чатна грешка. Тези монети дЪл 
го време са вървяли в Русия 
и след войната 1812 година.

а□
аЗАМЕСТВА ГО □
3 □

Гьоре е прислужник в едно уч 
реждение. Шефът му заминава 
по работа в града. На шега той 
казва на Гьоре:

— Пьоре, аз заминавам -по ра
бота до града. Назначавам те за 
замести ик.

Когато шефът му се връща, 
заварва Гъоре най-спокойно да 
спи. Разтърсва го ядосано.

—Гьоре, какво правиш?
— Замествам те отговаря с 

прозявка Гьоре.

сн помисля, че аз съм причината 
за тези болки ...

Е, не се знае! — успокоил го

□
аа
□а
□

Митре. □
□Борис САНДАНСКИ □
§□
а□
□□Състезание на 

математици
□□
□о
□□
□□

На 12 март тази година в бо- 
силеградската гимназия „Иван Ка 
раиванов“ се проведе състезание 
на най-добрите математици. В 
състезанието взеха участие уче- 

първи до четвърти 
Повечето състезатели^ бяха 

от първи клас — 15 души, дока- 
то четвърти клас имаше само 
трима представители. Получилите 
15 от възможните 25 точки ще 
състезават на околийско съревпе 
вание.

Най-добрите математици по по
вод деня на гимназията 
март ще бъдат наградени е книги.

Св. Накев

а... в САЩ са печатни пари 
на адмирал Колчак. Адми
ралът е видял себе си като 
върховен владател на „цяла 
Русия“. Уникат на неговата мо 
нета от 1.000 рубли притежава 
днес професор Розенбург.

□
□1 О
□□
□НЕДОСТАТЪК а
□□
□Митре е векъл ракия и кани 

приятеля си Гьоре на гости. Сип
ва му в една малка чашка и о- 
чаквайки похвала за качеството 
й, нетърпеливо пита:

— Е, как е, как е?
Гьоре се облизва като котарак 

пред аквариум и казва:
—• Абе хубава е, но има един 

недостатък.
— Какъв,
— Малко е ...

□ниците от 
клас. □□

□□
□□
а□
□□

. . . Езерото Вайкал, което се 
намира в източен Сибир е най_ 
голямото сладководно езеро в 
Европа и Азия. То има повърх 
нина от 31.500 квадратни кило
метри.

О□
□□
□П

5:□27
§Мих. ТОПАЛОВ□
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. . . полски учени които прав 
ят изследвания в зоологически 
те градини дошли са до заклю 
чещие, че маймуните издават 
гласове, с които се разбират. Контрабандски транзит
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