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вода
от своята Общинската скупщина 

страна наскоро ще помогне да с* 
трасира електропровода до с., На- 
шушковица в Бабушнишка общи- 
на.Наскоро ще бъде изготвен про 

електропровода с дълзкиг

Че предизборната дейност в Дн 
митровградска община е насочена 
към най-актуалните въпроси в се
лото п града показва и примерът 
на Куса врана — най^отдалечено- 
то село от центъра на комуната.

Миналата неделя членовете на
Куса

екта на
на 4 километра. Когато се завър- 

акция кусовранци ще о 
на са

ОТ КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ Социалистическия съюз в 
врана устроили събрание, посве
тено на проблемите по електрифи
кацията. Над 120 присъствуващн 
единодушно се изказали за реали 

на тази хубава инициа- 
На конференцията е образу- 

комитет по електрификация-

ши тази
пределят големината и вида

всяко от 150 до-ГОЛЯМО УЧАСТИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ мооблагането за 
макинства в селото-

Няма съмнение, че кусовранци 
докрай

М Б.
зирането 
тива. 
ван

ще завършатсплотено 
тази полезна акция.№5,цн. В избирателна колегия 

на Ж-П. — гарата и секцията за 
поддържане на линията са пред
ложени Илия Алексов и Алексан
дър Йованович; в избирателна 
колегия №7, в предприятие ..У°- 

Алексан-

Мииалата неделя в осем села в Димитровградска общи- 
проведоха изборни събрания в първичните организации 

на Съюза на комунистите, на които присъствуваха и членове 
на Социалистическия съюз. На събранията бе обсъдена ра
ботата на Съюза на комунистите и определени задачите за
напред. Сам0 на събранието на СК в Каменица присъствува- 
ха над 50 членове на ССРН.

на се

Когато правото отиде 

по-напред от отговорността
луга“ е кандидатиран 
,ДЪ'Р Сливнишки.

Във И подгрупа (селско сто
панство), според сведенията -с ко
ито разполагаме, в избирателна 
колегия №2 за Камарата на тру
довите общности са предложени 
— „ „Сточар“ (цеха в Димитров
град) — Петър Еленков, Димитър 
Тодоров, Георги Янков, Иван Ста 

Новко Алексов. На събра 
нието на трудещите се от „Сто
чар" '(цеха в Радейна) с-а предло- 

Новко Алексов, а „ Петър- 
_ Товил Виденов- Па-екашия

Зарков и Костадин Петров. В из
бирателна колегия №13- в Иокров 
цн 1И
Петър Петров, Йосиф Томов и 
Рама Тодоров. В избирателна ко
легия №19— П-огалово — Христо 
Басов и Петър Миялков в изби-

Паска-

През последните 
по-точно след започване на каи- 
ди-дационннте събрания, изборна
та комисия в Димитровград има 
много работа. Непрекъснато при
стигат материали от събранията 
нз избирателите. Протоколите да- 

синтез «а онова, което изби
рателите поставят на тези събра
ния. Събранията -с-а масово посе
тени. Рекорд в това -отношение за 
сега бият селата Петърлаш, Въл
новия, Каменица и Долни Кри-во- 

„дол. В Петърлаш например на 
събранието п-рисъствували 141 от 
241 избиратели

На 31 събрания, колкото -са п-?о 
петък вечерта, за Сто-

няколко дни,
обяснили ДО 

може да доведе
проекторешение и 
какви последици 
отхвърлянето му.

Защо се е стигнало до тази кон 
фронтация против предложението 
е предмет на обществено-полити
ческите организации в общината. 
Ние считаме обаче, че това не е 

„общинската администрация 
издигне на самоуправител- 

ните органи и да им диктува. 
Напротив, „администрацията е 
постъпила според разпоредбите. И 
когато Общинската скупщина 
предприема крачки, насочени сре
щу интересите на общината, коя- 

може да се похвали с осо-

Петачинци, са предложени Повод за тази -статия под това
XIVзаглавие е едно решение на 

сесия на Общинската скупщина в 
Босилеград. С болшинство гласо- 

демократичен начин, отбор-менов и
ве, по
-циците решили да се отхвърли про 
екторешеннето за увеличение обла 

селското стопанство за о- 
1 на сто. Проектът на това 

на Закона

№20рателна к-олегпя 
■шия, Петърлаш и Радейна — Нов 
ко Алексов, Воин Дойчев и То
дор Кръстев, в -избирателна «оле
тия №21 — Смнловци — Наполе
он Георгиев, Кръста Алексов и 
Георги Гъргов. На допълнително 
то събрание на избирателите в 
Куса врана за -отборния е пред
ложен Мирча Гещамов.

На 11 -проведени кандндацноннц 
събрания от 15 кандидати за от- 
борлкци не е предложена нито 
една жена- въпреки че по-голяма- 

нзеелението съчиняват 
Може би структурата на 

останалите събра-

ват
жени

гите в 
коло
решение се основава 
за републиканските облагания и 
данъци. Няма нищо спорно в 
ва, че общинските институции —- 
осъществявайки самоуправителнн- 

си права бяха единни. Формал
но, единството -на всички е само

лаш .
Тодор Еленков, Новко Алексов 
н Георги Янков, В Грала е пред
ложен Стефан Митов, в Бански 
дол Коста Рангелов, Костадин И- 
лиев и Гераско Тодоров. В -изби
рателна колепгя №6, на съора-ни- 
ето на труедщите се са предложе
ни — в Куса врана — Драгомир 
Гещамов и в Трънсиси Одоровци 
— Иван Иванов.

В -група -просвета и култура —се в

опит 
да се

то-

те
ввденн до 
ланската кама-ра в скупщината ча 
СР Србия за представител -на 26 
събрания е предложен Димиътр 
Славов- ди-зектор на кооперация 
„Сточар". Живко Виденов, дирек 
тор на комбинат „Димитровград 
е -предложен на 21, Димитър Ма
нев, председател на Общинската 
скупщина на 5, Душан Бишчан. 
директор на конфекция „Свооода 
на 4 и Градимир Костич, работник 

„Фабрад“ е лредл©жен на

то небена развнтост, жизнено равнище, 
обществен стандард, обзаведеност 

и пр. отборниците 
случай не са обмисли-

от полза.
Обаче, правото има и друга 

страна Ако скупщината нзползу- 
пълномо- на училищатава самоуправителннте 

щня във вреда на своята отговор 
ност и самоуправ-ителна длъжност, 
тогава самоуправителннте права 
са обременени с формализъм, кой
то пречи на нормалната работа 

- на обществено-политическата общ
ност. Това ще рече, че самоупра- 
вителните права на Общинската 
скупщина не могат да идат пред 

Отхвърлянето па

на -събранията на трудещите
Каменица сата част от 

жени.
кандидатите ,иа 
мия ще се по-прави.

■На отделните и общи събрания 
на трудещите се а трудовите ор
ганизации, общностите, органите 
и обществено - политическите ор
ганизации за -отбориици в Камара 
та на трудовите общности досега 
-са -кандидатирани — в група сто
панство. I -подгрупа, в избирател
на колегия №4. ,на събранието а 
■комбинат „Димитровград“ Но- 
„ица Димич, Светозар Йованович, 
Добривое Димитров и Бистра Со
колова, Олга Станулова, работни-

в никакъв
ли -въпроса добре. Нима иито един 

е влязъл в някое селско
основното училище 
кандидатирани Тодор Ташков, пре 

Каменица-, Милова»-

в

от тях не 
училище да види при, какви ус- 
ловия-се учат децата? Нима не е 
цидял, че учениците с тебешир пи
шат на бели дъски, защото учи
лищата нямат средства да набавят 
нови дъски, или да боядисат ста
рите? Защо съветът на Общинс- 

обяснил доб-

-п-одавател в 
ка Каменова, гимназиален учител

,и Еленко Тодо-
оон-овното УМИ-в Димитровград 

ров- директор на
Долна Иевля. В основно - 

Смнловци е кан.ди- 
Ма-

лище в
във
едно събрание.

За представители в Организа- 
- -политическата камара —

то училище в 
датирана преподавателката отговорността.

-решението за увеличение на 
лагането фактически значи, че ску 
-пищната е използвала самюулрави 
телците си права без да държи 
сметка че е длъжна да бъде и 
организатор на живота м работа
та в комуната.

За какво става въпрос?

об-
рика Тодорова.

В предложенията
трудещите се в група -селок0

ционно
Драгомир Николич—Шипа е пред 

31 събрание, Любисав 
10. Властимир Златко- 

11 и Миодраг Чирич —

на събрания- ката скупщина не е 
ре на отборниците

въпросното решение не се
последицителожен на

Лилич на
та на
стопанство «яма жени. акона М. Б.вич на

8. Събранията на избиратерите в 
основните училища кандидатирали 
за представител в Културнолпро-

приеме?
Защо в една част у отборници- 

преобладалн дребнособстве-те са
ннчесми интереси? Това са вълро-

Проекторешението е съвсем в 
духа на законните разпоредби. С 
увеличението на данъка в селско
то стопанство с около 1 на сто — 
създават се условия Републиката 
да даде на общината към 22 ми
лиона стари динара допълнителни 
-средства. С други думи казано, 
скупщината не се съгласила на 
досегашните 100.000 стари динара 
да добави още 1.000. Това не са

„в- акамара насветлата
л-р Петър Козич от Ниш на - 
Миливой Попович от Пирот на 
две събрания. Избирателите в 
Здравния дом кандидатирали за 
Социално-здравната камаоа До- 
брила Пешич и Радивое Тодоро- 
вич, лекари -от Пирот.

В избирателна колегия 
събранието на избирателите 
Бански дол. Г.ра-тта и Планиница 
за отборннци в Общинската скъп- 
щина са предложени. Милан Са
вов Манол Таков и Методи Рад
ков’, и -избирателна колегия 
— в Волев -дол, Брайковци и

Славчо Манев, Лацко

3 и
-на които ще трябва да дадат 

отговор обществено—полнтичес- 
сили в комуната', на първо

си

ните
място Съюзът на комунистите.Изборните събрания по- 

ясно виж-|Н1Гзацни.
казаха, че комунистите

си в конкретните ус-
Първите изборни събрания 

първичните организации на Съюза 
на комунистите в Димитровград
ско отразяват политическата ат
мосфера, създадена от предизбор- 

дейност. Затова е и рлзбм- 
н-а всички събрания с по 

на -Съюза на ко
ма мо

га На -края да изтъкнем още един 
— лъжат се отборниците№1 и а момент

н общинските самоуправнтелнн ор 
ако мислят, че Републиката

дат ролята 
ловия, което се отрази и в зак- 

от тези събрания.
в

люченията
Изтъква се, че и самите комуни- 

трябва да бъдат напреднича- 
н борци за 

отношения и раз

тапя
де отпусне допълнителни средства 
преди Общинската 
Босилеград да .изпълни предвиде
ните условия. Затова на скупщи
ната остава да прензпнта станови 
щето си по въпроса за минимално 
то увеличение на облаганията вър 
ху селското стопанство.

пата стм скупщина враемо, че 
дчертана -ролята 
мунистите в провеждането

стопански мерки, развитието 
с кооперация- 

Най-важ-

ви -производители 
демократически

производствено сътруд
ничество с -кооперацията, да се 
борят за по-справедливо -разпре
деление според труда.

До края на март всички пъринч 
нн организации на СК и тези в 
трудовите организации -ще изберат 
нови ръководства. М- Ь.

големи средства за пронзводмте- 
но зато-ва пък об-№6

Иза
-лите,
щнната губн големи допълнител
ни средства. Затова е неразбирае
мо отношението на Общинската 
скупщина (,н на всеки отборннк), 
председателя н съвета към този 
въпрос. Още повече, че професно- 

служби са изготвили и
Т/^'ТМЖТ/А Д ~г/4 ~г/А'Т/*~г/а''-

внтие на
вите
на сътрудничество 
та и самоуправлението

товци —
ндейно-политичес-задача в

ката работа в Съюза на комуни
стите е подобрение на селското 
стопанство, специално ©вчарство- 
о, за което има добри условия. -?а 

да могат комунистите да дейегву- 
отношенне, изборните 

събрания специално място прида
ват на ндейно-политическото нз- 

членоветс на Съюза на

Сказка в Димитровград
М. Ба-кйчпалмите

-2- Т/Х т/* у/* ТЧСО У
ват в това БОСИЛЕГРАД__

В рамките на предизборната 
дейност*към средата ма миналата 
седмица в Димитровград бе устро 
ена сказка, на която Раша Петко 
8ич, съветник в Държавния секре 
та ри ат за външни работи говори 
за актуални международни въп-

Богато чествуване деня на училището
• \

днгане на 
комун.истите, което не е лесно да 
се проведе в дело като се има 

има малобройни орга наПочти цял месец учениците
гимназия „Иван

предвид, че
боснлеградската 
Караиванов" се готвят за честву
ване патронния си празник — 
дншпнна от смъртта на известния
революционер, 
гимназията Иван Караиванов, по
чинал на 27 март.

Освен богата културно-забавна 
програма в Босилеград група от 
петима ученици ще положи ве
нец на гроба на Иван Караиванов 
в Белград.

На 27 вечерта група 
литератори от народността за у- 
ченпцнте от гимназията ще устро
ят литературно четене.

Последните подготовки се ир.иво 
ждат към края, така че няколко- 

чествуване ще бъде нз-

И ПАРАЛОВО ЩЕ СЕ 
ЕЛЕКТРИФИЦИРА

го-
роси-

Към 200 димитровградчан-и, чле 
нове на Съюза на комунистите и 
ССР-Н -с внимание ,изслушаха из- 

Петкович по най-на-

чисто име -носидругариКакто ни осведомиха 
от отбора по електрификация на 

Босилеградско,село Ларалово, 
най-сетне‘е намерено решение да 
се преодолеят трудностите

Сключен е договор с предприя
тието за дистрибуция на електрич 

, Лесковец за нзработ 
проект за построяване

казването на 
лежащите международни въпро- 

и борбата на необвързани- 
-социалистическите страни за 

опазването на световния мир.
С тази сказка се попълни -поли- 

а-ктивио-ст па Социали-

си,
те и

на енергия в 
ванего на ! 
н разклоняване на електричнатл 
мрежа. Изработването на проек
та и размерването ще струва око
ло 240.000 стари динара.

Пиоеже главната пречка за елек 
трифижзцията ,,а Па;ралов© е -пре
махната налице са всички изплели 
наскоро в Паралово да свртчят 
първите електрически лампи. М.П,

поети н
тическата

съюз в Димитровград- 
община, която даде възмож

ност да дойде до пълна изява
се в

етическия
ска

инициативата на трудещите
най-в ажните дневното 

пъстрепо с -разнообразни култур
но-музикални, спортни и др. то- 

Ст, Н.

наразрешава-нето 
втл!роси в работа 
на самоуправлението в града и

М. Б-

органитена Изглед от Босилеград
чки.селото.
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ГОДИНАУНИЩОЖИТЕЛНА ВОЙНА ВЪВ ВИЕТНАМ
|

Президентът на САЩ Джонсън завчсра пристина » 
пацнфнчсската бази Гуам па двудневно съвещание с най- 
отговорните американски политически и военни дейци и в 
врисътствнето ца '(ръководителя на южновиетнамския военен 
режим. Общо убеждение е, че това съвещание ще задълбочи 
още повече контрадикторната политика на американския пре 
зидент, т.е. по-нататък ще разшири крайно опасната военна 
авантюра във Виетнам. Пристигна и оценката на американ
ския конгресен лидер Фулбрайт, инак критик на Джонсънс*- 
пата политика, че САЩ не искат преговори за мир и че ще 
настояват да „унищожават виетнамския народ докато не се 
отцаже от своята борба“.

САЩ и сега унищожават във Виетнам цели области. 
Вниманието на световната общественост привлече мйналата 
седмица документът ца Освободителният фронт на Южен 
Виетнам за тоновете експлозив и напалм-бомби, конто се 
хвърлят срещу стотици села и градове на тази страна. Затова 
с право се поставя въпросът накъде водят американските ка
мерния за по-нататъшно' разширяване на натиска във Виет
нам ако още сега, водейки необявена война, не се изоставят 
масовата употреба ца отрови, унищожавайки по този 
чин горнте, овощните градини, цялата жътва — значи дори 
и възможността за поддържане на голия живот на виетнам
ците?

Най-значителна дата в новата 
история ма Югославия е без съм
нение, 27 март 1941 г., когато юго 
славилите народи като един .отх
върлиха Тристранния .пакт и ис
кането на .буржоазията да прода
де .националните интереси на 
страната.

П.од ръководещото на Комуни
стическата марпня па Югославия

„Искаме народна власт“, „Пакт със Съветския съюз!“
Демостраити п Белград, които носили транспарснти с лозунги:

род и те са против това Македо
ния да послужи на империалисти- 
те като разменна монета“

Народът с въодушевление прие 
мнението на Па-гпията изнесено в 
това възванне. Затова така едино 
душно излезн-а на 27 март 1941 
година .както в Белград и Загреб 
така и в Скопие и Любляна и вси 
чки градове и селища на страна
та. И сега колкото се отдалеча
ваме от тази историческа дата 
ние виждаме величието й и прави
лния курс на партията, който до
принесе за успешното провеждане 
на Революцията и да освобожде
ние От фашизма и капитализма.

жда българския народ когато ка
зва, че българския народ търси 
„конкретна сатисфакции“, отправе 
на към Македония. Нищо общо 
няма българския народ с импери
алистическите злодеи от типа на 
разни филовЦи, цанковисти, Бо
рис Кобурги и други предатели 
на българския народ, както юго
славските народи нямат нищо об
що с режима Цветкович — Цин*- 
цар-Маркович — Мачек, Павле 
Каргьоргьевич. Трудовият народ 
на България, както и трудовите 
хора на Югославия начело със 
споите Комунистически партии ре
шително искат свободата и рав>- 
ноправнисто на македонския иа-

па1-

иародиите маси намериха сили и 
капаха своето ц.сторпчесюо — 
„Не!" В поробена Европа топа 
беше единствен пример па такава 
съпротива срещу хптлерофашиз- 

Инраднтс на Югославия сва- 
отравитеж-твото па Цветко- 

вич—Мачек. С тона те избраха 
на .борба за отбрана па сво-

ПОСЕЩЕНИЯ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА

В някои европейски социалистическа страни миналата 
дмица владееше необннковено оживление. Във Варшава и 
Прага бяха сключени договори за приятелство с Германската 
демократична република, а в Москва пребиваваха ръководи
телите на партиите и правителствата на България и Румън
ия. Преди това Москва посетиха и унгарски .ръководители. 
Очаква се и посещението ца Валтер Улбрихт. _

Всички тези срещи, покрай специфнчиостнтс на всяка от 
тях, са във връзка с „източното откриване“ ма Западна Гер
мания. Макар Че липсват подробни съобщения от коментари
те във вестниците може да се заключи, че основният смисъл 
на източноевропейската активност е да се отнеме на бонексто 
Правителство възможността да диктува темпът н условията 
за нормализиране в отношенията със страните на източна 
Европа

... |.мн.
лнхасс-

тгьтя
пте национални .интереси и по-до
бър ЖН1ЮТ.

.В тази мартенски ,д.пн Комушг 
Югослапииетическата партия на 

начело с |Другаря 
своята историческа отговорност 
Затова предприе всички мерки за 
сплотяваме ма всички прогресив
ни сили е страната сретцу фаши-

Тито виждаше

В „Гумара“ — Димитровград
зма. За изпълнение на 

производствения план
Още през средата на март 1961 

година, в едно възванне, Комуни
стическата партия на Югославия 
обърна ■внимание на югославските 
народи за намеренияга на прави
телството Цветкович—Мачек.

„Работници, селяни, граждани, 
войници, подофицери п офицери 
на Югославия — се казваше във 
възванието 
носни събития за всички народи 
на Балканите. .

Надвиснала е страшна опасност 
над югославските народи, както 
никога досега. Правят се опити и 
нашата страна да бъде замесена 
във войната. .

Коментирайки речта па .мини
стъра на външните .работи въз 
връзка .е присъединението на Бъл 
га-рия «ъм силите на Оста и обви 
пенията, отправена към българ
ския народ във възванието се 
казва:

„Господин министър Цннцар— 
Маркович се взел правото да обн

НОВ ПРЕЗИДЕНТ НА БРАЗИЛИЯ
Маршалът Коста да Силва е поел длъжността президент 

на Бразилия на 15 март. Същевременно е влязла в сила но
вата бразилнанска конституция с която на новия президент 
се дава по-голяма власт. Със закон за печата значително са 
ограничени правата на издателствата, а със закона за дър
жавната сигурност се определя граждани на Бразилия да 
бъдат5 съдени от военни съдилища за някои главни дела от 
политическо и ндеологическо естество.

От първи март насам произвол 
отвените планове се и-звършват с 
повече от 100 на сто и застоите 
ще бъдат наваксани. Обективните 
затруднения сега са махнати, уве
личена е трудовата дисциплина и 
боледуваиията са -сведели до ми
нимум- През януари например 6о- 
ледуванията възлизат на 13 души 
на ден, а сега през март те са са
мо дзама души дневно.

В управата на предприятието 
ни съобщиха, че има условия про 
изводственият план да бъде изпъл 
нен в цялост, защото всички съз
нават важността на изпълнението 
на продукцията, от която зазиси 
и какви ще бъдат доходите на хо
рата.

Тази ролива каучкова промиш
леност „Димитровград“ е плани
рала да осъществи значително -По 
-голяма продукция 
година.

Ходът на производството през 
първите два месеца- според оДе11- 
ка на органите на самоуправле
нието, не е бил на нужното рав
нище н е имало застои, конто се 
отразяват върху изпълнението на 
производствения план Разбира 
се, причината за това са на пър
во място (някои обективни затруд
нения, като недоимък на енергия, 
доставки на суровини, грипната 
епидемия и Др., но се казва, че- 
е имало п слабости в организаци
ята на производството.

от миналатапредстоят съдбо-

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА АРАБСКАТА ЛИГА

Кайро седемднев-Съюзът на арабската лига завърши 
ното си заседание. Великобритания бе провъзгласена за от
говорна за безредиците в областта на Аден, а САЩ бяха 
осъдени за неприятелското отношение към палестинския про
блем. Заседанието изключи от членуване в лигата държавата 
Йордания защото е възобновила дипломатическите си отноше 
ния със Западна Германия. Йордания има право да даде отго
вор на обвиненията до следващето заседание на съвета на 
арабската лига.

в

М. Н Н.

□ □□□ооооапоппаооопаооооооаооаоааооаооаоооооооооооаоапоаооооооааоаоооооаоооооооостопоааоаоаоаОоааааоооааооооа  '\. □□□□□□□□□□□□□□□□

Десет години от смъртта на Моша Пияде да ни даде напътствия за .работа 
и да ни свърже с Централния ко
митет на ЮКП. Когато изслуша 
нашето желание, Другаря Пияде 
ни запозна с положението «а пар 
тийното членство в страната и ниМОША ПИЯДЕ ПРИ МАКЕ 

ДОНСКИТЕ КОМУНИСТИ
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каза, че в скоро време щели да 
се образуват независимите еннди 
кати и Независимата работничес
ка партия на Югославия. Каза че 
в най-скоро време ще изпрати не
колцина другари в Македония 
които да проведат синдикални кон 
Ференцан като .спомогнат, да се 
възобновят партийните организа
ции и -се свъжат с Централния ко
митет на ЮКП.

След завъ-рщането ни в Скопие 
започнаха да пристигат партийни 
другари от Белград и други син
дикални функционери- Спомням 
си добре, че един от тези хора,

Ние, македонските младежи то
гава още не -знаехме кой е 
редактора на „Сръбс1ни гласиик“, 
но го чуетвувахме като наш бли
зък. По това време другаря Мо
ша Пияде на път за Белград бе
ше се отбил при Другарите Илия 
Плавев ,и Д-ушаи Цекют. По-късно 
когато беше провъзгласена 
знача“, с която беше забранена 
дейността на Комунистическата 
партия на Югославия ние с .ра
дост четохме статиите на Моша 
Пияде в „Слобадпа реч“-и „Рад- 
н-ик“- Тези статив бяха директиви 
за нашата партийна и синдикална 
дейност .в Македония.

Много добре ои опомням, че 
първите (броеве на „Слободна 
реч" през 1922 година поместваха 
статии на другаря Моша Пияде 
за организирането на ученически 
отбори и други да ту алт и въпроси. 
Това подтикна младежите и те се 
бореха за организирането на, те
зи отбори.

Имах и лични срещи с другаря 
Моша Пияде, които ще остаотат не 
забравими. След „Обзна-на1* и 
„Закона за защита на държавата“ 
в Скопие се проведе, -в края на 
1922 година, нелегална партийна 
конференция. На конференцията 
присъсТуваха някои по-видни ко
мунисти от различни краища на 
Македония. На тази конференция

По повод десетгодишната от смъртта на известния юго
славски революционер Моша Пияде поместваме 
на Тодор ТРЪПКОВ, от Скопие за връзките на Моша Пияде 
.с Комунистическата партия в Македония. Другарят Тръпков 
дава и някои нови данни за ревлоюционна дейност на Моша 
Пияде.

изказване

се разисква по въпроса за активи- 
з-и-ра-не-рс на ония членове па-парти 
ята, които бяха- загубили връзка 
с Централния комитет на ЮКП.
От конференцията с другаря Алек 
сандър Пегрович бяхме избрани 
Да се срещнем с другаря Моша 
Пияде в Белград.

Известно -време след конферен
цията тръгнахме за Белград. Пъл «ойто говори на първоюлското 
помощното, което получихме .от 
партнийната организация -го. скри
хме в плетените вратовръзки. Ко
гато пристигнахме в Белград око
ло 20,30 часа .се отправихме към 
местността ,,-Булбулдер“, «ъдето 
другаря Пияде имаше-своя-квар
тира. Почукахме на вратата и 
след малко се показа.другаря Пи «ос-г между пролетарските маси. 
яде- Когато видя кой го търси и Започнаха да се -събират -парични
провери пъ-рномо-щното, той до- средства за жертвите -на реакци-
ба-ви: „Влизайте вътре бързо, за- ята, за .семействата -на арестува
щото тук ни .следят зли очи . ните другари, взели участие в ста

На тази среща с Моша Пи Ад е чкнте-
разговаряхме -за. тежкотб : йЙЙо: - , - ’ . ' . Б. Николов
жение,-в което, се намираха нйкби в гттрлпмпиа КРОЙ*Петков,, - 20.1 „р, МОША ЙмДЕ ПРИЯТШ нА
членове в-Македония- Поискахме БЪЛГАРСКИЯ НАРОД-

г::
„Об-

се от фронта слушахме с жажда 
думите за свобода и равенство. В 
тези дни пристигна от Солу н -още 
една радостна вест за нас млади
те Това беше първия вестник кой 
то пристигна с военната поща от 
Гърция- Това беше вестникът на 
Мюш^ Пияде, (к-ойт-о ни вливаше 
•вяра в бъдещето. Този вестник 
хвърляше -светлина по пътя, по 
който трябваше да тръгне юго- 

, славския пролетариат.
Моша Пияде като редактор на 

вестник .„Сръбски гласите“ бичу 
ваше новосъздадената буржоазна 
власт и навестяваше ка страници, 
те -си за борбата, която ни пред
стоеше.. Често пъти цензурата из
хвърляше слога от току-що при
готвените страници за печат- Дру
гарят Пияде тогава успиваше са
мо да хвърли ото белините «а стра 
ницйте «якои саркастични лозун
ги: „Да живее свободата на печ- 
та“ и др-.

„Когато. говорим за , .
стъшси на нашата па1ртийна ден- 
ноог"в.'Македония не можем -да 
не си припомним за помощта.
■то оказа на младите кадри .в Ма
кедония другаря Моша --Пияде. В 
ония тежки дни след Първата све 
.товна война когато -в-С(И1Чио беше 
опубгощеио и разрушено, когато 
вре още йтешш; се ходеше в Бел- 
гр^д — градът' Скопие отзГЛеж- 

. Щшфт>уМо «егойит^калдър- 
'ц^Йнк'хулиц,и се^йрещаха, войни- 

съюз ниче-ските армии:

първите

КО.

тържество През 1923 година 
Скопие, беше арестуван и осъден

в

на тъмничен затвор.
Така започна възобновяването 

на работническото движение -в Ма/кедония.
Партията разгърна широка дей-

.................
■:фра1Щузи> англичани, американЦи, 
''алжирци и дауги айиатско-афри^ 

кАгмкй (колониални войски:
ЙГо това: време през’ февруари 

1919' годила в хотел „Париж“ в 
Ск-олие се > проведе Първата кон. 
ференщия на социалдемократичес
ката организация. Тогава за пръв 
път. ние младите току завърнали

Страница 2 ------- ---------------- 23 МАРТ 1967 • БРАТСТВО



КРАЧКА НАПРЕД — ДВЕ НАЗАД 

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО

Покозателите за средносрочния план

СИГУРНИ БАЗА ЗА НОВ 

СТОПАНСКИ ПОДЕМ ме може. а даПреди всичко — 
нс се констатира- че специалисти- 

кооперация
своя -неумоли-Цифрите имат

мост. Неумолимостта реално да 
отразяват състоянието такова как 

е- Фез -оглед на нашето жела 
н-ие А з димитровградското 
-ск-остопанско производство цнфре че освен органнзационност липсва 
ипте показатели не само трево- и инициатива към разширено сел- 
Ш1ТС ш скюстопанско -производство,
мислим въвху тях Когато посочим, че от 18.418

д ‘ 0 пи от 746 800 килгорама жители в Димитровградско сел- 
1юкуствена 'тор, която била из- ■скостопанското -производство х-ра 
разходвана за наторяването на ни 13.334 жители, или 72,/ /0 от 
нивите (в обществен и частен сек- населението - тогава грижата за 
тор) в Димитровградско - през подобрено селскостопанско произ 
1965 -година тази цифра намаляла водство нс тряова да бъде само 

323 658 килограма. - Или от на земеделската кооперации, но м 
172 270 килограма високодобивна на обществените и стопански фа,< 
пшеница, колк-ото била засята на тори- които действуват в комуна 
частния сектор - през 1963 годи- та. Още повече, че след стопанска 

1965 година били израз- та реформа -Практически миграци- 
само 34 190 кг. и накрая: ята на насленението от сеЛо е . 

1964 година (в обществения спряна и че занапред ще трябва 
А имало да очакваме все по-голям брои

жители, 'които се хранят от селско
жи-

земеделската 
вършат всичко друго, но не и сво 

оггреДелена дейност,
те в

вото сел- ята строго
\

Наскоро в Димитровградско ще се обсъжда средносроч- 
ният план за развитието до 1970 година. В проекта бъдещото 
стопанско развитие се основава върху създадената досега 
база, която се утвърди особено през периода от 1961 до 1965 
година, когато ояха сложени основите на димитровградската 
промишленост

Понякога ще чуете, че Димитровградско не е постигнало 
нищо особено и трудно се измъква от пасивността. Приказ
ките обаче лесно са опровержими с данните за стопанския 
възход до 1965 година.

но карат сериозно да се за-жат,

на

Периодът от 1961 до 1965 г. стоянннето си. През 1961. г. за 
са платили на селяните 371 мн- 

мншленото развитие на Димитров • либна динара, а през 65 — бднзо 
градско. Дотогава промишленост
та се представяше от мина „Вид- 
лпч" и „Циле“. „Механик“, днеш
ният „Фабрад“ бе малка занаят
чийска работилница с два три, це
ха, „Свобода“ още се разпъваше 
между занаятчийството и проми
шленото производство.

А ггосле се издигна „Гу.чарата“,
„Цмле“ се превърна в модерно, 
технически съвременно

„Циле“ на една изложба

ция. Транслаторът на Козарица, 
строен от общината и предприя
тията, също е резултат на сигур
ното п бързо развитие през спо
менатите години.

може да се нарече период на Ире на през
ходвашг

изкупени продукти кооперациите 
700 милиона динара.

Някои данни свидетелствуват за 
растежа на благосъстоянието в

през
сектор) Димитровградско с_
8.078 ,0вце, Д°кат0 през 1965 годи- 

намаляла на стопанско |П1ро1И'3»о!Дство т.е.
веят от селскостопански Доходи.

А това ще сс осъществи ако се 
увеличи използваемостта на 
ра-боотваемите площи. ак,0 се уве
личи сточният фонд, ако репро- 
материала заеме ето-голямо място 
в селскостопанското .-производство. 
С други думи казано — ако по
вече хвърляме изкуствена тор, 
ако засяваме внсокодобивни сор-

на тази цифра е 
6.188 т.г. през миналата годи-на на 
5.431 овца. '•

Какво говорят тезн циф.рекп 
показатели? > „

Ако п-о-малко се употребяват 
■изкуствени торове —- 
стезивен начин на селскостопанско 
производство. Ако засяваме низко 
добивеин сортове пшеници 
съ-ответно п .добивите -намаляват.
А когато овцете намаляват в 
ществе»ия сектор — това показа
телно говори, че нещо не върви
в селскостопанското производство 
н че (съзнателно или несъзнател
но) добивите се намаляват т.е. при 
ходите от тоя отрасъл намаляват.

Когато знаем, че след -стопан
ската реформа обществения сек
тор се -разкриха -благоприятни ус
ловия за увеличаване на -сточния 
фонд, особено днес, когато цените 
са размъ:рзнати. Факт е — разпо- 
гаем-ите повърхнини в Димитров
градско не се използват достатъч
но. Още по-иесъвместим-о е, че и- тИ 
менн-о в обществения сектор изпол
-зваемо-стта з -обществения сектор 
(п-о хектар) е по-низка от частния 
и че обществения -сектор стопани
сва на екстензивен начин. Докато !Рата 'често напразно чакат по цял. 
на хектар в частния сектор се Селото няма телефонна връзка и 
падат 15.199 глави добитък на 
обществения са само 799 -глави, а 
показателите говорят че намаля
ването е на обществения сектор 
- а на частния имаме повишаване.

Причините тоя път няма да тър
сим -в сравнително неблагоприят
ната квалификационна структура 
н-а кадрите -в земеделската коопе
рация, защото именно след обеди
няването «а земеделските 'коопе
рации се дойде до подбрява.не 
на структурата на специалистите 
т.е. -силите се обединиха. Парадок 
салн-о ще звучи, но фактите го
ворят, че след обединяването зе- 
меделс'акта кооперация селскост0 
папското производство в Димит
ровградско след направената к-рач 
ка напред — прави две крачки 
назад! Защо е така?

комуната. Спестовните влогове |
об-надминават няколко стотни ми

лиона динара, все повече се купу
ват трайни потребителни стоки — 
телевизори, транзистори, радмоапз 
рати, домакински апарати н ме
бели, а частното жилищно строн-

ПЪТЯТ КЪМ 1970 ГОДИНА имаме ек-
мебедно Все пак в развитието е имало 

оправдани и ненужни задръжки
предприятие, реконструираха 
„Механик“, „Братство“, „Свобода“ 
п техните общи доходи от про
дукцията нараснаха няколкократ
но повече-

В този период бяха изразходва
ни за стопанския възход близо 2 
милиарда 186 милиона динара, т 
които за капитални вложения в 
промишлеността към 1 милиард 
и 300 милиона динара, в селското 
стопанство — 234 милиона, в стро 
ителствот-о, търговията, обществе
ното храненне, занаятчийството п 
комуналната дейност — към 280 
милиона, а за нестопански капи
таловложения 
обекти) 
нара.

Тези, за комуната големи капи
таловложения, които в поголямата 
част -бяха -отпуснати от общността, 
съдействуваха да се рол.ч и ук
репи димитровградската промиш
леност.

се

0б- ' тове пшеница, ако отглеждаме по 
вече -овце и друг добитък и тра
пезата ни ще бъде тю-бо-гата.

Ст. Н.

Показатели на брутопродукта и нац. доход 
(закръглени цифри)

Клон Бруто продукт 
61 г.

Национален доход 
65 г.61 г.65 г.

Назъришки
проблеми

мил.
1.522

мил.мил.
3.147
1.021
2.783

мил.
74Промишленост 

Земеделие (кооп) 
Частно земед. 
Строителство 
Търговия 
Общ. хранене 
Занаяти и ДР-
ОБЩО около

186
23946480

1 4666431.035
17332381100
13122736257 Назърица, Доганица и Яреш- 

ник, три отдалечени от Боселе- 
град села имат сериозни труднос-

(културно-бнтовн 
към 392 милиона дн-

41109156
10785341 275

3.6792128.4342.455 Местната канцелария в Назъри 
ца работи само един ден :П седми
цата, н то -нередовно. Затова хо-н трудности, конто частично не са 

преодолян» и сега.
Пред промишлеността стон въ

просът за обединяване с други, 
по-широка реконструкция' н снгур 
но пласиране на продукцията: 
продукцията. Някои предприятия 

, след започване на реформата се 
намериха в трудно положение, 
което спъва н общото развдтпе 
на комуната.

В областта на селското стопан
ство също трябва да се решава 
по-зряло въпросът за по-организи- 
рано -производствено сътрудниче
ство между кооперацията и -селя
ните и да се развие и укрепне 
общественият сектор в този от
расъл.

телство е еднакво силно п в гра
да и на село. За четирите годи
ни в Димитровград са построени, 
без да смятаме 
близо 150 частни къщи, а на се
ло' към -200. Мнозина селяни са 
построили частни домове в Пирот, 
макар че не напускат имота сн и 
селото.

недовършените, в .спешни случаи «яма как ща се 
потърси помощ. Миналата годи
на се случи една жена да загуби 
живота си за това и остави две

ШЕСТ МИЛИАРДА ПОВЕЧЕ 
ПРОДУКЦИЯ
Резултатите от капиталовложе

нията през споменатия период са 
огромни. В 1961 година брутопро- 
дуктът -на комуната възлиза на 2 
милиарда и 455 милиона динара.
Пет години «о къоно през 1965 г., 
той нараства на 8 милиарда и 434 
милиона динара. Този огромен 

. растеж от близо 6 милиарда ди
нара даде възможност за съотве- на 
тно увеличение и на националния 
доход. През 61 г. той е само 912 
милиона динара. През 1965 г. е 
3 милиарда и 679 милиона динара 
или близо 2 милиарда и 800 ми
лиона динара повече.

Най-голям растеж отбеляза про 
мишлеността, като бруто-продук
цията се увеличи с близо 3 ми
лиарда динара, а нац. доход — 
с 1 милиард и половина. През 
1965 година например във всеки 
100 динара производство в кому
ната промишлеността обезпечава 
37 динара, а 1961 г. е обезпечава
ла само 8 динара. Нейното про-

65 е г. е 17 пъти по- този период
села започнаха да гледат тслеви-

деца сирачета.
Пощенските пратки също не 

Пристигат редовно- Случва се 
писмо от Босилелрад или Скопие 
да пътува с месеци до тез« села.,.

Населението от Ярешник, Дога- 
ннца и Караманица негодува, бра 
шното в Караманица е с 20 ди
нара по-окъпо, отколкото в Долно 
Тлъмпно-

СТОЖЕР И НА ОБЩЕСТВЕ
НИ ОБЕКТИ

Културно битовото равнище 
хората и благоустрояването 

също са значителни през периода. 
Към 100 конфортни жилища'са 
построени от общината и предпри
ятията в града, в Невля, Т. Одо- 
ровци и Димитровград са строени 
училищни помещения, в града е 
построен здравен дом и няколко 
моста, поправени са важните шо
сейни артерии към някои от райо
ните и се подготвя електрифици
рането на два района.

Може би за времето, в което 
живеем, е важно и това, че

градът и околните

Крайно време е да се 'предприе
мат мерки.

Асен Миланов
Тези задачи обаче ще се реша

ват в следващия период. За тях- 
нма база и Туристите иснат изгледи от 

Димитровградско
ното разрешаване 
кадри, които все пак трябва да 
бъдат засилени с нови, млади спе-

в циалистд.
изводство в 
голямо от това през 61 г. Селско
то стопанство, макар и да не е 
имало такъв растеж, също е било 
във възход. Брутопродукцията 
обществен,ия и частния 
през 1961 -г. -възлиза на 
ард 515 милиона динара, а през 
65 _ на 3 миларда 804 милиона

М. Н. НЕЙКОВ

Сезонът па туризма започва 
рамо тази година. Близо 30.000 
души вече са минали по шосето 
в януари II февруари- Колко са 
минали <5 влака — не знаем, но 
може би к>ще толкова.

'Поискат хората да се обадят 
на близък от 'Градинския преход 
или димитровградската гара с 
карпгчка — изглед от Димитров
град, но такива няма. Всъщност 
има. па те са само добър доку- 
мсмт на безвкусицата.

Туристическото дружество от 
града не предприема нищо, ма
кар че това мероприятие би им до 
неоло голяма пара. Узнаваме че 
нямали средства Да .платят снима 
пето и работата. Узнаваме също, 
че предприемчивият „Компас" ве
че се готви да направи изгледи 
па Ерма, Погаковскн манастир, 
Стара планина, Димитровград. 
Кой -знае колко на- „Компас” вър
шат работа парите, които би по
лучил, но ето — знае си реда-

Има възможност „Компас“ да 
не Прави изгледи и да предостави 
това на дружеството ® Димитров
град. Остава само- тр Да намери 
пари — не повече от един милион.

Защо например ОС нс обезпечи 
един заем ца дружеството? Той 

■ бързо би се върнал, когато хиля

ди з»ола ще 'минават дневно през 
града и -градския преход? Тук по
не няма риск.

в м- н. н.сектор 
1 мили- Младежка хроника

динара.
В другите отрасли успехите са 

но не са без
обществено-политически работни
ци от Босилеград.

МЛАДЕЖИТЕ ОТ ГРАДСКИЯ 
АКТИВ в Босилеград се обърнаха 
към 
живот
леград с молба да гостуват с ко
медията „Косинус" в Димитров
град. Отборът даде своето

под това равнище, 
значение за живота на хората. Отбора за културно-забавен 

при ОК на СЮК в Боси- — ★ —РАСТЕЖ НА БЛАГОСЪСт 
' ЯНИЕТО КОМИТЕТЪТ ПО ОРГАНИЗА

ЦИЯ НА фестивала па българс
ката народност в Боснлеградско 
проведе своето първо заседание, 
на което бяха дадени предложе
ния за програмата па фестивала.

съгла-Икономическият подем се е от
разил и върху състоянието на на
селението. Промишленото развитие 
на града предизвика значително 
преселение от селата в Димитров 
град, като разреши 
излишната работна сила на село. 
От 1961 г. до 1965 г. броят на 
работниците се е удвоил. В 65 
г. техният брой възлиза на 1643 
души. Работните заплати също са 
в значителен растеж. В 1965 г. 
са заплатени на работниците бли
зо един милиард динара, 
тр,и пъти повече, отколкото през 
61 гадпиа.

Селското население, благодаре
ние -на подобряване на производ
ството, повишаване цените па зе
меделската •продукция и сигурния 
пласмент също така подобри съ-

Бяха направени контакти ссие.
Димитровград. Според тези раз
говори посещението ще стане на 
1 и 2 април.въпроса за — ★ —

— ★ — ПРИ ГИМНАЗИЯТА В БОСИ
ЛЕГРАД е проведено състезание 
на най-добрите математици. От 
тридесетте състезатели петима се 
•класираха за околийското състс- 

Леоковац, което ще се

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ КОМИ
ТЕТ НА СЪЮЗА 
при гимназията ще организира по
лагане -на венец на гроба -на ре- 

Иван Караиванов 
на 27 март в Белград. В делега
цията за полагане на -венец се на
мират трима средношколци, двама 
преподаватели от гимназията, е- 
дин Студент от Белград и двама

на младежта
-'А'. ^ у-
Г*'- **запие в

проведе на 26 -март.
Най добър ус(пех е показал

Иван Накев.

почти
волюционера чет

въртокласникът 
Класираха се също и Васил Ва- 

Сотир Владимиров от I 
Ванче Кроиев и Павел Асе- 

Ив. Н.

Коминът на Кракра Пернишки 
„ Погановскн манастир. Няма ли 
да е интересен на туриста?

силев и 
клас, 
нов от III клас.
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Разширяване 
на малиновите 

насаждения

ФОТОХРОНИКА
(□) )Ж(, Ш» СО Ч? ЦЗ2Ш ЗШ ^

^5РШЩЗЩЕ^ Село Извор на извораОПАСНИ ДЕТСКИ ИГРИ Оаце мрез есента ма минала
та подинн земеделската коопера
ция „|Сточа1р“ 'в Димитровград Пре

Огце през есента на минала- 
дприе твърде (полезна практична 
Iинициатива. Именно — 'безплатно 
или по твърде «изми цени на сол- 
окотопгап'С(КИте (Производители в |ра 
йоните иа Вурела и Дерекула 
осигури малинови фиданки.

От своите малинови градини 
земеделската кооперация безплат
но раздели на 'Частните .собствени 
ци пад 200 хиляди фиданки, кое
то имаше за цел да предизвика 
интереса на частните собственици 
за тая твърде доходна селскосто
панска култура. И резултатът не 
изостана — ирез есента само бя
ха засадени повече от триста хи.ч 
иди малинови фиданки.

Тази пролет земеделската коо
перация „Сточор" продължи с ак 
цията за засаждане па повече Ма
ринови градини. Чрез белградско 
то селскостопанско изкупвателно 
предниятме „Плаптажкооп“ земе
делската кооперация изкупи по
ни 200 хиляди малинови фиданки, 
като за една .фиданка заплати 5 
стари динара. Докато селскосто
панските производители същи ге 
малинови фиданки продават Но 
2 ста.ри динара.

Безспорно — пример За всяка 
похвала, акция, която свндетслст- 
пува за далновидност в селоко- 
стоианското производство, защото 
елад, няколко години тези капи
таловложения от към 1 милион 
стари динара съвсем ще се изяла 
тят. Земеделската кооперация о- 
безшгечи малинови фиданки :по 
тв-ьрде низки цепи и зарад топа, 
■че през „проникване" с тази кул
тура в селища, където псе още 
не заема нужното мяст.о и дохо
дите на населението. Най-голям

Над пътя в центъра на селото 
махали се показа

Пред него се трупат хора и 
чакат Да дойде делегата от Босиле 
град да открие 
събрание на избирателите, 
вратата стои съобщение 
браниего. По-надоле от магазина

към другати 
малък навилион — бетонен, чет
въртит, голям кладенец, покритс 
керемиди, доставени 
дъбови стълба. 11пескочн.-.ме пле-

прн Димит- 
тежко еСлучи сс още една злополука на пвтопътя 

оовград. „Застава—750", пожаревска регистрация, 
повредила левстгодншнии ученик Д Г., който невнимателно 
е преминавал пътя. И невинен да е шофьорът, ще има разкар- 
пання, с които никак няма да се намали нещастието, дошло 
нзведнаж от лекомислената детска игра.

кандидкциовмо
Нана няколко

за съ-
та и се наведохме над оградата. 
Доле клокочеше чиста изворска 
пода. Не сс знае откога хората

извисява ръст една голяма сгра
ди. необикновена за тозиМиналата година е по-Тази злополука не е единствена, 

страдало момче Карало колело, без да спазва правилата за 
движението. Едно дете е повредено при Лукавишки мост 
Тичало през пътя да иърне топка. Едни баща пък е имал 
щастието детето му да нс бъде смазано от тежко натоварен 
камион, но затова ще трябва да заплати обезщетение. Шо
фьорът, да не сгази детето, е повредил колата при слитане 
от пътя и повредата струпа близо половин милион динара. 
Групи малчугани са замеряли с камъни минаващи вози а, 
излагайки на опасност живота на пътниците в тЯХ- Други са 
слагали тухли, на пътя, за да обърнат някой автомобил. .Гре
ти са чупили светлинните сигнали. . .

Така натрупани, тезн данни едва ли сочат с пълна сила 
опасността на детските игри край пътя. Но тя съществува н 
налага да се потърси начин, за да не се дадат нови жертви 
през туристическия сезон.

Повече от 10.000 коли вече са минали. Чакат се стотици
месеци. И всяко носи смърт на

край.

хиляди возила през летните 
невнимателните деца, самонадеяннте пешеходци или велоси
педисти. които мислят, че само шофьорът е длъжен да вни
мава за живота им.

В града вече кръжи въпросът, кой трябва да сс грижи за 
предотвратяването на нови жертви. По иашня обичай ст" 
ме до обвинения от рода „какво правят учителите, милиций-

Та’ А^родителитс? Дали те не са длъжни най-много?
Учителите са говорили за опасността от движението. 

Милицията неведнаж е гонила от пътя разиграни малчугш 
А игрите са повтаряни и на пътя неведнаж с правено двнже-
ние.н„жна е съвместна работа, да се обясни на децата и на 
възоаещите ^та опасност, която носят бързо Движещите 
ге возила И всеки да поеме своята отговорност: родителят 
— да3не позволява неконтролирани детски игри до пътя, ми- 
„.щТ™ - д‘ разгонва ««•» в Ще»»™в“

те знания за движението. Те друго ие могат д< Р
Н,,ТОАМмоЖжеб^едкоИСрКеашеен.ш. "валидно за всички, би било 
най м място - да се забрани ненужното ДвиЖ^",енп°н В

интерес са проявили гражданите 
от селищата Борово, Долна и 
Горна Невлп, Искровцн. Драгови 
та, Бански дол и други.пътя. Ст. Н

Грижа Зй производството, но и зп човш
досега лективът има и желание, и сред

ства за продължаване 
полезно мероприятие.

Може би тези неща и стипен- 
дирането на 13 млади хора, 
конто се отпускат добри суми за 
стипендия, на някой ще изглеж
дат разсипничество на пари, които 
биха могли да се използват за 
по-високи заплати. Ако има таки
ва в предприятието, те са малци
на. Колективът напълно правилно 
разбира, че пътят към по-голяма 
продукция и по-висока произво
дителност води през непрестанно 
повишаване 
производителя и осигуряване на 
специалисти.

Именно това разбиране на нуж
дите неотдавна намери израз и в 
едно друго решение. Един на сто 
от общия .доход на предприятието 
занапред ще се отделя за научно
изследователска работа — за усъ- 
вършенствуване на производстве
ните процеси и технологията. Само

500.000 динара единично, 
са отпуснати на 19 работника. Всъ 
щност мнозина са по-заинтересО- 
вани да си строят частно. Техни- 

!гзхождат от многодиш- 
дават за об- 

жнлнша и от това, че

общ доходМин алогодишн ият 
на димитровградската каучукова 
промишленост възлиза на повече 
от 2,6 милиарда динара. В резул- 

производствен успех ,

на това

те сметки 
ннте наеми, конто сетат на този 

предприятието се реди между те
зи, които осигуряват на работни
ците високи работни 
условия за непрестанен растеж на 
културно-битовото равнище. Сред- 

работна" заплата през мнна- 
възлиза на 64.000 

най-голямата е 
50.000

на
ществени 
е по-добре да се направи усилие 
да се има свой дом.

заплати и

ЗНАЧИТЕЛНА ПОМОЩ И 
НА ГРАДА

ната
лата година 
динара,
130.000, а най-ниската —

като лата води кален път. По-лесно е 
да се мине през ливадите и ово-

Докато почне събранието никой 
да влезе в студената

„Гумарата“ е оказала значптел- 
помощ и на града.

помощ са оказвали и дру-
Всъщност не иска

стая. С хурки и вретена в ръце 
се вайкат няколко жени. Между 
тях е и Миланка Крумова. Заста
на смело пред обектива на фо
тоапарата .

динара.
• Но не само заплатата влияе за 
подобряване условията на живота 
на (работниците в това предприя
тие Във фонда общо потребление 
са отделени 50 милиона динара,

на
щните градини.

По овалните рътлинн са пръс
нати нивпцн

такава
„заможни“ предприятия, из-гите

хождайки от това, че правят улес 
работници. Но

е най-голяма.

квалификациите на черни и влажни 
след стопяването на снеговете. 

Вцентъра на Извор е магазина.
по-нение на своитепо едни или друг начин по- 

равнище накоито
вишават жизненото 
човека. Разбира се, това не е на- 

тазн година. Грижа-

мощта на гумарата 
За няколко години това предпри- 

отдели средства за пътя къмятие
болницата (5 милиона), за про- 
тивпожарна кола (3' милиона) 
телевизионния транслатор над гра 
да (1,5 милиона), за гимназията 

ЕДНА ТРЕТА ОТ НОВИТЕ • (1 милион) и 2 милиона за детска 
ЖИЛИЩА -СА НА „ГУМА- граД|Ша, която в скоро време ще 
РАТА се строц в града.

Всички тези обекти и средства

правено само 
та за човека върви редом с три- 
жите за производството 
пускане в действие на това пред
приятие.

от самото , за'

тази година отделените средства 
ще възлезат на 30 милиона ди
нара.Едий трета от досега построени

те конфортни жилища в Димитров 
град принадлежат на-„Гумарата . 
Няколко години поред колективът 
е купувал по няколко жилища 
годишно за нуждите на свои спе
циалисти ',и работници. Досега са 

- рупени. 22: Жилища, а в скоро вре
ме този колектив ще стане соб
ственик .'На.( още 8 нови апарта
мента, конто- строи Гради*“ в 
центъра на-града. Тези осем апар 
тамента ще струват,към-38 милио 
На динара-и да послужат на но-
'^^&^°Л^отниц,, 

без .жилища.:. ' . . - . V 
. Ко-лркгивът разбира, че-ие .е 
състояние',да отдели толкова сред 
стла,' ^да^оотрон на- йсекц ;ну

• •,ждает^с^ работиик жилцще.' За

.трдбвало
.;^,.тггделй,стотвци М,нли«ни дина- 
,:,^й,^кРитР :някОдДократп'б надмина 

ват -средствата на,- натрупването. 
Затова, редом с построяването • на 
жилища ‘се’ отйубкат кредити на 
работници, «рито. си строях частни 
жилища в града. Такивр кред _ 

повече от

са необходими на развиващия се 
град, а пряко са необходими и на 
работниците ,и на самото пред
приятие. Може би тъкмо за това 
органите 'на управляването 
ги са проявявали пълно разбира
не, кога.то е ставало дума да се 
опуснат ли средства за тези -ду- 
жди.

М. Н. Нейков

Д. Тлъминовина-

Два пъти днев
но — рейс

270 РАБОТНЙЦИ НА 
• - ' КУРСОВЕ •

: Голямо вниманде се обръща на 
образованието и квалификацията . 
на производствениците, на осигур
яването на кадри за идните го
дини.-,- ..

■ Досега- 160 работници са
през подготвителни курсове, 

след които са посещавали курсове 
за .квалификация. Сто и десет ра
ботници са минали през квалифи
кационни курсове, след което са Според новото раз/шсацие на 
държали -изпит за квалификация. рейсовете рейона на Долно ТлЪ-
Тбва обаче яе'е край на начинание мино ще има добри връзки с Бо-
то. Различни курсове ще .се орга- силеград и вътрешността па стра
низират и в бъдеще, защото ко- ната. и- м-

Ав.тртранспортпото предприятие 
„Бесна кобила“ в Босилеград пре
устрои движението на рейсовете 
до Долна Тлъмино. Според ново- 

разисание, рейсовете за Дол-

след

След събранието насядаха и за-в
т,о
на Тлъмино ще пътуват два пъти 
дневно. Един ще тръгва в 5 часа 
за Д. Тлъмино където ще прис-

почнаха обикновена женска рабо
та Смеят се и приказват. Когато
завършиха с разговорите по.иска-м ина

тите в 7 часа и веднага се връща 
обратно за Босилеград. И в тория 
рейс ще трътка в 14 часа и в 16 
часа от Тлъмино за Босилеград.

ха да им направим снимки.ли
— Ще ги намерите „Брат-в

ство“.
И -наистина те за пръв път ше

се видят във вестник . .,
На тях' не им е тежко. Не се

оплакват, от безсъние и нерви...
ити, М, Б,Пъргави «а- и весели . .,

възлизат накоито
23 МАРТ 1967 ф БРАТСТВО
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За безпощадна борба срещу
сеч

га
НА
АГРОНОМА

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДПрез миналата година :В Боси- 
депрада*3 обЩИ“3 ТРИ земеделски
кооперации изкупили 60.909 тра- 

Било е разрешено да се 
само 17.200 кубически мет

а останалите нарушения по гори- 
Ц ~ намалявали. Д0 9 март мя- 

алата година за безправна сеч 
оили съставени 96 актове, а през 
съхцин период тази Година — 
общо 7. Но това не значи, че се е 
прекъснало с тази вредна Практи
ка- Затова ще е необходимо 
пълно ангажиране на органите 
горското стопанство в Общинска 
та скупщина, инспекцията 
зара н съдията
Досегашното сътрудничество в 
спречав-ането .на безправната сеч 
даде добри резултати. Вече 
му не се гледа 

Реформата

величени само с 23 на сто, а зе
меделските кооперации сами ги 
покачват, конкурирайки помежду 
си, и до 60 «а -сто- С чие разре
шение правят това? Кооперации
те по този начин сами се излагат 
на големи материални разходи, а 
от Друга страна — нанасят големя 
вреди ,на горското стопанство. С 
увеличаването на изкупните — те 
повишават и продажните цени на 
траверсите за конто много се тър
сят на югославския пазар Ииспек 
цията се с-рмнява в някои сделки. 
Те засметвали различни превозни 
услуги, които и значително пови
шават цените на траверсите.

Инспекцията намира, че :В тър
говията с траверсите има много 
неправилности — фиктивни смет
ки. .неуредни документи чИ др.

С различни машинации значи, 
земеделските кооперации стигат 
до незаконни печалби. Затова мо
же да дойде до .отнемане «а не
законно „припечелените“ пари. За 
сега е известно, че кооперацията 
в Горка Лисина е осъществила 
по такъв «ачин 5 милиона стари 
динара, а тази в Долно Тлъмино 
— над 3 милиона динара.

В идната година се очаква да 
няма незаконни работи и спекула 
по простата причина, че още по
вече ще с1е засили контрола по 
опазването на горите. Ще ое на
мали сечта на техническото дър
во и прочее. Така също ще се дър 
жи повече ометка и в разполага
нето с дървото за топливо, а пред 
виждат се и глоби за ония. конто 
купуват строителен материал без 
позволително

верен
отсекат

дървесна маса за траверси, а 
^сечени са към 450 куб- метра 
безправно. Железопътните травер 
си са продавани над определение- 
те цени.

Нелоялната конкуренция между 
кооперациите в Босилеградско и
горското стопанство във Враня 
(секция Босилеград) довела до 
покачване на цените на траверсн- 

по този начин се стигнало

Слънчогледът е доходно растение, което все повече се отгле
жда в нашите краища. Макар да успява на много почви, за пости
гането на добри добиви са необходими по-добри условия на отгле
ждане — топлина, влажност, плодородна земя и пр-

Слънчогледът иска доста влага н хранителни вещества. По 
време на растежа до даването на плод, което трае близо 4 месеца, 
слънчогледът дава високо стъбло, големи листове и едър 
който после дава и до 1000 слънчогледови зърна, които тежат бли
зо 70 грама. Цялата тази маса на растението иска много влага н 
много хранителни вещества от почвата. Със своя силен корен слън
чогледът измъква и последните количества вода и вещества от по
чвата. Затова той може да вирее и на почви, където царевицата 
не дава никакви реззултати- Обаче за да се получат по.големн до
биви, необходимо е да се засява на ло-богата и добре обработена 
почва.

по-

звят<по па- 
за нарушения.

нико-
до „преизлъление“ «а плана 
сечта. Сечена била гора без поз
волително и към 1600 кубически 
метра дърва извън кориите- В то
ва състезание кой повече ще отсе
че" — най-далеч отишли частните 
стопани. Все до .началото на тази 
година сечта била в увеличение,

през пръсти.
_ през изтеклата ооДи 

на съдействува -за възстановява
не на ред ,и горското стопанство 
в общината- Съставени са 124 ак
тове против лица

на

В нашите комуни добивите на слънчоглед не са високи. При
чината за това е лошият избор на нивите, слабата обработка на 
почвата и торенето. Ако земята се приготви преди сеитбата и се 
приложи солидно обработване и хранене по време на развитието 
на слънчогледа, тогава биха могли да се получат по^големи добиви.

През есента трябва да се започне с приготовяването на пар
целите- Трябва да се наторят с животински тор, да се изорат по. 
дълбоко, като се придаде малко минерален тор. Така парцелата ще 
обезпечи нущнатл влага и хранителни вещества за растенията на 
слънчогледа.

Напролет, преди сеитбата трябва да се унищожат плевслнте 
с плитки оран, а после да се сее. Основното торене и подхранване на 
слънчогледа е много важно за получаване на повече зърно. Необ
ходими са азотни торове и достатъчно калиий, който обикновено 
съдържа самата почва-

За нашите условия е необходимо през есента да се хвърли 20 
до 30 хиляди кг. животински тор на хектар площ. Освен това да 
се хвърлят: 150 до 250 кг. на хектар фосфатни торове, и 100 кг 
калиеви, които да се заорат на дълбочина до 25см-

Напролет преди сеитбата по време на плитката оран трябва 
да се хвърлят на хектар 100 до 200 кг. нитромонкал и 50 до 100 кг. 
суперфосфат. Преди първото окопаване за подхранване трябват 
100 кг нитромонкал и -50 кг суперфосфат. Това са необходимите за 
нашите условия количества-

Времето ка сеитбата се определя според условията на вре
мето, когато температурата не е по ниска от 5 градуса Това при 
нас отговаря на втората половина на април. За сеитбата е необхо
димо 1,5 кг семе на декар, което се засява на 5 см дълбочина. Ако 
след сеитбата не направи кора на почвата, трябва да се разтури с 
браносванс напряко от реда на сеитбата.

След поникването на растенията трябва да се проредят- Това 
се прави когато растенията достигнат височина 6—8 см. Разстояние 
то между растенията трябва да е 40 см, а между редовете 60 см. 
След това се върши второ окопване, обикновено пре юни, зависимо

„„„ и организации-
заловени :П безправна -сеч. Против 
кооперацията в Горна Лисина бил 
съставен акт още преди три годи 
ни, «о още не -са- предприети 
ки. Не смеем 
кооперация има

мер-
да твърдим, че тази 

привилегии при 
съдията да нарушения в Босиле
град.

В строемежа за опиране на без
правната сеч и непозволена 
го-вня с траверси има

БЕЛЕЖКА

ПРИВИДНО
РАВНОПРАВИЕ

ТЪр.
разногласия 

между -съдията за нарушения ,и 
Вечето за нарушения-- Съдията
иска да -се п,ри-лагат по-остри мер-

а ®е<1ето ги намалява. Това 
Подтик на

Всяка година по повод Осми 
март особено щедри сме с лас
кавите епитети към жената в 
обществения ни живот. Позо
ваваме се на въоръжената бор 
ба, на .годините от възобновя
ването и т- н., за да покажем 
колко много жертви са дали 
жените, какви геройства са про 
явили за изграждането на дне
шното хубаво. Това признание 
жените и мъжете е извоювано- 
ват. Заслужено са извоювали, 
в .ра[.мк1тте на Революцията, и 
своето равноправие -с мъжете.

Че това равноправие между 
жените и мъжете е нз-вв-ювано.

дава
защото очакват да

спекулантите, 
минат по-леко.

От друга страна инспекцията 
по пазара при Общинската 
Щнна в Босилеград прави 
Да попречи на по-нататъшната 
търговия -с траверсите като 
волява те ща се .продават

скуп-
усилня

не поз
„„ - над оп
ределените цени. Изкупвателните
цени на техническото дъ;рво са у- Богдан НИКОЛОВ

Г л
СКРЪБНА ВЕСТзаписано в '.много основни до

кументи — няма нищо спорно- 
Явява се нещо Друг-о опорно. 
Практиката в известни случаи 
говори- че, особено в последно 
време, в някои среди равно
правието е -само привидно, фор 
мално. И въпреки всички апе
ли на най-високите обществе
но-политически

С прискърбие съобщавмае, че на 10 март т.г. на 38-Годи- 
възраст почина Вера Велева, учителка във Враново.

Опечалено семейство Велеви

от растежа на растенията.
При такава обработка игоат да се получат 200 Кг °т Декар 

илн 2.000 кг от хектар-
шна

V Йордан Маринков. агроном
У/-Р- у/лГЪ/Х У/4 •У/^ УлС ТГА? аги: Ж>/Т 7/^ 7/^ У/С 7 ' ~*Г/^ У-Ъ У/^- ~Г/Л ~Т/6 -Ж/6 Т/^ -У/У -у! *&ЯПУЛГ&.

Нашенци за себе сй и родния крайорганизации, 
отделни среди като че ли си 
правят оглушки. За това тези 
апели остават формални- 

Една учителка в Босилеград 
например, активен 'Самодеен ра 
ботник в културния живот на 
града, до преди годнн-и и член 
на Изпълнителния отбор на 
ОСРН, е възмутена от насто
ящото положение на жените в 
обществения живот в община
та. От изтъкнатите 89 възмо
жни кандидати за отборници 
няма шито една жена. За пред
ставител в Републиканската 
скупщина и дума да .не става 
В цялата Общинска конферен
ция на СОРН има само една 
жена, в Изпълнителния й от
бор пито една, а в Общинския 
комитет на СКС има само две 
жени.

Дали такова застъпване- по
точно незаетъпваие, на жените 
в споменатите институции е 
действително отразяване на ак
тивността на жените в разли
чни области на живота в общи 
ната? Едва ли някой би могъл 
да посочи толкова убедителни 
факти, че да оправдае настоя
щето положение. Нека сн поз
волим да постайим въпроса Да 
ли -всички другари възможни 
кандидати за представители и 
отборници .наистина са толкова 
дейни обществени работници, 
че на тях не може да бъде .ра
вна нито една жена-1

От Друга страна, дали вина
ги.и във всяко, .отношение .тряб 
ва да гьраим токлова ангажи 
райе от жените по събрания 
и атр., че да .получат право или 
заслужат да бъдат -и иай-висо- 
ките изборни институции в об
щината или трябва да..се дър- 
Жи сметка и, за семейните им 
дД-лжности, за труд който 
лагат около 
децата!.

$ ЛЕПОЯ МИЛАНОВ:
ОТЛИЧИЕТО НА ДРУГАРЯ ТИТО 

МЕ ЗАДЪЛЖАВА
рат в някои форуми в града, Се. 
га .съм член на градския съвет за 
възпитание «а децата, член съм 
на Съюза на фото-кино на СР 
Македония. Обаче аз считам като 
най-важно свое задължение в 
Народната техника и председател 
на общинския съвет на Народната 
техника за общината Идвдия. 
Имам и други задължения, но те

стта на един човек много голямо 
влияние има средата. Тук работа- 
та се признава и в Скопие въоб
ще има широко поле за работа.

Какво най-много Ви харесва 
в Скопие?

всички ония, които идват тук 
искрено да работят.

— Какви връзки имате с 
родния край?
— Почти Никакви, макар че ре- 

девно отивам и следя развитието 
му. Успехите в развитието на Ди
митровградско са безсъмнено гол 
емн, н.о всички възможности все 
още са неизползвани. Напълно 
съм .съгласен с мнението на Сотя 
ров, че за уреждане на долината 
на Ерма трябва да ое обърне по- 
-голямо вн имане. Възможностите 
■за развитие на 
още не са използвани 
■край. А тук са нашите врати 
Изток .и затова първите крачки 
«а чужденците па паша земя тря 
бвд да бъдат приятни. — каза на
края другаря Миланов

Богад НИКОЛОВ

— Това е трудно да кажа- Ско. 
пне обичам като своя роден край, 
И действително Скопие 
•ро родно място. Тук-преживех зе.ч 
етресението през 1963 .година и ог 
тогава активно работя за негово
то изграждане опоред моите сн. 
ли. Затова Скопие обичам 
го ме- .радва . когато виждам

е мое вто-
ЛЕПОЯ МИЛАНОВ от с. Желюша, Димитровградско, 

Сега жител на град Скопие. Тук завршил Педагогическо у- 
чилище и започнал да работи като преподавател в Основното 
училище „Братя Миладинов“, по Общотехническо и художес
твено ввзгштание. Известно време работил и в Педагогиче
ската академия като преподавател по Общотехническо възпи
тание. Проявил се като специалист по моделиране на метали.

В настоящия момент работи като преподавател в Основ
ното училище „Владо Тасевски“. В училището е председател 
на управителния отбор.

Неговия главен фах е техническото образование на дла- 
дежтта. В това направление е постигнал огромни успех и за 
тази дейност отличен от президента Тито с Орден на труда 
със сребърен венец. По този случай го посетихме и помоли
хме да ни отговори на някои въпроси за рубриката „Нашсп- 
ци за себе си. . ."

туризма все 
в нашия 

към
и ммо

ка к 
такараните от 'Земетресението 

бързо се лекуват. Скопне е обп-
защоточан град и зарад това, 

той трием а с разширени обятия

' у( у- -
'«-а

. ) ;к-' ■

— Как дойдохте в Скопие?
— В Скопие дойдох като сту

дент и сега ето вече единадесет 
години съм жител на този град. 
Работил съм в няколко училища 
и тук стекох много Приятели.

Научихме се, че 'имате много 
задължения в обществеио-ттолитч- 
ческите организации. Може ли 
да ни информирате н кои органи, 
зации .работите?

— Освен -в училището, където 
съм председател на управителния 
отбор, имам и някои' задължения 
■в града. Най-много работя вър
ху техническото образование на 
(Подрастващото поколение. Ив 
това направление .имам известни 
успехи. Зарад тая моя Дейност 
през" последните години ме‘ изби-

са второстепенни.' Ми алата годи
на получих награда за една фо
тография с която участвувах ка
то .фотолюбител на един конкурс. 
Иначе редовно участвувам на из
ложбите на фотолюбителите и мо
ите художествени фотографии се 
приемат добре.

по-
— Какво най-много Ви харесва 
през миналата година?

повдигането на

Може би всичко това говори 
за един спотаен мон-оле', че 
само мъжете са способни за 
Обществени функции, или 
точно жените да -се застъпват 
повече символично? Нека бъде 
само предположение.

— Не само през миналата'годи
на, но въобще в моя живот иай- 
-много ме зарадва отличието, Ор. 
денът на труда със сребърен ве- 
неЦ, което получих от президента 
Тито'по случай 25 годишнината 
от Народната рсволгоип. Това от
личие много ме; задължава- И не 

признание. За, активно.

но-

М- Присойски

само това
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бюлетинДимитровгр ад ски Библиотеката 

грижа на всички
1

За какво 

приказват 

хората
Малко са градовете в СР Сър

бия, доило могат да се •похваля г, 
че имат библиотеки по-стари от 
•полови,и век. Това е съдбата иа 
всички градове, (робували под тур 
око и то. Защото т урците със сис
темност, особено през последните 
години па владичеството ои, уве
щаваха всеки зародиш на нацио
нално .осъзнаване. А под удар то
гава се намериха културните ог
нища (библиотеки и читалища), ко 
•иго се стремяха освен национално 
да подишат и .културното равни
ще на гражданите.

През 1968 година Димитровград 
ската библиотека ще чествува 70 
годишнината си. 
дълъг период за съществуването 
иа една библиотека. Неосведоме
ният читател навярно счита, че 
димитровградската библиотека е 
една от иай-богатите библиотеки. 
Но цс е така.

Защо?

та библиотека ее обръща за по
мощ към всички организации п 
органи.

Гражданите, които в момента 
искат да й помогнат може да * 
абонират на някое описание (адре 
сът и е: Градска библиотека — Д« 
митрегаград), или пък да и 'Подар
ят книги. Без оглед откъде идват 
книгите — радушно ще бъдат при 
ети. Тази акция пада във време
то. когато идващата година ще 
бъде чествувана 70, годишнината й 
а според неофициални-,изказвания, 
най-добрите дарители идващата 
година ще бъдат повикани в биб
лиотеката като пости. Безспорно, 
че за седемдесет годишнината ще 
бъде оформен отбор за чествува 
не. Настоящата статия, обаче; ис
ка и.ма за цел да подкани и -Подти 
кне в синки граждани на българ
ската народност да дарят книги 
и списания на читалището т.е. да 
обогатят книжния фонд.

Акциите о тотя вид ще публику 
ваме, а дарителите явно ще бъ
дат изтъкнати.

Че библиотеката в Димитров
град трябва да бъде грижа на 
всички ни потвърждава и факта 
— че досега помощ от компетент
ните органи е била отричана, или 
ако вземем само сегашните, ще

Л.

Ч1111

Бай Стпврн в Димитровград

НЕ ВСИЧКИ ХОДЖИ 
СА СВЕТЦИ

Сравнително
Днмнтровгардчаии са обхървани от много проблеми. 

Изборната кампания е в разгара си. туристическият сезон 
започва, а Градът си стои и гледа как минават и заминават 
чужденците. В общината се изготвя бюджетът- но псе недо- 
стигат пари за всичко, а магазините зеят полупразнн и спе
стовните влогове растат, защото няма какво да се купи.

Но това всичко може да се отнесе към сферата на ония 
проблеми, които са малко по-официални. Иначе градът си 
Приказва за много неофициални неща, примесени малко с 
хумор, малко със сатира, които не са съвсем без значение.

През февруари* па прехода При 
Градини са минали близо 2.500 
ходжи иа път за Муамеловня 
гроб. Казват, чс миналата година 
един от тези поклоници умрял там 
и бил (Провъзгласен за светец. И 
сега е цяла навалица ог .поклон
ници. Може бе се надяват да 

усмихне щастието“ — Да ста
нат светци

Обаче '.между минаващите, из
глежда, малцина могат да са све
тни. Митничарите това го знаят 
май-добре. Сам,0 през февруари, 
като попрегърспал] кафтаннте и 
багажа и.м, са 'конфискували за 
няколко милиона динара чужда 
валута — долари, марди, лирети, 
п наши пари. Значи и ходжите са 
обикновени хора. Иначе защо би 
им трябвало валута?

Първо, защо веднага след 
узаконяването ц през 1898 година 
т.е. една година по-късно бе й от 
казана помощ. .Оттогава сякаш 
„лоша :ръка“ я послужи. Години 
народ (.молбите й постоянно се от
биваха и тя днес едва има над пет 
хиляди книги за четене, 
книги за четене, защото 
би една половина се чете, докато 
другата половина лежи неизполз
вана.

Че, е в незавидно

им
•се

ЕЛАТЕ БЕЛГРАДСКИ 
НЕЗАЕТИ! всеки издържан изпит. Никой не 

ес с явил. макар че и от пашите 
краища, казват. имал,0 студенти 
от този факултет Впрочем явил 
се един от другите краища, по ме
сец след конкурса, и е .приет. А 
още трима се чакат — „дано ня
кой поогладиее", казват хората в 
града.

Казвам
можеПреди две седмици. в телеви

зионната „Дежурна улица“, ,ди- 
•митровтрадчанн гледаха как се 
изгарят дипломи. Някои го прие
мат като остър протест на незае
тите специалисти, а другите — 
псуват. Казват — няма място за 
всички в Белград Защо не дой
дат в малките градове, в нашия 
град — и ето места за мнозина.

Сигурно имат пред вид „Фаб- 
|рад“, „Братство“, „Цпле“ и др. .

Но има и нещо съвсем точно. 
„Гумарата“ неотдавна обяви кон
курс за десетина специалисти тех
нолози. За по-енгурио службата 
се свързва с неколцина незаети 
технолози от Белград, уведомя
вайки ги, че могат да получат и 
по 250.000 динара месечна запла
та. Никой обаче не се явил на 
конкурса. 1НПТ-0 се съгласил да дой 
де в Димитровград. Един .специа
лист се е явил. но тоя е <зТ Иван- 
град. На белградските незаети 
специалисти казват Димитровград 
чанн, изглежда не се яде провин
циален хляб. А Белград — „град 
голям, хора много, не стига хляб 
за всички“

И .студентите технолози .изгле
жда си живеят добре. „Гумарата" 
поиска с конкурс четири стипен
дианти технолози от трета и чет
върта година. Стипендията — 
35 и 40 хиляди в .зависимост от 
годината. 50.000 динара годишно 
за книги и пособия ,и премии за

кажем че за увеличаване на книж 
ния фонд тази година си предвид 
ян.и сам.о 200 хиляди стари дина-положение 

библиотека 
днес

библиотеката в Димитровград ос
вен обедненост, -се характеризира 
с ■първоначални усилия Да стане 
на собствени крака.

Именно — елцд неблагоприятни 
те по съдбата й „чистки“ библио
теката к Димитровград разполага 
с незначително число книги.

В наверечието на седемдесет го 
дншнината й — димитровградска

ра.
д и митр овгр а леката 
свиделствува и фактът — Смятаме, че акцията, която нас

коро ще .раздвижи Градската би
блиотека ще трябва да .подържат 
воички граждани, числящи се 
към българската народност 
Югославия, още повече, че 
акция има една благородна зада
ча — Да обнови книжния фонд 
на някогашната (Димитровградска 
библиотека и читалище-

И ВАНГА ИЕ Е 
ВСЕЗНАЕЩА КАКВО СТАВА С ВЛОГОВЕ

ТЕ ОТ ОКУПАЦИЯТА В'
Петдесетина нашенци наглежда 

вече са носили белег в Петрич. 
Някои си имат мъка та ходят, но 
някои изглежда с» ходят за май- 
таплък. В града живо следят пи
сането на „Свет" за „.подвизите“ 
на Ванга п търсят грешките й. 
Всичко е обърнато пао.паки да 
се намери пенсионираният инже
нер Никола Папагюров или Гър- 
гуров, който според Ванга живеел 
к нашия Димитровград. Но такъв 
няма. е .имало някога. Намират 
«подобно «ме. но той няма никаква 
връзка пито с инженерството, ни- 
т.о е пенсията, а си е тукашен. И 
за други наслуки <на Ванга се 
приказва в града — за смилювско 
момче, което се удавило в Дуна
ва, а Ванга твърди, че е в СССР, 
за някакъд човек от близките пол 
Оки села, който след посещението 
на Петрич пребил жена си от бой 
и др. Смехът па чаршията се сто
варва на още анонимните посети
тели и помалко на „Свет", защо
то както казват вече е попрекар- 
дашнл с Ванга

та-зн
Още един въпрос, поставян мно 

го пъти, кръжи ,из чаршията „Ка
кво става със опестовийте книж
ки од 1941—44 година за влакове 
в българоките банки?“ Хората, 
които питат в димитровградската 
в Белград и че въпросът ще се 
■реши. Такъв .отговор обаче Се по
лучава много години и все не се 
.решава въпросът. Какво ли става 
наистина, когато и за тези влого
ве съществуват гаранции?

Ст. И.

Може ли Босилеград да има са модесн театър

УСПЕХ НА САМОДЕЙЦИТЕ 

— СТУДЕНТИЕДИН РЕШЕТКОВ ВИЦ

— ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЛИ ГОС
ТУВАНЕТО НА САМОДЕЙНИЯ 
ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ" В 
ДИМИТРОВГРАД

След дълго време в миналия 
петък в града се весна веселякът 
Решетко из Иза-повцн. В една — 
•и Друга кръчма, а те сега са 
много в града, е разнесъл една 
шега, която може и да не бъде ше 
га. Но народът се омее 
знае дали .на шега или на .истина.

Чух шегата в една от кръчмите, 
докато Решетко я .разказваше на 
свои .приятели:

— Е, Шие, Перко не е виновен: 
Той никога не е имал две овце в 
двора, а сега му наложиха да па
зи цял булюк. А той пази кол.ко 
умее. Гледам го оня ден — мък
не едно агне и го .дава на овца да 
го .подои. А овца, нали е добиче, 
рита, мърда — .и агнет0 се от
страни. .Види се, не знае Перко 
майка му По едно време гледам 
го хвърли под овена. „На ти си 
му баща, на се погрижи за него“.

— Що да праиш, така гледаме 
булюците.

Смеят се хората. . .

кой

---------

По случай чествуването на 8 
от БосилеградНА ЗДРАВНИ ТЕМИ Васил Таневмарт студентите 

представиха комедията в три дей- 
„Косннус“. Първоначално 

тази драма
И Васил Танев, председател на 

сдружението на студентите каза:
—. . . За посещението на Ди

митровград всички имаме голямо., 
желание, но студентите трябва да 
се върнат в университетските цен 
трове, където следват. Може би 
това гостуване все пак ше се със
тои Студенското дружество е на 
път да завоюва още по-добри 
успехи, макар че засега при Дру
жеството имаме само театрална и - 
фолклорна секция. . .

Безспорно, успехът с „Косинус" 
е насърчаващата .крачка. Но да
ли ще бъде създаден Самодеен те
атър не зависи само от голямото 
желание на студентите и другите • 
ентузнасти. Защото поне засега 
лнпевдт помещения за репетиции- 
няма никаква гардероба, материа
лни средства Кой трябва да ги о- 
безпечи.

Хигиена на зъбите и устата СТВ1ЦВЯ
студентите готовеха 
за 15 март, но по молба на Конфе 
Ренцията -за обществена дейност 
на жените комедията бе предста
вена няколко дена по-рано. Мно- 

драмата на 
но освен

Храната, въздухът, различни бактерии и други вещества 
минават през устата. Това нерядко предизвиква заболяване 
на устната кухина и зъбите, ако не се спазва нужната чи
стота. зина съмняваха, че 

студентите ще успее, 
качество, Студентите проявиха и 
майсторско изпълнение. Зрители
те. бяха доволни и за упоритата 
работа, за успешното изпълнение 
наградиха студентите — самодей
ци с бурии аплодисменти. Пак по-

Ето някои от заболяванията на зъбите и устата.
Кариес или камък на зъбите се наслойва върху тях от 

остатъци на храна и слюнката. Най_много се явява върху 
кътниците на горната вилица и на долните предни зъби от 
вътрешната страна- Камъкът оказва вредно действие върху 
венците, като предизвиква възпаления, след което зъбите се 
разклащат. За да се предпазим от това, трябва да предотвра
тим създаването на камък, или ако вече го имаме, тогава да 
отидем при лекар да го махнем. Погрешно е уверението, че 
свалянето на камък е вредно, защото се сваляла и гледахте. 
Това обаче не е вярно. Свалянето на камъка не вреди никак 
на зъбите-

Изтичане на кръв от венците е често явление. От нере
довно миене на зъбите се създава камък, който предизвиква 
възпалния на венците и те започват да пускат кръв. Поня
кога обаче тази кръв е резултат на недостатък на витамин 
Ц Погрешно е в такъв случай да не се мият зъбите с четка 
за зъби. Напротив миенето трябва да продължава с 
четка, а след няколко дни болките и кръвта спират, защото 
венците се заздравяват- Все пак е желателно 
свали камъкът от зъбнте от лекар.

Лош дъх от устата също е заболяване. Може да бъде 
траен и временен. Явява се от развалени зъби, където се за. 
държа храна, която там гние. Може да се яви и от възпале
ния и заболяване в устата, гърлото н носа- Лош дъх може да 
се яви и от заболмвання на храносмилателната система — 
хранопровода, стомаха, ■ др. или от гнойни процеси в диха
телните органи. Страдаещнте от захарна болест имат дъх 
на гниещи овощия, при Цирози на черния дроб се чувствува 
дъх на гниеща кръв, а при уремия на амонияк. При пушачи 
дъхът на тютюн се чувствува н 15 часа след пушенето.

За да се избегнат тезн неприятности н заболявалия ну
жно е да се поддържа безпрекорна чистота на устата и зъби. 
те- На първо място това се постига с миене на зъбнте сутрин 
я вечер най-малко и то с качествена четка за зъби, предимно 
с такава, която е направена от естествени животински косми. 
Важно е при миенето да се маенрат и венците.

Живота Поповяч, зъболекар.

ЕДНО СПЪВАНЕ ОПРАВЯ 
ПОЖАРНАТА

инициатива на група зрители и 
гражданите студентите дадоха 
драмата и на 9 март.

Общо Гражданите са доволни, 
а 'студентите горди, че успешно 
Се отправиха в доста къс срок е 
една трудна задача.

Успехът на драмата, обаче, е 
повод да се запитаме — може ли 
Босилеград да има самодеен теа
тър? Студентите потвърдиха, че 
сили има и че разполагат с талан 
ти. Да посочим някои изказвалия:

Асен Чипев, преподавател по

Още ла една шега се" смее гра
дът. Тук неотдавна пожарника
рите побързали да помогнат на 
пиротскн „Тигър“. Но никой не 
знаел как се включва помпата, за 
(да напълнят колата с вода. Суе
тили се хората, бутали ■ръчките. 
но не потръгвало никак Денич, 
милиционерът, известен по усър
дието си, също се суетил Да по
могне какво мооке. По едно време, 
да прескочи една от тръбите, се 
спъне о нея и ха да падне, ха не 
— успял да се хване за някаква 
ръчка на колата. Това било за Пу 
скане на водата

Да не бе се сПънал Денич, каз
ват димнтров градча ни, отидохме 
с празна кола да гасим пожар. 
Питах Денич. Той се поусмихна 

. и каза: „Не е съвсем така, ама 
хората обичат смеха*.

мека

първо да се

Да се надяваме, че компетентни 
те в общината ще сн кажат дука
та. И че ше чуем гласа и на об
ществено - политическите форуми

музика:
— Преди повече години ние се 

■пердета вих ме с „Ревизор"" от Го 
гол н успехът ни беше забележи
телен. Но успехът, който вие по- 
младите сега постигнахте го над
минава.

Любен Богословов, председател 
иа Културно-просветната общ
ност:

— Успешно изпълнение. Бих кс 
кар с него да върнем посещението 
•на самодейния театър „Христо 
Ботев“ в Димитровград.

и организации. Традиция в тази 
насока има. Има и Добри каДР»- 
Значи, остава — да 'спретнем

създаде* ’
за-

Дружо силите си и да 
най-необходимите условия. За Бо
силеград това ще бъде още яю-

без товазначително, защото и 
културно - забавният живот е яа

низко :равнише.
М. Н. НЕЙКОВ Милчо Симеонов
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КмАТмРШЦ! РоГЛоА
Пред създаване на общност на образованивто

ЕДИННА ЗА ОСНОВНО И 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ?
Акциите за създаване общност 

на образованието в Димитров
градско понастоящем с<е движат в 
общински .рамки. Слрд безуспеш
ния опит да се създаде междуоб 
щимска общност и приетото зак
лючение на междуобщинакото съ 
вещание в Пирот — всяка община 
(т.е. .Пирот. Димитровград и Ба- 
бушшща) поне засега да си офор 
ми своя общност в основното об
разование — в Димитровград те
зи ;дни се състоя заседание на Ини 
циативния отбор, на което засада 
ние бе приет временен статут. 
Понеже до 31 октомври тази 
дина трябва да бЪде узаконена 
общността като най-непосредстве 
но, самоуправително тяло в о.бла 
стта на образованието, то поиас- 
гоящвм акциите покрай Ускореност 
се характеризират и с голяма до
за реалност.

Йнициятавинят отбор, 
законите разписания, се готви до 
кргя на месеца да обезпечи фор
мирането на Учредително събра
ние, което лък от своя страна до 
31 октомври ще трябва да подгот 
ви и осигури най-,демократично 
■ранзокванието, което занапред ще 
действува като напълно самостоя
телен. непосредствен са-моу.прави- 
теле-н орган.

Макар че все оше разисквания 
та около създаването на общност 
та в средното образование про
дължават, от досегашните изказ 
-вания н становища все повече се 
откроява тенденцията всека общи
на да създаде единна общност 
за соеДно и ос-новн ообразование. 
И Димитровград-ако най-веоояню 
ще създаде такава общност, ка
то при това нахожда главно от 
специфичните условия. Че такава 
тенденция проявяват и другите 
свидетел,ствуза ,фактът, че само 
Пирот- Димитровград и Бабушни

Ца не са .казали думата си каква 
общност в средното образование 
ще създадат, докато 
общини в Нишка околия отхвър
лиха 'предложението да -създадат 
единна общност за цябата бивша 
околия Ниш.

С -други думи казано 
нужната предпазливост Димитров 
градско -стои -на становище, че ако 
се създа-ва единна -общност, то тя 
да бъде всеобхващаща, а не час
тична само за някои общини. Оба 
че по начало и занапред Димит
ровградско поддържа инициатива 
та за -единна общност в средното 
образование и не е чудно ако се 
-приключи към Ниш, но разбира 
се като яредвартилено консулти
ра трудовите общности т.е. учили 
щата. Единствено ако кадровите- 
финансови -и Други преимущест
ва -са на -страната на ед-и-нната -р-б 
щиост в -средното обра-з-ованне — 
Димитровградско безрезервно що 
я поддържн.

На заседанието Инициативният 
отбор освен запознаване с времен 
-ния -статут, -негово обсъждане и 
разискване върху' разпоредбите 
му, прие заколючен-ие че засега 
трябва трудовите общности на 
образованието в -Димитровград
ско да се изкажат върху възмож- 
ноствта от създаване на единна 
общност за средното и основно
то н основно образование.

Значи, че училищата засега са 
тези, конто :Ше определят положе 
нието, мястото, формата и ролята 
на общността- която, според зак0 
на от 31 октомври ще може да ка 
же думата си за -всички проблеми, 
инициативи и актуелнн текущи 
въпроси в образованието. Дотога 
ва предстои подготвителните ак
ции, освен ця-рото да осигурят и 
най-целесъбразно съблюдаване на 
въпроса. ^

останалите

освен

го-

съгласно

Погановски манастир Фото Васич
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Заседание на съвета за култура и образование

Занапред повече ангажираност
Тези дци в Димитровград се 

състоя заседание на Съвета за 
-култура и образование -при Об
щинската -спущана. На дневен ред 
бяха еднногодишен отчет за рабо
тата на Съвета и -план за работа- 

• та в текущата година, отчет за 
-раб.отата на основните училища 
през първото полугодие на тази 
ушебна година, какт-о и приема
нето на съогветните комисии за 
определяне на Септемврийска на
града -по Живопис, литература, -на
ука и стопанство.

Работата па Съвета бе сравни
телно делова- Член-овене ваяха у- 
частие в разисквания и изказаха 
своето -становище върху засегна
тите въп-роси.

Така например -по отношение на 
едногодишната дейност на Съвета 
бе констатирано- че покрай пости

гнатите успехи Съветът не всяко
га е бил в -пъл-ен състав, че от
делни членове са подценявали ра 
ботата му и затова не са идвали 
на събрания.

От друга -страна — Съветът ма
кар и--с обстойно • запазна-ване -с 
проблемите в учебното дело на 
територията на общината — -по
някога е про-язявал теспогърдие 
т.е-. мака-р -че е знаел какво се 
търси от непо е гледал -през пръс
ти на -някои явления — уопех, дне 
цип липа и‘п-р. Съветът е трябва ла 
да -бъ де о-собено категоричен , по 
някои въпроси — даване бележ
ки, методи ма работа и пр.

Също Съветът -прие п през ид
ващата год-ина-да се запази същ
ия брой подведомствени училища, 
мака-р че -някои от тях, какъвто е 
случаят със с- Било, имат -само

1 I ученика. Изхождайки ог за
конните разпоредби Съветът има 
Ше предвид, че не може да на
ложи на учениците -от ло-оталече- 
ните сместа да посещават обеза
телно основно училище, -па затуй 
реши да запази подведомествени- 
те училища-с по-малък брзй уче
ници.

По въпроса за определяне на 
комисиите (професионалните жу- 
рита-)- Съветът прие- -решение за
сега да бъдат установен-и следни
те -ком-исищ: комисия за -определ
яне творбите в обла-стта на лите-

Бабушница__ Общността да решава 
проблема на образованието

Понеже не се дойде до съгла
сие между Пирот. Димитровград 
и Бабу'шница за създаване на е- 
дннна общност, в Бабушнпца бе 
създадена общност за основното 

- образование.
На състоялата се на 21 март 

Учредително събрание бе прието 
Решение за създаване на обжно- 
стта, статут и правилник за вът
решен ред. Но, и занапред се го
вори за средствата, която според 
Инициативния отбор са недоста
тъчни. Именно, проблемът на фи
нансиране отвлича вниманието от 
педагогическо-методологически въ
проси, твърде важни за възпита

нието и образованието на млади
те генерации.

БесПорно липсва и нужната нни 
циатива, но обективно материал
ните средства са спирачката, за- 
шото когато се говори за обезпе
чаване на средства имат се пред
вид личните доходи, докато обза
веждането на училищата, набавка ратурата, живолистта, културната 

дейност и -стопанството.
Съветът по всичките

на нагледни средства се отлага.
Последиците от такова състоя

ние се чувствуват ежедневно. От
тук може би и заключението, че 
общността при наличието на се
гашните средства не решава про
блема на образованието.

точки ще 
излезе с -предложение на заседа
ние на Общинската ■скупщина и 
тогава отборниците ще кажат ду
мата сн-
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ВмеСТО разказ шат. Сп-рях, .приближих се на -пръсти ло 
една вър-ба, застанах -в -сянката, за да не 
ме видят и -подхвърлиш камък в цареви
цата. Те -продължават ,да берат. Чувам 
как тъпчат класовете в чувал. Хвърлих ди-р мене:
-втори камък — па-к не чуха. Изкашлях се, . — Хайдук, хайдук!. . ,
повторих, погретих — кършенето спря. Нае Вдигна се целият катун — голи, боен. И 

ме трите циганчета със себе с-и и вместо н ТЬШ1 тишина. не само -викаха, но ме замераха -с камъни,
някой двор, където -се -вършее и работи - “ Елзте ТУК 11 донесете царевицата - Какво Друго можех да направя, освен, да
хайде йод някоя дебела I върба: Ще легне извиках-а, макк> престроеп глас. хвърля тенджерата -с кокошката и да по
тя, -ще -налягат -и циганчетата около нея — ^ те изтърсиха бързо чувала и хукна- оегна.
лошо ли им е? И докога миерите лежат1 ха |П,Ре-в нивите дим да гн нйма. Дали не. Следващата нощ пак Дойдоха да кра- 
Докат-о не загракат веялките. Затракат. ли, ■•фРоаха -сетне да си -я приберат?. . дат сено. Скубаха, тъпкаха, тъпкаха - аз
пя се-нагърби като някоя лреста-рела ба- Прибра,х се в плевнята си. Докато се бях .като в. люлка. Станах, перхвърл-их се
ба, макар да -беше -сто пъти -по-яка от ма- и Докато се настанявах в изкопана- тихнчк-о «а та-Ванчето и зачаках

та яма — нищо не заоелязах. Не забеля- Гози Лът видях двама — мъж н жена. 
зах нищо и докато вечерях То дали беше Може би предишната нощ .бяха същите.
вечеря или заку-ска — пе знам. Оставих Тъкмо излизаха от плевнята -с нарамени
чантата с остатъка от храната близо в чували, хвърлих след тяих дъсчица. Оър-
странн и -се -приготвих да спя. П-о едно вре- - наха -ое- но.не разбраха — -п-омналиха, че
м,с в просъница усещам, че сеното нещо се е паднало нещо -от покрива. Хвърлих вто-

, люшка. Ос-лушах -се. Някой -скубе с ръце ра дъсчица. Усъмниха се, че някой -ги . е
-и -пъха р нещо Ведна-га ое досетих — бяха проследил и ускориха крачка. Тогава и
моите съседи — тия- -които -Прогоних от виках строго:

Славчо Трънски джерата от саджака и си я понесох. Н-о ку
чето ли -ме усети- старата циганка ли, -коя
то спеше винаги само -с едно око, още не 
бях се отдалечил и започнаха -да викат п-0-КАТУНЪТ СЕ ВДИГНА ПРИЗОРИ

През есента па 1942 година ми се нало
жи да остана няколко дни ,в моето село. 
Още -нямах ятаци, а да ход-я у нас и да 
стоя толкова дълло -беше -рисковано. Наме 
рих -си една удобна -плевня и -реших там да 
оСгавам денем. Казвам денем, защото но
щем се срещах с друга-ри от селата и чак 
оризори се прибирах в плевнята Тя беше 
близко, до гората. .Това 'позв-оляваше да се 
влиза от нея незабелязано. Стопаните не 
бяха членове на -партията, но си мислех, че 
дори да ме видят, няма да ме издадат. 
Плевнята беше пълна със -сено! Сам-о Д° 
аратата -имаше празно. Но аз -не влизах 
през вратата, а п-рез малкото таванче, в 
което бяха прибрани вили, гребла, носци, 
самара -за коня, тъкачния стан -и много 
Други вещи. Само ако им -потрябваше ня
коя от тях, стопаните можеха да -се -качат 
на тавана. За сеното беше -радо. Добитъкът 
още пасеше по полето.

Откъде се взеха тия цигани, тия кату- 
на-ри! Разпънаха катуна точно с-рещу мо
ята временна квартира. Хе! И те не са глу
паци — близко до -къщите — значи близко 
до източниците за снабдяване. Тука им е 
сеното за конете и царевичната за прасето, 
и кокошето месо за циганчетата. Аз, не за
щото имам някакви лоши чувства' «ъм ци
ганите, говоря така. Не, просто за-щото по 
това яреме тия цигани — катунари -наисти
на бяха такива. То и в нашето село имаше 
цигани, «о те /гоне не крадеха-. Просеха 
си, но не хранеха.

Дойде върфитба. Всичко живо работи, 
та се пука от.-работа, а -дебелата Ваока взе

ма, и с тояжката троп, троп — та при ку- ■ 
пата -о житото.

— Помози ви -бог!. , . : '
, — Дал бог добро! — й отговаряха мо-ите

-Добродушни съселяни -и й даваха по -поло
вин -решето жито.

Хеле баща ми никак не харесваше про
сията Няма защо да разказвам п-одробно- 
ейч — -направо -ги пъдеше.

— Хайде- да те няма! Що не д-ойде, исо- 
гато го жънахме, когато го -върохме, а 
идеш когато е- готово. И аз обичам гото
вото, ама никой не дава1 Искаш хлеб —
-иди да па-сеш сел-с1кото стадо! И ще имаш 
не само хлеб, но и мляко.

-Още като видях катуна, нещо ме бодна.
Сам-о със циганите, помислих сн, можем 
да се срещнем някъде.

Те си имаха -своя тактика. Първата ве
чер н-е -крадат. Яд ат още за-паснте, донесени 
от друго село. Но следващите — писваше -скрити
цяло село. • Станах. Заредих сн пистолета, измъкнах

Връщам -се една нощ късно откъм по- се тихо-и тръгнах към катуна. Приближих 
лето До пътя — царевица, току-що зазря- се ,на пръсти. Реших или тенджерата с ва- се -съмне, 
ла. Чу-ва-м -нещо шумоли, пука. Какво м-о- рпв-от© :да задигна, -или коня да отведа ня-
жс да е? Помислих отначало, че е или ку- къде -далеч и'там Да го вържа,
че- -или някакво друго живоцто —- прасе. Като ми замириса на кокоше месо — от- 
вол. Не!. . . Д-ве-циган-ки кършат ли, кър- каза-х се от коня Свалих внимателно тен-

I

царевицата.
Наску-баха си, отидоха си. Но аз ие за

спах. -Почаках да мин-е малко "време, па 
■станах. Катунът спеше |дъл-боко Пред -него 
опнн-щето още светеше. Тлееха няколко 
върбо-в-и пепгаги, а -в голяма тенджера не
що -се ва-реше. Встрани от катуна пъшкаше 
тежко преялият кои, а кучето се беше свря

— ЗаГцо ми крадете -сеното, стойте ще
СтррЛЯМ. .

Ах, какво стана —не се-описва. . 
Арестувах ги един-вид и ги подкарах при 

кмета. За-стад-их гн да вземат -и чувалите. 
Те щеха да са м-и -вещественото доказател 
ство -Молиха се ония цигани, как лн не ме

ло някъде п катуна при циганите. нарекоха.
Дълго мислих — какво да направя за Чичо- ти баща, тн майка! Излъгахме

да разберат, че техните кражби не остават ■ -се, бе. Циганска -работа бе, бащнце, ще го
платнме к-олкю чини. .

— Добре, рекох Няма да вн -водя при 
кмета, но да се -махате от селото преди Да :

я 1
— Дадено -бе, бащнце, дадено. . .
След -малко чух От моята плевня скър- 

цанр на копелета.
Катунът беше -па път. 1< 1
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Щготет недалечното нитшналошш\: .ч'г V.'
I

Някъде към 1950 година гимназията в 
Димитровпрад имаше голяма нужда от 
кадри. Затова често за преподаватели в 
гимназията се назначаваха младежи току 
що завършили гимпазппта или някои по- 
възрастни учители-

По този иачнн 'Гимназията продължи 
съществуването си. . .

Когато влезнаха в канцеларията « бя» 
Ставри се намести в удобното кресло и за
почна малко ло-официалн-о:

— Дете, аз съм дошел по една важна 
работа три тебе. Ти знаеш сега всички от 
■село бягат- . . Искам и аз да мина в сра. 
да. Затова (Дойдох 'При тебе да видим за 
работа. . .

— Виж какво бай Ставри — отговорил 
Славински — ние тук се занимаваме само 
с- приемане на учители- трябва да видиш з* 
работа на друго място-

— Тъкмо за това съм и дошел. Аз ис
кам да стана учител — отговорил бай Ста
вай.

Секретарката аи помнели, че той е из
пратен от учителя по някоя работа и -пак 
повтори 'въпроса;

— Не зная по каква работа идвате- но 
налеете и на мен, аз ще преноса на пред
седателя. . .

— Не, «е, нищо подобно- Дай напрано 
ме пу-они при началника, аз, иокам лично 
да му каяса защо съм дошел. . .

— Седни тук — каза тя най.сетне — 
сега ще дойде председателя на Съвета и 
той ще те приеме- . .

След малко ® стаята влезе Тодор Сла- 
вн/|гскн и веднага ое обърна към бай Став- 
(ри е думите:

— О. здравей бай Ставри, кого чакате?
— При Вас е дошел — каза секретарка

та. (Тодор Славински по това време беше 
председател на Съвета ка Просвета и кул
тура в Димитровград).

— Да, заповядай бай Ста-в-ри — -каза 
Слатински и му показа вратата на -него
вата канцелария.

град. . . Още много -негови съселйни го сре 
щалн и други 'познати дори и в Строшен* 

■чешма- кога то минава все му -поставяли 
въпроса: „По каква работа бай Ставри -в 
Димитровград?

— Нищо деца, пешо служебно ...
Около обед бай Ставри се отправил

КАНДИДАТ ЗА УЧИТЕЛ
За това положение към Околийското. Повъртял се по коридо

ра и бързо се отправил 
просвета и култура.. , Почукал на вратите 

— Добър ден — казал той учтиво.
— Добър’ден — отговорило момичето, 

не дигайки глава от пишещата машип.
— Девойче — казал бай Ставри — 

ли някой -от началството?
— Не зная по каква работа идвате? —т 

пак запитала секретарката.
— Ами служебно .. .
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в -гимназията -се на
учил и бай Ставри от село Изатовци и е- 
дин ден тръгнал за Димитровград. - .

— Бай Отвари — тиитали го комшиите 
-1— защо отиваш е Димитровград" по това 
лошо време. . .

към Съвета за
— Не може бай Ставри, как ще станем 

учител когато -нямаш нужните квалифика
ции.

— Е, А КАК В ГИМНАЗИЯТА С ОС- 
М-И КЛАС ПРЕПОДАВАТ НА ОСМИ 
КЛАС, А АЗ С ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕ
НИЕ НЕ МОГА ДА ПРЕПОДАВАМ НА 
ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ'? каза бай 
Стг-в-ри, взе си торбичката и уж сърдит на
пусна канцеларията-

— Служебно — отговорил бай Ставрп- 
В-сичхи -от махалата с интерес приели 

Това изявление чга своя съселянин.
Бай -Ставри -хвърлил самара «а -кончето, 

запалил цига-рка н тръгнал към- Димитров.

има

ДВЕ АНЕКДОТИ ЗА МОША ПИЯДЕ
II/РОК?ЛИ Д О П Ъ л 11 Е И И Е

Л, На едно политическо събрание проведено -след войната 
едно градче на Сърбия е говорил Моша Пияаде. След това взел 
думата ,и председателят на общината.

— Аз ще допълня другаря Мошо ... — започнал свсето из
ложение председателят н през цялото време в различни форми пов
тарял, че той допълнява другаря Пияде.

След събранието Моша Пияде н председателят па общината 
минали о .кола нз града. Автомобилът постоял оиотоскачал -по лоши-

в

Синът на моя приятел, политически работник има чудни 
привички във воъзка с ученето на уроците си. Той можеше 
да запомни уроците си само, когато чете «а глас. Отначало 
това задаваше големи грижи на семейството. Тези трудгост - 
-станаха -по-яолеми, когато им се (роди и втория син. И всеки 
ден ог квазтирата на политическия работник • Перспективов 
се чуваше само бърборенето на неговия син . . .

В семейството често се водеха -разговори за това явле
ние при сина им и нагаждаха на кого е той. На майката че 
можеше аа бъде, защото тя не е ходила на училище н никой 
не знаеше как по-добре помни. Баша му пък — това казваха 
веччки негови познати 
така и деч днешен.

— Просто не зная на кого се е метнал този зъбрач — 
казваше неговия приятел —т баща му вече двадесет години 
учи уроците си. а глас «е му се чува. . .

— Е, нищо — успокояваше се йайкз му 
утре, когато г.орас е моето синче и стане народен представи
тел и той ще млъкче, но сега какво да прави маменото, в 
училището не е както в народната скупщина, тук изпитват 
и щеш -не щеш трябва да отговаряш . . .

И така цялото семейство привикна с тази навик на де
тето. Комшиите също така ...

Но един ден, стана нещо, зарад което и пишем тези 
редове...

■ . . В Столици е решено в 
Кръбавнца да се формира ба
тальон „Марко Орешкович“ в 
състав* па Групата на наро*- 
доосвободителните и партнзан 
ски отряди за Лика. Батальона 1 
не е имал определена теритО- : 
рин, но е действувал според 
оказалите се нужди. По тозя 
начин тбй представал първата 
птртизанска паст с нови пред- 

! назначения не само в Лака по 
в Хърватско изобщо.

Са пръв комендант на бата- 
-ока е бил нзабран ГЪоко 

Яованич (па снимката), а за 
полнткомисар Мвлап Шнян. В 
състава на батальона са били 
сърби, хървати и словенци- 
През декрември 1941. година 
батальонът е имал 180 бойци 
и бил въоръжен с 160 пушки 
н седем къртечннцн. Батальо
нът е имал партийна органнзв. 
цня.

те улици.
- Другарю председател, как би изглеждало тн да допълниш 

н теза дупки по улиците? — казал Моша.

ИСКА ПРОМЯНА
бил мълчалив, ка-кто в училище.

Когато се завърнал от затвора Моша Пияде другарите ис
кали да му намерят по-добра квартира. Адвокатът Бора Прода- 
пович го завел иа Дсдине, където в една вила му предложил ху
бава стая.

• •
може биЩом отворили вратата -Моша се дръпнал назад.

— Не искам тази стая — казал Моша.
— Защо, не ти харесва? — изненадал се Продановнч. — Е. 

добре, каква си имал в затвора?
— Също такава — тъжно се насмеял Моша и показал ре

шетките на прзореца, конто били поставени за защита от крадци.

стоямно да .пиеш, дор-и когато не 
си жаден.

— А ка-к ти можеш постоянно 
да стонш пред о-гледалото, -когато 
не си хубава.

Известен крадец е блъснат от 
мотоцдклист и остава на земята 
полумъртъв. Един полицай се НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Детето дойде от училище и вместо да започне да чете 
на глас сви се в ъгъла на стаята и започна да учи урока 
си мълком. Това направи силно впечатление на домашните. 
Майката дори -се изплаши да не е станало нещо на детето, 
което ще му пречи по-нататък в обучението. На следващия 
ден детето пак зае своето моето в ъгъла и започна да учи 
урока си тихилко, в себе си. Сега в семейството на полити
ческия работник стана тревога. Майката и башата ходиха 
при учителя, допитваха се с психолога на учнл.ището и дори 
мислеха да ходят при по-големи специалисти да се съветват 
за настаналите промени при сина им.

Най-сетне, на третия ден решнха, майка му да разговаря 
с него. Щом детето дойде от училище, майка му го отдели 
в стаята и го запита:

— Сине, бих искала, да ми обясниш нещо. Защо в по
следно време не уч,иш на глас? .. .

— Не смея ... — отговори той.
— От косо? — заинтересува се майка му.
— От татко — отговоои детето. СЕГА ИМАМЕ УРОК 

ПО ФИЗИКА —РОТАЦИЯ И ЗНАЯ ЩОМ СПОМЕНА 
ТАЗИ ДУМА ТАТКО ЩЕ СЕ РАЗСЪРДИ...

пр-итича до него:
— Взехте ли поне -номера му, 

господине? — пита той.
— Не, но ето -портфейла му. — 

сили кра-

Перо опишел при зъболекаря 
н щом той му се приближил 
и казал да си отвори устата, 
Перо започнал да врещи.

— Какво ти стана, бе мом
че? Още не съм ти докоснал 
зъба?

-I— Зъба не сте, но сте ми 
нагазили мазола.

отговаря с -последни 
децът.

(Но, госпожице — казва поли
цаят на една хубава притежател
на на кола, — не знаете ли, че 
ту-к движението е еднопосочно? 
Не видяхте ли табелката?

— Видях я, но не видях вас. I- .една западногерманска на 
учна експедиция ще посети 
Аконкагуа- връх на аржентин
ските Анди, висок 7.035 мет
ра. Експедицията ще Проучва 
дали човекът може да живее 
н работи на тази височйна.

— На к-олко години е котето ни, 
-мамо?

— На три.
— Значи една година по-малко 

от мен. Защо тогава то йма му
стаци а аз не?

СТРАХ

— Кажи ми едно животно, 
което се страхува от лъва? — 
пита учителят малкия Мичо.

— Лъвица, — бързо отгово
ри той.

Богдан НИКОЛОВМъж /и жена се карат.
— Не разбирам как можеш по-
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Конг произвежда изкуствен* 
Цветя с миризма на природни
те. Това изкуствено цвете за- 
дина.

• .една фабрика в

жмвиаи. Предизборни разговори
БРАТСТВО -^-^т'слл'0 си разбираш сватг. 
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