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БОСИЛЕГРАДРАЗГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ
Приет

бюджетътПРОИЗВОДСТВЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО Е МНОГО 

ВАЖНО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО На 31 март, на петнадесетата 
редовна сесия отбораиците на ОС 
Босилеград приеха бюджета на 
общината за 1967 година.

За поддържане на редовна деи 
пост на общинската управа и слу 
жбите към пея п решаване на 
дребна комунални и други въпро 
си тази година ще се разполага 
с общо 234 милиона № 393,261 дн 
нара. В тия средства неса зачисле 
ни средствата за просветното де
ло, които възлизат на 212 мнлно 
на динара.

Постъпленията за бюджета про 
излизат от следните облагания и 
дотации:

. От облагания върху личния до 
ход на работници н служители
— 20 мил. динара; от облагания 
па селскостопанските доходи — 
32,5 мил. динара; други облага
ния — 12,7 мил. динара, от данък 
обо.рата и други — 46,4 милиона 
динара; такси — 11 мил. динара; 
пр.иходн на общинските органи и 
др. — към 8 мил. дтшра; неиз- 
дължвнй постъпления н пренасяне 
на средства от миналата година
— към 26 милиона; дотации —- 
78 мил. динара.

Тези средства в бюджетното 
потребление се разпределят за:

— научна, .културна и просвет
на дейност, без образованието, — 
13,2 мил. динара; соцйаднн грижи
— 8,55; здравеопазване 
6; за работата на обществени ор 
гани н служби — 151, 7 милиона 
динара; за местните общности — 
3; обществени организации н сдру 
жения — 7,3; Комунална дейност
— 5; и др.

По разпределението на средства 
та се водиха дълги разисквания 
Отборннците се запознаха с бележ 
ките на избирателите, в които се 
иска повече средства да бъдат 
дадени за електрифициране на 
селата, на местните общности и 
др. В този смисъл бяха направени 
корекции в проекта за бюджета 
на ОС.

различни иробле-На 30 март президентът Тито 
води разговори със селскостопан
ски работници, между ко.нто бяха 
ръководни хора от големи земе
делско — промишлени комбинати, 
селскостопански научни работни
ци, производственици н др. Раз
говорите засегнаха въпросите за 
постиженията в земеделското про
изводство, задачите, които пред
стоят в тази област н проблемите 
на кооперирането между частния 
производител н селскостопанските 
организации, арондацията и др.

След като изслуша редица из
казвания на прнсъствуващнте сел
скостопански работници, президен
тът Тито направи 
въпросите
производство в новите 
изводи от което поместваме.

изправяме пред 
ми, които предизвикват недовол
ство у пашите хора, а това се из-

Ико-иолзва от различни посоки, 
момината би могла да ни помогне 
по-леко да решаваме и други проб 
леми, които влияят върху полити
ческото положение.

ИЗДРЪЖКА НА НЕТРУ
ДОСПОСОБНИТЕ СТАРИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВО
ДИТЕЛИ

Има оплаквания и във връзка 
с подмяната на земята. По места 

.е имало неправилност. В някои 
краища при подмяна на земята за 
добри парцели са давани лоши, 
може би някъде в планински ме
стности, където не могат да Се 
постигат високи добиви. Това о- 
горчава хората и ни прави поли
тически затруднения. Естествено, 
подмяната на земята е необходи
ма, но трябва да се настои тя да 
става по най-подходящ начин. Ако 
на селянина се дава земя близо 
до дома му, той го приема с удо
волствие. Това го видях, когато 
разглеждах комбината в Жупаня. 
Но, когато му се дава земя по- 
далече, той се противи. Безспорно, 
има и спекула. Направи се някоя 
колибка от тръстика м подобно и 
там се настани набързо. Тук вече 
трябва да се постъпва по-другоя- 
че, не бива да бъдем -много сан
тиментални“.

„Все повече има. частни земе
делски стопанства без работна си
ла. Това са стари хора, които ве
че не са в състояние да обработ-

нзказване по 
на селскостопанското

условия,

ОСНОВНОТО Е ДА ИМА 
ПОВЕЧЕ ПРОДУКЦИЯ

„Трябва да продължи развитие 
то на производственото сътрудни
чество
сектор и частните производители 
Аз мисля, че то едни ден ще се 
превърне в интеграция. Това ле
жи в процесите, които ще се раз
виват постепенно. Сега най-важ
ното е земеделските пронзводите- 

и от социалистическия и ог 
частния сектор да осигуряват кол- 
кото .могат повече произведения. 
Това ще улесни снабдяването 
н ще съдействува да може да из
насяме селскостопански продукти, 
а не само царевица. Вярваме, че 
един ден ще бъдем в състояние 
да изнасяме и пшеница.

Сега трябва да отстраним това. 
пречи за подобряването на 

земеделската продукция. Нито ва
лутната нито кредитната система 
не могат да се прилагат в селс
кото стопанство 
промишлеността. Тук е необходи
мо по-широко гледане на нещата, 
като се помогне на селското сто
панство, защото това е отрасъл, 
където трябва да се чака 
година, докато се възвърне оно
ва, което е вложено. Трябват про
мени. За тях трябва да се разис
ква, защото селското стопанство 
трябва да се развива .редом с про
мишлеността, дор,и да върви по- 
напред".

между социалистическия

към

ли

ни

Президентът Тито
ват земята, но една част продават, 
обикновено на хора, които не у- 
меят да я обработват съвременно. 
Така една част продаде,- другата 
оставя за себе си и това води 
към удребняване на сеитбените 
площи. Това по някакъв начин 
трябва да се спре. Трябва тази 
земя да взимат обществените сто- 

като на собствениците

работниците от обществените зе
меделски стопанства.

други произведения, а да си ку
пуват пшеница и други артикули. 
Затова и разрешихме на частни 
производители да купуват малки 
трактори и други по-дребни сел
скостопански машини. Разбира се, 
не можем да им разрешим да ку
пуват големи трактори, защото то
ва би водило към тяхното пре
връщане в кулаци и селски капи
талисти, което е противно на на
шите социалистически схващания 
и принципи. Но ние искаме не са
мо да създадем и засилим едрите 
обществени земеделски стопанства, 
но чрез производствено сътрудни
чество да подготвим нашия селя
нин да произвежда стоки и 
продаване.

Ние никога не сме отричали, 
■нито скриваме сега, че намерение
то ни е да обобществим производ
ството на село. Това е в 
рее не само на цялата общност, но 
и на самия селянин. Ние. искаме 
да му покажем, че предишният 
начин на обработване е отживея 
н че трябва да се работи по-дру
гояче и по-ефикасно, като може 
да се живее много по-добре.

За по-нататъшното ни развитие 
особено важно е частните произ
водители все повече да съзнават 
нуждата от съвременно обработ
ване на земята и прилагане на 
агротехнически мероприятия. Тук 
също производственото сътрудни
чество има голямо значение, за 
увеличаване на производството. 
Това го видяхме отдавна и мисля, 
че не сме се излъгали. При укреп
ването на едрите обществени сто
панства то е единственият начин 
за развитие н укрепване на со
циалистическия сектор на село. Аз 
не мисля, че социалистическото 
преобразяваме на селото може да 
се постигне за една нли две го
дини. Нека да бъдат десет нли по
вече години, но важното е, че н,ие 
вървим към тази цел 
рее на частните производители м

което
ПО-РАЗУМНО ДА СЕ 
ВНАСЯТ СТОКИ

Миналата година сте внесли до
ста комбайна и други машини. Ще 
имате ли средства и таз.ч година? 
Считам че валута трябва да се 
има, а н друго, каквото е нужно. 
Не можем вече от валутата да 
нравим фетиш. Щом за внос на 
някои произведения, каквнто са 
яйцата и захарта, можем да да
ваме по десет или дванадесет ми-

така, както в
Скупщината прие и някои друга 

решения, между които заключи
телната сметка по бюджета от ми 
палата година.

панства,
дават рента, или да се уреди по 
друг .начин.
предприемат някакви мерки . . .“

Тук трябва да се
С. Станковцяла

лнона долара, това значи че ва
лута имаме. Мисля, че е пухено 
да държим повече сметка при 
внасянето на продукти, конто и 
у нас с.и произвеждаме. Щом на
пример купуваме няколко хиляди 
тома захар, а 
склад — това е загуба, а не сти
мул за производителите. Тук не 
можем да бъдем 'непостоянни. Ако 
едната година не може да се про

за

„Съгласен съм, че и по-нататък 
трябва да се търсят пътища 
чини за стимулиране на селскосто
панското производство. Трябва да 
се създадат условия за засилване 
на социалистическия сектор и на 
производственото сътрудничество, 
чрез осигуряване на кредитни у- 
леснения, а може би и по отно
шение на валутата. Накратко — 
трябва да се помогне във 
отношение, за да се използват на
личните възможности и се увели
чи производителността на труда.

Не съм доволен от нашата тър
говия. За това 
воря. Трябва най-после да се спре 
това с малкостоки и с високи цени 
да се печели добре. Доходите и в 
търговията би трябвало да се по
лучават от по-голям стокооборот, 
по-голяма продажба, 
бъде стимулът. Надценките

и па
паш ата стон на

пнте-

дадс произведеното, на другата 
година производителите няма да 
засеят захарно цвекло.

Има противоречия, които не са 
от обективно естество, но са ре- , 
зултат на субективни причини. В 
планирането на
има пеша, конто не са разумни. 
Разбирам, че трябва да се внасят 
стоки, които нямаме достатъчно.
На пример, когато на пазара 
млше достатъчно яйца, зарад дъл-

пне •

всяко

вноса н износа

отдавна вече го-

ня-

гата зима и други причини, 
внасяхме, за да снабдим на пър
во място по-големите, градове. То
ва с било оправдано. Но щом ги 
внасяме и когато у нас имаме 
достатъчно яйца, тогава тр вреди 
на. нашата общност, защото це
ните и така не спадат. Напротив, 
търговецът си гледа да печеди и

като това
у нас

са много отрицателно явление в 
стопанския живот и тази 
лия трябва да се

аном.з-
ликвидира“.

ДА СЕ СТРЕМИМ КЪМ 
СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВЕ
ЖДАНЕ от внесената стока.

По този въпрос е стига, защото. 
отдавна вече говоря за това, Ис
кам вие да направите, което мо-' 
жете за да осигурите достатъчно 
земеделски продукти за снабдява
не на паселенито. Топа влияе вър
ху настроението на напада и по
ложението изобщо. И иначе се

„Още в началото подчертах, че 
е много важно частните произво
дители да произвеждат стоки и 
за пазара, или поне да произвеж
дат колкото им трябва на тях. Ме 
"1 продават скъпо кокошки и

- ТИ, ДРУГАРЮ, ЗА ЗАРЕЗ ЛИ СИ ИЛИ ЗА ЗАПЕТАЯ?
- Я НЕ МИ ПРЕЧИ В РАБОТАТА, ЧЕ АКО ТИ СТОВАРЯ 

ЕДИН ЧУК ЩЕ ТЕ НАПРАВЯ НА ТОЧКА!в инте-да



«ни от 1961) 78.000 словаци. <>0.000 
румъми, 58.000 българи (предим
но от нашите (Предели), 44,000 тур 
ци, 26.000 ,р усили. 15.000 герман
ци. 10.000 цигани, 7.000 руси ,и пр.

В Хьрпатеио, Черна гора и Сло 
пения стативът на населението е 

1,то уеднаквен. 13 Хърватско на
пример 80% от ни .елеииего са 
хървати, 15%

Нашите републики 

и нациите•г Ж ■ V
а т

■ т
докато други нации и .народности 
Са малко. но все пак населяват и 
тая република. тикалото

СР Македония и СР Сърбия ци, .39.000 словенци. 23.000 чехи, 
>11ма-|- много разнообразен етиичес- 21.000 италианци, и пр- Общо СР
кн състав. В Македония от Хърватско има към 4,200.000 «асе-
1,406.000 жители са: 71% македои- лсние.
ци, 13% шимтари, 9% турци, по- В Черна гора, .която прел 1961 
вече от 3% сърби- и частично, па г е имала 472.000 население. 81%
общото число на населението, хора са черногорци, 6,1% — мккчолма 
от нашата народност, от Бооиле- ни, 5,5% шиптари и пр. 
градско п Димитровградско, мои- В Словения близо 95 па сто от 
то работят и Македония и се иасел 
яват там от преди едно десетиле
тие.

Размекванията, конто и послед 
но време се водят в Съюзната 
скупщина за .новата и по-голя.ма 
роля на Камарата па народите, н- 
зиокват за по-голяма исност да се 
обърне внимание и на състава на 
населението в нашата стра.на, в 
«мисъл на национална прннадлсис 
пост. Следвоенните преброявания 
достатъчно убедително показват, 
че в пито една република населе
нието не е съставено само от ед* 
на .националност, но «гонене 
•по-малко и от други националнос
ти и народности.

• Ето тръгваме поред:
В .република Босна т! Херцего

вина според преброяването от 
1961 година (Живеят към 3 мплио 
на и 300 х. души.-Съставът обаче 
Р: 43% сърби, 25% мюсюлмани, 
22% хървати, над 8 на сто наци
онално неопределени югосланя.нн.

Срб.1. а <>■■•- 
към 42.000 си унгяр-

ПОГРЕБЕНИЕ НА СЛАВНИЯ ВОИН МАЛИНОВСКИ

Съветският министър на отбраната, маршал Родиои Май
московскиялиновекм бе погребан на 3 април в стените на 

Кремъл с най-големи държавни и военни почести. Той по
чина на 31 март от рак на 60 годишна възраст. Най-напред с 
воювал като войник в първата световна война, след това е 
защищавал младата съветска република в гражданската вой
на и републиканска Испания. Бял е комендант на съвстски- 

от Далечния Изток до нацистка Германия.
Едно от последните отличия за военни заслуги — Орден

Белград през
общия брой население са словен
ци. а само пет на сто други нации 
и народности.

Когато гледаме нациите като 
цяло, разместването на населени 
ето също е различно в .различни
те републики. Например, от об
щия брой на сръбската цационал- 

само 73 «Га сто населяват СР 
Сръбия, 18% оа в Босна и Херце 
говииа, 8 в Хърватско и Пр.

В Черна гора живеят 75% от 
общия брой черногорци- а 20% 
настаняват СР Сърбия. От общия 
брой хъоватн о СР 
живеят 78%, 17% са в Босна и 
ХеоЦегозина, а 4,5 в Сърбия.

Македонците и словенците са 
повече в републиките си, И в двете 
републики живеят по 95% от об
щия брой на тези народи, а само 
по пет на сто са настанени в дру
гите републики.

Това положание има своя исто
рия. която досяга до турското роб 
ство, -когато е имало големи дресе 
ления. Още в петнадесето столе
тие от южните, покорени от тур- 
ците, отредели па страната населе
нието масово се изселва към се
вер. Тащ. където това преселение 
е имало по-големи мащаби жаро

те части плп
на народен герой на Югославия, получи в 
1964 година.

В СР Сърбия, която е най-голи 
ма между републиките по повър-х 

население- сърбите са 75% 
населението, 

към

НЕУМОРИМИЯТ У ТАНТ нижа и
от общия брой 
шинтари — 9%, унгарци 
6%, хървати — 2,5%. Освен това 
в тази 'република живеят (по ла

паГенералният секретар на ООН У Такт обнародва на 28 
март нов план за прекратяване войната във Виетнам Като 
първо той търси общо примирие, след това пристъпване към 
прелиминарни преговори и, трето, свикване на нова конфере
нция в Женева. У Тант предлага четири различни възможно
сти за това кой може да участвува в преговорите за свик
ване на женевската конференция. Обаче ако би се решавало 
за самото бъдеще на Южен Виетнам, той снсрГично заявя
ва че в тази фаза на преговорите трябва да участвуват стра
ните, които се борят, Фронтът за национално освобождение 
и представителите на сайгонскня режим. У Тант изтъкна, че 
само прекратяването на бомбардирането на Северен Виетнам 
може да води към полезни преговори.

Заинтересованите страни веднага реагираха на У Такто
вата нова формулировка. В седалището на ООН преобладава 
мнение, че Вашингтон само на думи приема предложенията 
на У Тант и нарочно погрешно представя становището на пра 
вителство на ДР Виетнам.

мост

ХъонатскоАприлската война
Хитлер започна 

нападението на на-
На днешната дата, преди 26 години, 

войната срещу Югославия. В плана за 
шата страна се казваше, „да се предприемат всички мерки 
за да се разгроми Югославия и военно и като държава, не 
чакайки лоялността на новото правителство . Такова реше
ние Върховната команда взе предвид на събитията в Юго
славия от 27 март ч револта, на Хитлер и неговите генера
ли. Нападението на Югославия отложи нападението върху 
Съветския съюз за четири седмици.

В рампите утрини часове на 6 април, след бомбардиро
вките над Белград, окол0 50 германски, италиански и унгар
ски дивизии започнаха нападение без обявяване на война

Войната се развиваше светкавично. Още в първите ча
сове проличаха слабостите на бившия режим на кралство 
Югославия. Вече на втория ден фашистите окупираха Ско
пие, на 8 април Марибор, на 10 април Загреб а на II 
април Белград.

За такова бързо разложение на бившата югославска 
армия подпомогна дейността на петата колона, която раз
гърна огромна дейност. Така в Словения оше на 6 април 
Натлачен бе формирал „Народен свят“. Тази организация 
действуваше за създаване на словеначка държава в раму 
ките на Третия райх. На 10 април бе провъзгласена „Неза
висима държава Хърватско“.

Само Комунистическата партия на Югославия Даде се
риозна съпротива на агресията. За тази цел в много военни 
части комунистите бяха предприели мерки за съпротива, а 
военната комисия бе реорганизирана във Военнен комитет 
начело с другаря Тито.

На 15 април 1941 година Централният комитет на КПЮ 
се обърна с едно възвание към югославските народи, в ко*- 
сто призоваваше народа на борба против окупаторите- 
изтъквайки, че в тази борба работническата класа трябва 
да бъде в първите редове.

ПОЛСКО—БЪЛГАРСКИ РАЗГОВОРИ
Както съобщава БТА завчера в София са започнали раз

говори между партийно-правителствените делегации на Бъл. 
гарня и Полша. В полската делегация, между другите, се 
намират Владислав Гомулка и Юузеф Циранкиевич, докато 
начело на българската делегация е първият секретар на ЦК 
на БКП и председател на Министерския съвет Тодор Жив
ков. Очаква се, че след завършване на преговорите ще бъде 
подписан нов полско-български договор за приятелство, вза 
нмна помощ н сътрудничество.

,дът си е запазил .националните 
хаоактеристики.

Обаче и сегашното положение в 
броя на населяващите отделните 
Републики не може да се счита за 
окончателно. Следвоенните пре
брояващия на населението доказа 
ха. че миграции има и сега. Напри 
•ме? милиони хора са минали от 
селата в градовете, от една репуб 
лжка в друга, носейки Със себе 
ои националните характеристики. 
В това. .разбира се, се намесва н 
още един фактор — .прирастът на 
населението който е по-значителем 
в югозападната част, отколкото в 
североисточната част на Югосла- 
зня.

ТРИКОЛЬОРЪТ ОСТАВА В ПАРИЖ
През последните дни на март се осъществи искането на 

френския президент Де Гол. След 16 години бяха спуснати 
знамената на 14 странн-членки на Атлантнческия пакт и 
щабът на тази военна организация бе преместен от Париж 
в Брюксел. Главнокомандващият силите на Атлантическия 
парт американският генерал Лемницер изрази желание пред 
новия щаб в Белгия да се развява, поне символично, и зна
мето на Франция, която преди заминаването го отличи с 
най-голямо френско отличие. Французите отговориха на Ле- 
миницеровото искане: „Много благодарим. Нека френският 
трикольсор да си остане където му е мястото — във Фран
ция“ Б Ник

....................... .. ........................*■■■*•.....................•«■«•••.■«■...а...... ■■■•■■■■•■■■■■■■и................ ...

със своето участие във войната 
против Германия даде своя при. 
нос да победата на съюзниците и 
Обединените народи В своята 
страна .и в Югославия тя задочна 
военни -операции против германци 
те гтреди подписване на примирие 
то в Москва. Тя направи всичко, 
за да накаже своите военни прес
тъпници п лицата отговорни за 
сътрудничеството на България в 
служба на немската агресия. От 
сегггеври 1944 годижа ние сме сви 
детели че промените направели в 
Бълггоия са действително дълбо
ки и че опром.но 'болшинство от 
българокня народ е на страната 
на новото, демократичното устрой 
«Иво, което радикално и искрено 
разкъса със старите властодръж 
ци. Промените са такива, че оста
налите балкански народи могат 
да бъдат сигурни, че нит-о на един 
балкански народ няма да дойде 
до агресия ог тази страна . .

Нова ра'дост за -стария револ
юционер дойде когато след подпис 
ва.че на Минния договоо с Бълга 
рия настъпиха още по-близки от
ношения между Югославия и Бъл 
гария. И този път Моша Пияде 
каза своето мнение за отношение 
тю м.ежду братските народи н из
рази -овоята радост, че нова Бъл
гария и нова Югославия имат та
ка блнско отношение в единстве
ния път към социализма. За тези 
отношения другарят Пняде обръщ 
ше голямо внимание и не един 
път той подчертаваше това. като 
изразяваше своята голяма любов 
към нова Бъиггарня и българския 
нгоод.

,.С победата -На народната демо

крация в Югославия, победата «а 
нотс-джата демокрация в България 
беше историческа н-ужност, исто
рически интерес, на вснчкн южно
славянски народи, осъщественото 
братство и единство яа «ародите 
на Югославия нужно трябваше 
да обхване и българския «арод 
Едното търсеше и условяваше 
второто, едното е доплънение на 
второто н гаранция, я не може 
едното без другото да се замисли. 
Нова Югославия и нова България 
изграждани на еднакви .основи, 
правят .нужно едно историческо 
единство, -общност дълбоко зави
сима от еднакво и единствено раз 
витие жа всички нейни части. С Тн 
това Югославия исторически куж 
но върви и България на Георги 
Димитров.“

С такава радост посрещна нови 
те -отношения ммкду нова Бълга
рия и нова Югославия и за такива 
отношения Моша Пияде се бори 
до вда-я на своя живот. Само ед- 
жа година преди смъртта му през 
април 1956 година той посети Бъл 
гаоня и ,в близки контакти с бъл
гарските ръководители и българ
ския народ той показа своето го- 
лемо желание за развитие яа доб
росъседските отношення между 
двата братски народа.

Моша Пияде през целия си жи
вот .в различия условия в дълго
годишната ои .революционна дей
ност остана голям пр:нятел на 
българския народ.

Десет години от смъртта на Моша Пияде

МОША ПИЯДЕ — ПРИЯТЕЛ 

НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Югославия — каза другаря Мо
ша Пжоде — никога не е забравя
ло, че не -смее Да идентифицира 
фашисткия режим в България, ко 
йто я тласна в обятията на Хит
лер- <!ъс самия български народ. 
Отбранявайки своята -свобода и 
независимост и своята иова де
мокрация от окупацчоните войс
ки на българските фашисти, ние 
бяхме свободни от всеко шовинис 
тическо становище към самата 
България и от всяко становище 
за разплата с българския народ 
за престъпленията на неговите уп 
•равители. Напротив, шие в тече
ние на самата борба правехме 
.всичко да' дойдем -в контакт с Де
мократичните сили на българския 
•народ и, колкото ни позволява 
Ха силите, да помогнем тяхното 
засилване и победа. Затова наро 
дите «а Югославия с голяма ра
дост поздравиха победата над фа
шисткия режим в България през 
септември 1944 година и нейното 
.ново демократично устройство ка
то победа на демократнчнскч-ге си 
ли на българския народ . .

На Мирната конференция в Па 
риж другарят .Моша' Пияде отдел 
но внимание обръщаше на уси
лията на българския народ и ново 
то българско правителство които 
направи борейки се против гер- 
мано-фашисткнте войски на Бал
каните в Югославия и Унгария.

,-Нова България е мобилизира
ла -всички свои народим сили и

конференция Моша Пияде изрази 
своята радост поради това, че 
България станала Народна Репуб 
лика.

„Господин Председател, госпо
да делегати.

Основната мнефл. която ръко
води Югославската делегация в 
нейното сътрудничество в коми
сията, която разисква върху Мир
ния договор с България е, че 
Мжрния договор трябва да даде 
жа нова България, която в тече
ние на работата на Мирната кон. 
феоечцня о еднодушчата 
на своя народ .стана демократич
на, народна република, междуна
родни условия благоприятни за 
нейното заздравяване и по-натата 
шно развитие на нейното сегашно 
демократично устройство. Постъ
пихме т,лка, защото считаме, че 
е нужно тази страна, .в отншение 
на добросъседски отношения и 
приятелство ,с останалите балкан. 
ски народи, да стане един отсигур 
жите основоположници на близко 
сътрудничество между народите 

тази част на Европа . .
Борейки се за каузата на нова 

България Моша Пияде убедител 
но доказваше на делегатите, че 
между стара България и Бълга
рия на Отечествения фронт няма 
нищо общо и че корените на (при
ятелство между нова България и 
освободителното движение в Юг<> 
славия имат' дълбоки корени.

..•Освободителното движение Яа

Думите на Моша Пияде, че Сеп 
темврийокото въстание .в Бълга
рия е -имало неуспех, но то не е 
победено, се напълно сбъднаха. 
Двадеоет и една година по-късно 
след кървава и тежка борба про 
тив фашизма България бе освобо 
дена. Капиталистическите 'Прави
телства, които се опитаха да хвър 
лят България в трета национална 
катастрофа бяха ликвидирани за 
едно ,с целия военнен и полицейс
ки апарат, който години убиваше 
българския народ, „както и турчи 
на не го е убивал".

След победата над фашизма 
България стана народна републи
ка. В тези дни на мирната кон
ференция, когато някои реакцион
ни -сили ое мъчеха да не признаят 
правото «а България за участие
то й във войната оконча
телно разгромяваже на фашизма 
и капитализма за правата на •бъл
гарския народ и неговата -млада 
република се застъпваше Моша 
Пияде като член на югославската 
делегация на Мирната конферен
ция в Париж. В своите пламенни 
речи произнесени по.повод реша
ване на българския въпрос той 
се застъпваше за извикване на 
българска делегация на Мирната 
конференция, за правилно опреде 
ление на южните граници на Бъл 
гарня н друг.и важни въпроси по 
България н българския народ. 
Във всички тези Речи- произнесе
ни пред делегатите жа Мирната

-воля

в — КРАЙ —

Богдан Николов

„В БОЙ ПОСЛЕДЕН“ откъси от 
мечата книга на Кирил Марков — Златан, 
полковник от Българската народна армия. 
В няколко продължения „Братство" ще за
познае читателите с оная част от книгата 
където се говори за югославско-българс
ката партизанска дружба.

еднон-
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I

ОПАКОТО НА ВЪПРОСАОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

Защо така?Със задружни усилия можем 

да уредим много проблеми раци ята., че за неуспехите и низ
ките добиви не винаги причината 
е консерватизмът на производи
телите.

Реагирането на общия събор н 
отборннцнте н ОС, както н на 
производителите ,които се интере
суват от агротехническите мерки 

Остават без торове

Много селскостопански ироизво- 
няма да приложат агро-дители

техническите мероприятия, в рай
она за който се отнася решението 
па Общинската скупщина за «ра

згромим иму ма. Именно, 
магазини «яма

ство на рентабилни култури 
обработване на напуснатите

са все повече, зарад

и на 
имо

ложение нати, които
миграциите и остаряване на 
рата на село.

За да стане по-значителен сто
пански и политически фактор се- 

нуждае от бързо електрн 
фнциране и съобщения — бе кон 
статирано на събора. Това пък 
от своя страна ще разкрие пред 
младите перспективи и при оста
ването па село.

Съборът критикува работата на 
организациите, които са задълже- 

за комуналните въпроси на 
града. Препоръча се да се сдру
жат населението и организациите 
в града с общината при построя 
ва>ето на водопровода, канализа
цията, поправяне на улиците, е- 
лектрпфицирането на селата, из

пъващата и. мр..

хо- в кооперативните 
изкуствени торове и че селскосто-

^€>кГоат^=а;
та а в момента й трябва подхра- високодобивна пшен.ица. Коопера 
цване за та даде по-големи доби- цията трябваше в интерес на про- 

Пбрадн това селскостопанска- легирането на съвременното обра
та инспекция не е в състояние да ботвапе на земята да даде торове 
Устоява за прилагане разпорел- първо на сътрудниците си, след
бнте на решението за агромнн.н- това па производителите
мума в Димитровградската общи- СОкодобнвна пшеница и най-после 
на. Тя няма такова право щом в ^ тези конто сеят домашни сор-
кооперацнята, която е била длъж- ' случи обратното,набави минерални торове гове. А го се сл> и

празни. Произво- Просто като
са искали да се
шт-енте на тор и ги продаваха на 

който пръв ДОН ДС.

лото се

ви.

на ви

ни

на да че ли в кооперацията 
освободят от за-зеят

тоя случай не носят 
отговорност, а договори- 
кооперацията са единст- 

архивен документ на коопе-

магазините 
дителите в 
никаква 
те им с 
вено

М. В.този,граждането на 
за тото това е единственият път 

на тези
Димитър Манов

за сигурно решаване Издигнати са кандидатурите за 

отборници и представители
Преди да бъде внесен за раз- и активирането на потенциалните 

глеждане в общинската скупщина резерви в комуната, както и на 
Проектът за средносрочния план сдружаването на предприятията,
бе обсъждан на 30 март от об- населението н общината в разре-
щня събор.. Отборници, членове на шаване на все ,по-актуалнитс въп- , зма 
общинския комитет на партията и 
ръководствата на другите обще
ствено- пол итнческ и орган изацн и,
представители на трудовите орга 
низацмн установиха след обстой
ни разисквания, че предложените 
в проекта размери на развитието 
съвпадат с реалните материали 
възможности на общината и че 
този проект може да се предло
жи за пр,немане от скупщината.

Предварително обоенование на 
основите на проекта направи пред 
седателят на общинската скупщн 
на др. Димитър Манов. Той кон
статира, че по-нататъшното раз
витие се насочва към ста
билизиране на стопанството чрез 
по-пълно използване «а произвол 
ственнте и други капацитети и 
укрепване на самоуправлението, 
системата на разпределение и пр.
Брутопродуктът ще възлезе на 17 
милиарда стари динара, а нацио
налният доход на глава от насе 
лението ще се увеличи със 170.000 
динара.

В разискванията бе казано, че 
до 1970- г. трябва да се посвети 
голямо внимание на разискването

въпроси.
Указа се и върху нуждата от 

терцнарните дейности.развитие на 
специално за развитието на тури- 

тъй като тези дейности могат 
да бъдат добър източник на ма- 

изгода за немалко хора. Избирателна единица №21; На
полеон Георгиев. Кръста Алаксов 
и Георги Гъргов от Смиловци.

В .избирателна единица №16: за 
допълнителни избори иа отборинк 

тази камара общинската «оми- 
канЯМдатурата

роси от комунален характер.
В това отношение се изтъкна, 

че земеделието дава големи въз 
можности не само за повишаване 
благосъстоянието на хората, но е 
и сигурен 
на младежта на село и за намал 
яаване‘яатнска на работната ръка 
в промишленост и града изобщо. 
Посочи се нуждата от производ-

коми-Общшнската избирателна
Пирот за избиране на страд- 

.скупщината на СРС
тернална

В разискването участвува и д-р 
— Добриле Пешич кандидат пред 
ставител за соц. здравната кама 
ра в скупщината на СРС. Тя го
вори за успехите на здравеопазва- 

намаляване

еня в
ставители за _
потвърди неотдавна кандидатури- 

от събранията нате, изтъкана™
,избирателите Ох избирателна 
легия 41 — Пирот.

сектор за задържане ко- в
оия е потвърдила 
на Мирчо Гетцамов от Куса вра-изтькнапето като 

смъртността на новородените деца.
М. Бакнч Потвърдени са кандидатурите 

на лицата: Изборите за отборници «а об
щинската камара ще се (проведат 
на 23 април тази година.

За камарата на трудовите об
щности на ОС Димитровград коми 
слята е потвърдяла кандидатури
те както следва:

В стопанската камара — ггьрва
За .Културно-просветна камара; подгрупа:

Д-1Р Петър Кознч и Милмвое По- . 'Избирателна вдишща №2: Гюро 
ловим. _ Маркович Ц -Милан Миланов

За социално-здравната ка Ли>ШТр(ШПрад. ••

дидатурите, а някои не са приети Александър Йовановнч — Дн- 
събранията на 'избирателите. От 

отказаха Ди-

Преднзборна конференция в Димитровград За Стопанската камара на скул 
СРС: Живко Виденов,Да не се изчакват пробле

мите, но да се—действува
щината на 
Димитър Славов.За Орга-низационо-яголнтичес.ка-
та камара; Драгомир Николнч 
Шипа от Белград.

членовете на комунис
те осъществяването на задачиНа 31 март тази година в Ди

митровград пред дзвесте .избираге- 
ла говори кандидатът за народен 
представител другарят Драгомир 

Аца-Шнпа, който е

време на 
т-ите -те както в реформата, също така и 
в опазването «а братството и един 
ството на ВС1ГЧКН народи и народ- 

страната ни. Тон нагласиНиколнч
вече познат на днмитровградчани 

като «е-
ности в
че" и наи-добрите машини и 
женери ще застареят, 
следи съвременният процес на бур
ното производство както при нас, 

и в света. Нашата страна 
се реди межу средно развитите 
държави, но при включването в 
междунарюдното разпределение на 
труда идваме до заключение

много артикули сме нерента
билни и поради това правим уси
лия да не дойдем

експлоатация от някои други 
Голям дял от

ин-от по раншните години 
посредствен партиен ръководител 

този край. Изтъквайки стопап-
ако не се

в
ската реформа като необходимост 
в условията йа нарасналата про
изводителна мощ на нашата стра
на ,и като единствен път за вклю
чване в международното разпре
деляне на труда и световния па
зар, другаря Шипа посочи ролята 
на обществените сили, а в първо

така
митровград.

В единица №7; Александър 
Сливнишки — Димитровград.

■от
кандидатурите се

Манов и Душан Бишчанмитъ-р.
от Димитровград, Любисав Лилич, 
Злат.кович и Чирич от Пирот, Д-р 
Радивое Тодорович От Пирот.

че
по Втора подгрупа:

в положение В избирателна единица №2: Л- 
вац: Стаменов — Градини, Нико
ла Костов, Петър Еленков, Дими-

на Общинската избирателна коми- 
.С1ия за избиране на отборници за 
димитровградската общинска своуп

Ангел Петрод
та камара и камарата на трудови- Янков — Желюша. 
те общности. В единица №5: Рангел Ранчев,

За общинската камара, според из Варйе, Душан Колев — Горна Не 
бирателни единици са потвърде
ни кандидатурите на следните ли-

развити страни, 
средствата се пренасят па трудо
вите организации и на непосред
ствените производители, 
все повече се отдалечаваме от ад- 
мчнистр а-пивното разпределение,
което гарантира нови 
условия в непосредствената демо
крация и работническо самоуправ
ление. Политиката, която провеж
даме, утвърждаваме предварнтел- 

а когато я утвърдим и працил- 
провеждаме, няма да има про

блеми в нашето общество.
Говорейки за предстоящите из- 

Шипа изтъкна, че

ВЕНЦИ НА ГРОБА НА 

РЕВОЛЮЦИОНЕРА
тър Тодоров — Ох Димитровград, 

— Бачево, Георгиа с това

моменти и

вля. Младен Андонов — Долна 
Невля. Петър Ги пое — Скърве-ца:

Ме- пица.
В единица №6: Иван Иванов — 

лай Савов от Грапга и Манол Та- р1скровци, Драго Гещамов — Ку
'К"избирБатедна единица №2: Алек са врана, Добрин Стоилков - 
сандър Колев от Верзар, Даниел Трънокн Одоровци.
Рапгелов от Барйе и Крум Соко
лов от Било.

Избирателна единица №3: Дра
гомир Дончев от Бачево м Петър 
Петров от Градини.

Избирателна единица №6: Нац- 
ко Зарков от Изатовцн, Славча 

Волев дол, Костадин

Избирателна единица №1:
Радков от Бански дол. Мп-

но
по тодн

бори другарят
в тази предизборна кампания 
вестни неотговорнн и с «ациона- 

, лизъм пропити хора на овои на- 
искат да навредят на на- 
единство. С това се и кон- 

класов ненрияггел още 
никога ме бива да

из-.

Група просвета и -култура:
, Iч ин Избирателна единица №1: Лю- 

Димитров-
шето
стлтира, че 
съществува и 
сн правим е илюзии, че той е уни
щожен,
вс1ич«и места а

бомшр Голубович 
град. Марика Тодорова — Сми
ловци, Еленко Тодоров — Дол
на Невля, Милованка Каменова

понеже сс въвлича па 
пашите хора и на- 

най-малко бди-
Мниов
ПИзбир^-елмаЙедедица №8; Ва- - Димитровград. Тодор Ташко* 
оил Иванов от Желюша, Витомир — Каменица. Загорка Гюрова 
Андреев от Гони дол.

Избирателна единица №9: Ннко 
ла Томов от Горна Невля, Вер- 
ча Иванов от Долна Невлп, Пе
тър Николов ют Долна Невля,

От

шите комунисти са
Това наи-ммого потвърж-телни.

лава Декларацията за положение
то на хърватския език —

шовинистически и 
приятелски елементи във върха 

някои писатели в Сърбия. В 
политика не трябва да се

Димитровград.
За допълнителни избори гру

пата на обществените служби — 
избирателна единица №1 са пот
върдени кандидатурите на Мило-

н още
йена някои

н а
нашата
ориентираме да вървим по линия
та па тъосене на (неприятеля. С 
нашата всекидневна зрела и убе
дителна работа и днокусня, рабо
та в органите на самоуправление
то неприятелят ще престана да 

Комунистите

№11:Избирателна
Крум Величков, Тодор Михай- рад Златанов, Диямаика Георгие 
лов, Никола Денков, Гроздан ,ва, Любомир Наков и Влада То- 
Петров и Драгица Тошева от Дн 
митровград.

Избирателна едиица №13: Ро
ман Тодоров от Петачяици, Петър 
Петров от Искровци.

Избирателна единица №14: Ва
силев Петров от Лукавнца, То
дор Велев от Прача.

Избирателна единица №19: Рис 
та Ва-сов и Петър Мнялков от По

единица

пич.
Изборите ще се проведят на 21, 

22 и 23 април.
На 14 възможни кандидати об-

предндействува, 
всичко
се противопоставят на някои лн- 
бералистически' теор.ии конто ис
кат да докажат, че ролята на 
партията в съвремените условия 
на развито самоуправление отми- 
ра н като такава трябва да прес
тане с работа.

трябва отворено да щипещата комисия не е потвърди
ла каи1дадатурите, защото четири 
ма ,не са подписали декларации 
или са кандидатирани за двете ка 
мари, а 11 изтъкнати кандидати 
не са имали най-малко десетина 
от избирателите в избирателната 
единица.

ученици от Шеста белградска гим 
мазня и студенти от българската 
народност в Белград е положил 
венец на гроба на патрона на гим 
нацията.

По случай сед.мата годишнина 
от смъртта на известния револю
ционер Иван Караиванов босиле- 
градската гимназия, която носи 
неговото име, почете паметта му 
с посещение на неговия гроб в 
Белград.

Именно представител от бо- 
силеградската гимназия с група

ганово.
Избирателна единица №20: То

дор Кръатев от Пагскашия, Сер- 
гн Дойчев от Радейпа, Нонко А- 
лекоов от Петърлаш.

След полагането на венеца съп
ругата на Иван Караиванов прие 
младежите. М. БакнчКирил ТРАЙКОВС. Костов, студент
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Младежите от Яс»нов дел;Пока»*твлите иа сродносрочния план

„ФИЛМЪТ ДА СТИГНЕ 

И ДО НАС“Двойно по-богати ще са 

хората от Димитровградско
.'5п младежите от Ясеион дел 

малко е гшсаио нъв постниците, 
макар че има какво да се напише. 

Младежкият актив в селото има

на хоро, но и често със добре 
подготвени програми (пиеси или 
музикални вечери) забавляват 
възрастните хора.

Младежкият актив работи доб
ре. За това обаче голяма заслуга 
има 'Председателят на актива Мир 
ко Мнловец и учителите на основ
ното училище в селото Троян 
Рангелов и Димитричка Стоянова.

Младежите Стоян Михайлов и 
Митко Стойчев са най-популярни
те изпълнители в селото.

Самодейците на младежкия ак
тив неотдавна посетиха село Звои 
ци, Искровци, ,и се готвят за Ра
кита и Одоровци.

Все пак този живот, който са
ми си организираме, не е достатъ
чен за младите. Нужно е в общи
на Бабушница да се предприеме 
нещо и за организиране на фил
мови прожекции по селата, за да 
могат младежите от село да бъ
дат поне малко приравнени в това 
отношение със своите другари от 
центъра и другите градове. Нали 
тогава ще бъдем по-доволни и

гптл стойност що пораснат с по
вече от два пъти п периода до 
70-та година. Най-много ще даде 
промишлеността — близо 7,.'5 ми- . 
лнарда динара брутонродукт нпад 
3 милиарда национален доход. 
След промишлеността забележи
телно ще е участието па селското 
стопанство — 7,2 милиарда 0р,- 
продукт п над 3 милиарда нацио
нален доход.

Гледано по сектори, обществе
ният сектор има решаващо знаре- 

. ние в образуването на тези стой
ности. На всеки 100 дни. бруто- 
продукт този сектор ще обезпеча
ва 70 динара, от което само про
мишлеността ще дава 42 динара.

Ако възможността за по-богаг 
живот на населението мерим 
националния доход, а тона е ре
шаващо мерило, тогава можем да 
заключим, че димитровградското 
население ще живее двойно п )- 
богато, отколкото през 1965 годи
на. Националният доход през По 
г. изчислено на човек от населе
нието е бил 199.000 динара, В 
70-та г. той трябва да достигне 
до 370 хиляди дннаоа, което ще 
е повече с цели 170 000 динара. •

ЗНАЧИТЕЛНИ СА И 
ИНВЕСТИЦИИТЕ

В Основите на димитровградското 
I стопанство ще бъдат заздравени 
В с нови инвестиции, конто ще се 
I употребят за III фаза на каучу-
■ новата промишленост (нишките),
I за реконструкции на други про- 
I мшпленн обекти н за подобряване 
1 механизацията в кооперацията и 
I увеличаване .на нейните имоти. В 
8 миналия петгодишен период бяха 
*, инвестирани общо над 2 милнар- 
I да динара, а до 70 г. ще бъдат 
| инвестирани, към 3,3 милиарда ди- 
г нара,. по-голима част от конто ще 
В си осигурят самите отрасли. Най-
■ много ще се инвестира в промнш- 
| леността — 66% от инвестициите,
I 18% ще се инвестират в селско- 
I то стопанство и 15% в останалите 
Е отрасли.
В На края да споменем, че се 

иредвижда н г>астеж на: населе
нието. Смята се, че зарад възпи
рането на миграцията, ориентира
не към земеделско производство и 

-др. ще. се увеличи и населението 
до 19,5 хиляди жнтелнЛ

М. Н. НЕЙКОВ

Преди една седмица окончателно е приет средносроч- 
ннят план за развитието иа димитровградската комуна до 
1970 година.

Приетите показатели набелязват по-натвтъшеп сигу
рен растеж иа икономиката и другите отрасли на живота в 
комуната, който в сравнение с изходната 1965 г. ще донесе 
на населението двойно чю-голямо богатство. Двойно ще се 
учелнчи националният доход на комуната, а в промишлеността 
V селското стопанство има възможност да бъдат постигнати 
? ьвцдни успехи, които всъщност ще съдействуват за големия 
( астеж иа благосъстоянието на димитровградското население.

ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НА цикналп проблеми във връзка с
кадрите. Набелязва се да бъде 
подобрена квалнфикациоиата стру
ктура на производствениците в 
промишлеността и селското сто
панство н да се,обезпечи солиден 
кадър 1)т специалисти за всички 
отрасли на икономиката в .кому
ната, Според показателите на пла
на в 1970. г. .ще има 80 нови 
специалисти в промишлеността м 
селското стопанство 
бъдат сигурни носители на про
изводствените успехи.

Но тези успехи, набелязани а 
плана, ще се осъществяват глав
но със съществуващата сега ра
ботна ръка. Няма да има чувстви
телно заемане в промишлените н

НАСЕЛЕНИЕТО

В основата на средное.рочния 
план за развитието до 1970 годи
на е залегнала една хуманна цел 
— да се създаде още по-широка 
основа за ускорен растеж на бла
госъстоянието на комуната и ней
ните жители. В този смисъл се 
набелязва да се засили продук
цията в промишлените отрасли и 
в селското стопезнетво чрез пред
приемане .на редица мероприятия, 
между конто по-змачаимн са - нови 
средства за вложения в нови ка
пацитети; за реконструкция и мо
дернизиране на фабриките и за
силване на кооперацията в сслско-

с

Мирко Миловец
/

които шо над 80 активн.и младежи, които 
идват на събрания и масово уча
ствуват вз>в всяка акция. Разби
ра се и на забавата се отделя 
доста място. Всяка неделя мла
дите се събират л културния дом

няма да се стремим към г.рада и 
фабриките, но ще си гледаме сел
ското стопанство.

Митко СТОЕВ 
Ясенов дел

Из ловното дружество „Видлич“
РШ-И

НИШ ри НА КОЖА ОТ ДИВЕЧ
■’ %ш

9 Завърши изкупуването на ко
жите от дивеча, който през из
теклия ловен сезон бяха убили 
членовете на ловаджийското дру
жество Видлич“ в Димитровград. 
Тази успешна акция, обаче на У- 
правата на дружеството донесе 
нови главоболим. За изкупените 
над две хиляди заешки кожн, над 
Сто кожи от лисица, толкова от 
язовци и няколко от куци не мо
гат да се намерят купувачи,-които 
би заплатили тези ловаджнйскн 
трофеи поне с миналогодишните 
цени. В дружеството^ надделява

схващане, че по-добре е да не се 
продават кожите, особено качест
вените — лисиците, язовците н ку
мите — почти на половин цени от 
миналогодишните, а с 200 стари 
динара по-евтино заешките. Но, 
че по-добре ще бъде ако кожите 
се конзервират и чакат по-благо
приятни условия за продажба.

Инак, само'за последната годи
на броят на членовите нарасна от 
120 на 180 души, което показва.

|й
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Градът Ще приема все по-малко хора

то стопанство при подобряване на 
механизацията на ..Сточар". Към 
тези мероприятия също се отна
сят — увеличаването на произво
дителността на труда, снижение 
себестойността на продукцията п 
засилв.ане на обществения сектор 

селското стопанство, който сега 
притежава по-малко от 25% от 
съвкупното селскостопанско иму
щество в комуната.

В резултат на тези мероприятия 
ще е възможно да се направят 
цзвестнн подобрения н в културно- 
битовото равнище, което по-непо- 
средствено влияе върху 
на хората. Набелязано е да се 
подобри водоснабдяването в гра
да, да се направи канализация, 
да се поправят по-важннте 
сейни артерии в комуната и да 
се завърши веднаж с електрифи
цирането «а районите.

Тъй като за подобренията в 
сферата на производството реша
ващо'значение имат не само ма
шините, но и човекът, неговата 
способност да произвежда съвре
менно « много, в този период ще 

и някои отдавна въз-

друтн организации, защото се раз 
мита с увеличаване на произво
дителността на тези, 
работят. Общо до 1970 г. трябва 
да се приемат на работа към 400 
души, но вероятно ще се искат 
вече квалифицирани работници. 
Това щс има за последица хора
та да се ориентират повече към 
селскостопанското 
което покрай резултатите от ми
налия период не е било на нужно
то равнище, въпреки доходността.

че все по-често се търси рекреа- 
цня и в лова.

които вече
М. Б.

I..'
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производство. ПРИЕТ Е СРЕДНОСРОЧНИЯТ 

ПЛАН НА ОБЩИНАТА
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА РАСТЕЖАживота Отборннцнте на двете камари 

на Общинската скупщина в Ди
митровград на съвместно 38 за
седание единодушно приеха сред- 
носрочння план за развитие на 
комуната до 1970 година. С това 
бяха дадени основните насоки за 
стопанския и обществен възход, 
които трябва да се конкретизират 
в трудовите организации, съобра
зно с резервите, с които разпола
гат, специално в селскостопанско
то производство.

Отборниците обсъдиха отчета за 
работа иа скупщината и органи
те .през миналата година и бяха 
констатирани известни недостатъ
ци е работата на отборниците, 
съветите и комисиите, макар че 
се подчертаха успехите на органи
те на езмоуправлецието в общи
ната.

Отборниците не са установили 
по-трайнн контакти с избиратели
те, а в резутат на това гражда
ните са били повече пасивни в 
създаването на общинската поли
тика. Много членове на съветите 
и комисиите не са проявявали о- 
собен интерес към своите самоу- 
правителни фу.нкци, което е утеж
нявало успешната работа на скуп
щината. За това бе изтъкната ну
ждата в такива ор-.тщ да бъдат 
избирани хора, конто по-съзчт 
телно ще работят.

Сериозни забележки бяха на
правени по провеждането на ре- 
шенияа на ОС, което и население
то е забелязвало. Редица решения 
са остас?ли в шкафовете на слу
жбите, което е вредило на утвър
ждаването на политическата и 
обществена дейност на скупщи
ната. Причините, както се изтък
на, лежат е слабата организация

на службите н непазрешентге ка
дрови проблеми, за което ще се 
разисква на следващата сесия.

И на тази сесия отборниците не 
приеха предложеното решение за 
извънредно облагане с 2 на сто 
за основно здравно осигуряване 
на земеделците. Бе по,искано ко
муналният завод за социално оси
гуряване да обясни на земедел-

нзразходвани 27 
динара, а за комунална дейност 
19,5 милиона стари динара. Скуп
щината обаче нека изменение па 
програмата на Фонда за .пътища
та като средствата за поправяне
то на ул.ищгте се употребят за 
елаборат за канализация на гра
да, която е по-необходима.

Ликвидиран е Фондът за учеб-

мнлнона стари
Ето някои основни показатели 

за растежа до 70 година. Бруто- 
продуктът на общината и нацио
налният доход в сравнение с 1965 

ще се удвоят. В 1965 г. бруто- 
възлизал на близо

шо-

с.
продуктът е 
8,5 милиарда динара, а национал
ният доход на близо 3,7 милиар
да. През 1970 година бр. проду
ктът ще бъде повече от 17, а 
националният доход повече от 7 
милиарда динара. Както се виж
да от сравнението и едната, и дру-

ските производители защо пред
лага този размер, тъй като сами
те отборнмци не могат да дадат 
това обяснение. Дори представи- тут, комисия за Септемврийските 
телите на Завода е трябвало да 
дадат отчет пред скупщината, а 
вместо това те са изпратили от
чет, който преди това не е бил 
представен нито на избирателите 
нито 1на отборниците.

Бе прието за изграждане на

ното дело .именувана е комисия 
за изменение на общинския ста-

се .разрешат
награди и взето решение за обя
вяване на конкурс за избиране на 
председател на общинския съд и 
на един съдия.

Бе приета и програма за рабо
та на скупщината тази година.

М. Б.

Докога така ще се 

постъпва с хората?
пътищата тази година да бъдатИ се питам сега 

магазин 
на всеки
на продавача, който ето си позвол 
ява да изгонва хората и да по
стъпва както му се иока.

За тези произволи иеведнаж е 
оплаквания до директора 

на кооперацията в Димитровград, 
но за съжаление още не са взе ги 
никакви мерки против продавача 
Зарков. Затова се обръщаме до 
редакцията, като изнасяме послед
ния случай и очакваме, че дирек
торът ше прочете как се отнасят 
неговите .работници продавачи по 
селата и ще предприеме нужното.

Считам, че днес не може да се 
има такова отношение към хора
та, които търсят услуга от лице, 
което за това и седи в магазина. 

Никола' ИЛИЕВ 
Горна Невля

не е ли тозиНа 6 март отидох в нашия ма
газин в Горна Невля да сн 
някои стоки. Там затекох Алексан
дър Петров. Стоимен Петров, Гор 
ча Георгиев и други хора. 
си купуваха туй-онуй. Понеже к} - 
пуваха пред мене, аз стоех и че- 
ках реда си. Но някой от купува
чите направи забележка на прода
вача Тодор Зарков, че неправилно 

сметката за купеното, и

обществен и достъпен 
граждацин. И нали не е

взема

които

имало

правил
той вместо да провери сметката 

,се обиди и хвана купувача Горча 
Георгиев, заблъска го към изхода 

подвикна да се махаме всич- 
забележки. А.ч

и ни
ки, които правим 
му казах, че 
нищо и няма 
язвам, но не помогна. Зарад за
бележката на един се намерихме 

всички и аз се върнах дома

още не съм купил
какво да му забел-

вън 
без покупки.

Сесията на ОС — приемане на плана

БРАТСТВО • 6 АПРИЛ 1967
СтраняЦ* 4



е лскос т о п анс ки <
ч *' " '' • ~* <"}. ■.••• ’ '' ••• •' .. ■ ’

тт ^алЙаднйпра8Й 20 ^ ^уст' Състоянието на
посевите

и н и
бъдат набавени Ява лородтгсги би
ка за подобрение ета расовйя.сър. 
тав «а А>ведата. И според 4квй-Яо 
-»нте закони разпоредба — да*а>- 
ве от чиста порода ще могат 358 
«е отглеждат и без разрешение 
«а ветерин ариите ор га ни.

Във връзка с използването на 
кооперативните (пасбища от чест
ни стопани реши се цевите да Ос
танат на миналогодишното равни
ще, — за коне и говеДа — по 700 
динара, по 200 дин. за овца н по 
100 динара за агне. Беше изтъкна
то, че трудно върви с събирането 
на тези средства.

Ще се предприемат н мерки за 
мелпорисване на Пасищата в 
йона. С. Станко

Обаче въпреки 'вснчко е допус
ната от кооперацията голяма гре
шка, че «а склад нямат минерал
ни торове именно сега когато те 
са най-необходими и за сеитбата, 
и за подхранване на есеницкте.

М. Б.

Пшеницата, главно. Добре пре
кара зимата — констататнра сел 
скостопанската служба при Общ 
ниската скупщина в Днмнтроград. 
Доколкото е измръзнала това е 
незначително н на малки повърх 
нннн. Сега предстои обезателно 
прилагане на агротехнически мер- 

доколното се цели Да се 
получат високи добиви. Първата 
мерка може без трудности да се 
приложи, но пшеницата ще остане 
без най-нужното, подхранване. При 
мината колко е обикновена толко

Млякото ще се 

изкупува по- 

евтино
км

ра-
Вместо досегашните 22 динара за 
градус- масленост овчето и краве
то мляко занапред ще се изкупу
ват от кооперация „Сточар“ в 
Димитровград по 18 динара.

Преди дйа дни управителният 
съвет е приел това решение като те на производителите за торове 
единствено възможно в условия
та, конто от неотдавна владеят

Пристигат ми
нерални торове

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА
ва е и учудваща: кооперацията 
няма минерални торове н искове-ДОБРЕ, НО НЕ БЕЗ ПРОПУСК са напразни. Това значи, че име 
нно зарад Неизпълнението на тази 
агротехническа мерка, добивите 
ще бъдат по-низки, отколкото ако 
подхранването е торове бе напра
вено.

Не малка бе тревогата на коо
перацията и производителите от 
закъснението на минерални торо 
ве, които според Договора на ко
операцията с доставчика трябваше 
да пристигнат още преди е ДНП 
месец. Торовете тъкмо сега са не
обходими за подхрани а не на есе
нниците за пролетната сеитба.

След някой ден може бн Н ЯМ а 
да нма нужда от тревога. По те
лефона от кооперация „Сточар" 
нн Съобщиха за пристигнало те 
леграфическо известие, че минерал 
ни торове се товарят на вагони 
в Солун за кооперацията в Дими
тровград. Първата пратка вносен 
минерал тор ще е 1Й0.000 Кило
грама, Което ще бъде достатъчно 
за момента.

на пазара на млечните продукти 
V нас.

Заради натрупване на млечни 
продукти намаляването на изкуп
ните цени на млякото е почти об 
що в страната. Случаят на СР 
Македония, за което неотдавна 
писа и печатът, е Показателен в 
това отношение.

Кооперацията е приела такова _ _ _ _ _ _ _
решение, ззщото предприятията, МЕРКИ ЗА ПО-ДОБ- 
конто изкупуват кашкавала и си- “

РИ ПОРОДИ

Благоприятните условия съдгй- 
-ствуваха сеитбата в Димитров
градско да тръгне добре. Коопе
рацията вече п.рнвършва сеитбата 
на овес па планираните 231 хек
тара. В тгьлеи разговор е сеитбата 
иа овес н в частния сектор, къ- 
дето тази година трябпа да се 
аасеят 1.500 ха. 
слънчоглед трябва да започне на 
вначително по-големн ловръхносг- 
ни отколкото миналата година, 
затцото производителите проявяват 
пйтерее към отглеждане та тази 
индустриална култура. Коопера

цията ще засее 51 хектара уров. 
докато сеитбата на царевица ще. 
започне по-късно. Планира се на 
кооперативна земя да бъдат засе
ти само 20 ха царевица, което 
показва, че тя се насочва към по- 
рентабнлнн култури за този район.

Кооперацията е осигурила до
статъчно семе от овес ,и за себе 
сн. и за частните производители, 
конто го търсят за’ЩОто е внеоко- 
добнвен. Достатъчно високодобнв- 
но слънчогледово семе нма и за 
частните производители. Коопера-

М. Б.

Долно Тлъмино
Сеитбата на „

ренето, са предложили много по 
пиЗкн изкупни цени от миналого
дишните. Миналата година 1 кг 
кашкавал е продаван на изкуп
ни ц-нт е по 1.500 динара, а тази го 
дина се гарантира цена от 1120 
динара за килограм кашкавал и 
660 динара за овчо сирене. При 
това положение кооперацията ня
ма Друг изход, защото не разпо
лага оъс средства, с които да по 
крива загубите, конто Ще произ
лязат от задържане на сегашни
те цени иа мляакото.

Предприятие „Стокопромет“ га
рантира горните цени и обещава, 
че При по-изгодна продажба ще 
дели реализираната печалба с ко 
операцията. Това значи, че тогова 
ше, нма възможност да се обезще 
тят и земеделските производители 

М. Н. Н.

На последното съвместно засе
дание иа кооперативния съвет н 
управителния съвет в долнотлгь- 
мниската земеделска кооперация 
бяха ^приети редици важни реше
ния. С а моугор ав ктеЛнмте органи 
рехнша да бъдат разписани нзбо. 
ри за една втора от членовете на 
тези съвети, чнйто мандат изтича 
през апюил. Изборите са иаороче 
Ри за 23 апрнл когато ще се (Про
ведат и избори за представителни 
органи. Кооператорите 
Тлъмино, БранковЦи, Рнбарцн. 
Караманица. ГЪлеш и Жаравино 
ще изберат по един член за съвета 
а кооператорите о-г Зли 1ДОЛ - 
двама. Общо ще бъдат избрани 8 
душн_ Събранията на кооператори 
те ще ое проведат на 9 април.

Обсъждайки въпроса с разплод 
ннте станции в ДолнотЛъминскп 
район, съветът прие реш^ние^ да

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА 

ПЪТИЩАТА Димитровградските села Горна 
Невля, Долна Невля и Скървеви 
ца след някоя година ще станат 
производители на малини както

• Общинският фонд за пътища в 
Босилеград прие програма за ра 
бота за 1967 година. Към 1,500.000 
стари динара ще бъдат отпусна
ти за уреждане и поправяне на 
селски и междуселскн пътници в 
комуната. От тези средст-ва —
200 000 ст. динара- ще получи ме
стната общност в Горна Лпсннл 
За разширяване на иътя от Две в комуната, 
реки до центъра на селото. 200.000 
динара ще бъдат отпуснати за 
поправка на пътя от Лисина до 
Горна Ръжана, 300.000 дин. за 
път* за Дукат и 300.000 днйара 
за поправка на пътя Бисгьр-Я- 
решнкк — Назърица. Освен тия 
Средства със средствата от мест
ното самооблагане местните общ
ности ще .набавят взрив. Очаква 
се през настоящата година със
тоянието на пътните съобщение 
да се подобри значително.

За поправка на мостове са пла 
«.врани средства от 1,700 хиляди 
стари динара, а за поправка на 
една подпорна стена в село Му- 
оул, на пътя Босилеград — Вран 
ска баня, 2,000.000 стари д|шара.
За редовно поддържане на шосей 
ната мрежа е Босилеградско от 
трета класа ще се изразходват 
към 6,200.000 стари динара.

В Босилеград ще бъдат поправе

ни улица „Маршал Тнто" н „Ге
орги Димитров“, които се смятат 
за съставна част на автомобил
ния път. За тази цел ще бъдат 
отпуснати към 4,500.000 стари ди 
нара . За реализиране иа тази 
програма по-голяма част те обез 
Печат местните общности и обще-

сега са погановчанн, частично хо
рата от Барйе и хората от Трън 
ско Одоровци.

Тази пролет кооперацията в Ди 
мнтровград осигури за нови ма- 
линици над 400.000 фиданки който 
бяха доставени иа споменатите 
села н на Барйе н Поганово И 
които вече са засадени на под
ходящи ниви. Кооперацията е ока 
зала н необходимата помощ при 
засаждането с указания и натгът 
ствия на специалисти.

Долноот

ствено-полнтическнте организации

С. С М. Н. Н.
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: Нашенци за себе си и родния край

ДУШАНЙА МДДИЧ: Най-хубави 

спомените за СКОЮ
са ми

Сега е .заета в Турнс-пическото 
бюро в Нишка баня.
' — Много места п-рамених н кав„ 

оякъде оставих .добри впечатле
ния за моята работа, обаче най- 
-Добри спомени нося от оня пери
од в първите 1месеци след оовобо. 

* жденисто когато работех в ОКОЮ. 
Никога няма Да забравя оня 
момент когато <е завъртах от 
фронта н бях приета в СКОЮ. И 
сега мога да каЖа, ако не беше 
организацията «а СКОЮ, не

Колко много се работеше 
И работата не се мереше 
прекараната земя в кубически „мет 
ри, но и к-ой младеж колко уче
ше. Да -се влезе в СКОЮ действи
телно трябваше да се -покаже ра
бота.

— Сега. как се чу-Ствуваге в 
Нишка Баня?

— Оттук вече отивам 
Иначе в -Нишка Баня ми е много 
добре. Чуствува-м- се като в своя Ди 
митрбвграа. Не само, че тук ктъм 
блиако до Димитровград и поотоя 
нно ходя, но защото съм свикнала 
с хор-ата н навсякъде съм добре 
-Приета.

— А какви са връзките -с Димит 
ровпрад?

— Димитровград ме привлича 
с като мое родно място н много 

пъти са-м миС>Л|ла да се върна и 
там да работи, (Но това не мн се 
оказа. Мначе моя интерес за града 
никога -не е прекъсвал. Тези дни 
когато научих За трудностите на 
предприятието „Седми юЛи’“ така 
много се ядосвах, а особено мно
го се гордея когато чуя, че някои 
вече споменават (успехите -в Ди
митровградско. било в областта

тогава, 
само

-Душанка Малич от Димитров
град- сега служащ в Туристичес
кото бюоо в Ниш а баш-, е I

в пен-сия.

на стопанството 
поле. И това не е от други съоб
ражения, но само зарад това, че 
моя край никога нищо не е имал. 
Мисля, че сега оме добре . . — ка 
за накрая другарката Душанка 
Маднч.

или -културнотоцелия 1пгът на своята следвоенна 
генерация. Партизанка и боец на 
фронта. Член на Комунистическа 
та младеж (СКОЮ) в своя град мо аз но и много мои другарки
след освобождението, където ак- трябваше да остана -в Днмитров-
тивно работи за сиздаване па мла • ,-рад с .незавършено образование и 
дежкото двин{ение. Няколко пъти 
-участник -в младежките бригади 
за изграждане на линията Ша- 
циац—^Сараево. Много тгъти отлп- освобождението обръщаше голя. 
чена за нейната работа.

Редом с работата й в младеж
ката организация се мепяваше и 
тя. Освобождението я завари Оъс 
земеделско училище, .което през Десетогодишен -огаж -благодарение 
време на окупацията -работеше в на това, че ое издигнаха чрез мла 
Димитровград. Първоначално за
почва дя -работи ’а /челезопътна 
та гара в Димитронград и оттам ме? 
във основа на показаната работа

Открита ли
ния Босилеград 

—Белград

са-

без -работата. Младежката орга
низация в !първнте години след Богдан Николов

V'.
Транспортното предприятие „Бе 

«на кобййа" в Босилеград от I 
април откри рейсова линия от 
Босилеград -за Белград. Всъщност 
това е продължение на -рейсовата 
линия Босилеград — Ниш. Рей- 
•ът ще тръгва от Босилеград в 
иег часа сутринта, е -Ниш приети 
га в 9,50 часа. След престой от 
25 минути -в 10,05 продължава За 
Белг-рад където, според -разписа
нието, пристига в 14,10 часа. Друг 
босилеградски автобус ще тръгва 
от Белград е 9,10 часа преди о- 
бед и ще пристига -в Ниш в 13 
часа, и след престой от 16 мину
ти ще пристига п Босилеград в 
18 часа.

Новооткритата рейсова лйния 
■те обслужват два нов* модерни 
рейса.

. .... .. .. . 
тН[ *• - -ут.-1МО внимание ва «зднгане на кад

рите. И аз зна* много мени -Прия
телки, които сега имат вече -два-

гд- V

.4

V * ^.-В * * <? ■ ■ * Т:Ц
ГкР-Я-и т»-«: «г клмуН 

« гт.ящд
дежката организация . ..

— Други спомени от това пре-

— Разбира -се- че няма да заб
равя изграждането -на младежка
та линия Шамац—Сараево. Ето, 
тези дни в „Политика“ тогаваш
ния команДант на Главния щаб 
Батрич ЙовановНч започна да 
обнародва спомени -от този пери
од. Това бшха действително момей 
ти, които трудно могат да се за
бравят. Това -всъщност беше про 
дължение -на въоръжената борба.

я напращат на първия кондуктор- 
ски курс за девой-ки в Нови Сал. 
След завършаване на курса рабо 
ти известно време като к-ондук- 
торжа ,ка линията Димитровград— 
Ниш, Ниш—Зайчар, Ниш—Н-овн 
Сад. Душанка не (-пира и тук. Тя 
обича да работи и учи и за крат
ко време става счетоводител и -ра
бота иа железопътните 
Прокупие- Владичип Хан, Ниш и 
Друпи места.

,.

к, : л|| .
.

• *
.и(■

гаци в

С, Ст. Нишка баня
БРАТСТВО • е АПРИЛ 1987

Страница $



ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
(11М1МШШШИНЖ1И• ? И' I ПЯМВН! шшттин

СТИГА ТРОВИХТЕ ДУШИТЕ НИ
с градивна обществено-пол итичес- 
ка дейност, а не такива като по 
литикантите. При такива указа
ния не биха се петнили кандида
тите, нито пък биха се заблуж
давали и дезориентирали хората 
избиратели.

Ето защо избирателите губят 
търпение и поставят лозунга —- 
стига тровихте душите ни!

От ръководството на мест
ната организация вс. Извор

Атанас Величков

Напоследък агитационната дей
ност, отрицателната разбира се, 
е взела големи размери. Човешко
то търпение вече излиза от рамки
те си и е заставено да реагира. С 
една дума казано 
са нормите на политическата е- 
тика.

Търпението все пак не можеше 
да бъде предизвикано толкова, 
ако тази отрицателна агитация 
водеха самите кандидати. Но сега 
тази агитация водят различни шир 
латами и техни групи в полза на 
един или друг кандидат, като из
ползват всички стари методи на 
голи обещания за раздаване на 
служби, улеснения, привилегии.

Всичко това трови не само ду
шите на хората, но вдига на про 
тест чистото им социалистическо 
съзнание.

Много се възмутихме, когито 
пъп вестник Братство прочетохме, 
че ма събранието на избирателите 
в с. Гру.инци по утвърждаване 
на кандидатурите било казано от 
съвсем |)еотговорни хора, че 
пътя от Босилеград до Извор ра 
ботилн към 80 груинчани, за да 
им се позволило безплатно да от 
секат от изворската гора 70 дър
вета за стълбове за ток. Такова 
пешо не е имало. Нито са рабо
тили, нито това биха го направи 
ли груинчани. Те са имали въз
можност, а така и стана, да отсе 
кат необходимите дървета от го
рата, която и не е изворска :-ю 
обществена. Вярно, те отсекоха 
дърветата и ги складираха на гру. 
ниски терен, под претекст че ще 
се използуват за нуждите на по
ста. Но постът си докара свои 
дървета, а тези се загубиха нез
найно къде. Къде са те. може 
би го знаят тия, които на събра
нието на избиратеилте са лъгали 
хората, за да услужат на канди
дата, когото агитират. А всичко 
това е направено за да се опетни 
едно или друго лице от общината.

Ето такива неща стават, вярва
ме, и по другите. села, като про
дължават да стават. Те са ярко 
доказателство за целта да се пред 
ставят лъжи и клевети, с които 
да се урони престижът на един 
или друг кандидат. Това е доми 
нираша форма и съдържание 
на предизборната дейност, която 
се провежда от политическите 
спекуланти. Вместо да се дадат 
указания на избирателите, кои ли 
па да се изберат за народни пред 
ставителн, тези агитатори с.и слу 
жат с лъжа и заблуда.

Но тези указания могат да 
дадат единствено съзнателните 
представители на нашата общно
ст, които могат да се похвалят

Иван Напев, Кирил Георгиев, Соте Владимиров, Ванче Кроцсв, Евтим Иванов

задминатни■ -•*. ,

БЕСЕДА С ОТЛИЧНИЦИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД
По случай Деня на гимназията 

„Иван Караиванов" в Босилеград,. 
Учителският съвет награди парич
но всички ученици с отличен ус
пех и примерно поведение и оне
зи, които постигнаха най-добрн 
резултати в съревнованието по ма
тематика, литература и ф,изика. 
Използвахме случая да разговаря
ме с, отличниците, като ги запи
тахме за тайната на успеха и же
ланията им.

ВАСИЛ А. ВАСИЛЕВ, отличник 
от 1 клас, роден в с. Извор:

„Досега винаги имах отличен у- 
спех, и на полугодието, и на края. 
Миналата година бях провъзгла
сен за първенец в основното учи
лище в Босилеград и удостоен с 
Дипломата Вук Караджич. Успя
вам, защото се интересувам и се 
трудя. Също доста чета: „Война 
и мир“ от Толстой, „Клетниците" 
от Юго, чел съм Шолохов и Ка- 
раславов. Чета и на руски език. 
Ежедневно пътувам до село, кое
то ми отнема 3 скъпоценни часа. 
Толкова време отделям за дома
шно н уроците. Желанието ми е 
да следвам математика. Може и 
«ещо друго. Предстои ми репу
бликанско състезание. Имам още 
едно желание

па часовете. Това е най-важното 
условие за постигане на добър 
резултат. Не разбирам ония съу
ченици, конто се отегчават па ча
совете, а после тичат за учебници 
н домашни п негодуват 
преподавателите. Най-добре 
вървят езиците. Любим писател 
ми е Апдрич, когото съм взела за 
зрелостен изпит. Обичам Хсмнн- 
гусй, Пупгкии и Чосич. Об.нчам 
литературата, но най-вероятно ще 
следвам медицина. Та пали и 
Змпй е бил добър лекар, а и пре
възходен поет.“

ВАМЧЕ КРОНЕВ, отличник от 
II клас, родей в Долно Тлъмнпо:

Най-голяма трудност ми е физкул 
турата: не мога да изпълня норми
те. Материалното ми състояние у 
дома е доста трудно, 
почина баща ми. Но смятам, че 
обществото няма да ме остави са
мо със завършена гимназия. След 
вал бих природни науки или ме
дицина."

ЕВТИМ ИВАНОВ, отличник от 
1 клас, роден в с. Милевни:

„С отличен успех завърших ос
новно училище в Боснлспрад. От
личен съм в гимназията и смятам, 
че така ще продължа. Моят ус
пех се дължи на труд п любоп 
към училището. На часовете впн-

КЪДЕ Е ЗАЩИТАТА 
НА ЧОВЕКА?

Наскоро

срещу
ми

Живея на улица „Маршал Ти- 
то" 46 в Димитровград, в сграда
та на някогашната община. На 6. 
II. т.г. строителното предприятие 
„Градня“ от Димитровград започ
на да строи нова жилищна сгра
да, с която напълно затваря един 
ствения ми изход към улицата ■ 
ме поставя като в кафез. Колко- 
то ми е известно, според разпо
редбите общинските служби не са 
могли да разрешат на предприя
тието да строи, преди да са обез
печени съседните обекти. Новата 
сграда се строи до моето жилище 
на разстояние 4—5 метри, като 
ме изолира от улицата, слънцето 
и др. И то не само мене, но и 
съседите ми. Уверен съм, че не 
са могли да позволят строене, до- 
като не се разреши въпросът с 
нашите условия. Но ето, те са 

• почнали да строят. Две семейства 
по такъв начин са угрозенн и из
ложени на безспокойство, като ии 
е нарушен мирът в жилището, къ- 
дето те имат неприкосновеност.

С дни се мотах из коридорите 
и канцелариите на общината, хо
дих при правобранителя в Пирот, 
обръщах се до 
„Градня", и не ме разбраха нито 
в общината, нито в „Градня". до
ри ми се заяви, че не съм прав. 
Правобраннтелят ми казва, че н- 
мам право и ми обеща правна 
помощ. След всичко се обърнах до 
общинския съд в Димитровград « 
тъжба, и очаквам че законът ще 
защити интересите ми.

През последните години много 
се говори за правото на човека, 
за хуманни постъпки към човека 
и др. Аз обаче получих впечатле
ние, че много работи вървят по 
старому, като един орган следва 
становището яа другия и солидар
но потъпкват установените с кон
ституцията права.

на

да се класирам 
за световната олимпняда по мате
матика, което всъщност бн било 
най-голямото признание н за мен, 
и за училището."

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, отличник 
от II клас, роден в Долна Лю- 
бата:

„Според мен тайната на успеха 
е в упоритата работа и по-голя- 
мо внимание и разбиране на не
щата. Навикнал съм уроците да 
запомням на часовете, така че у 
дома ги преповторя само веднъж, 
което средно ми отнема тр,и часа 
работа. Най-много обичам латин
ски език, география.

Иванка Васева, Васил Василев, Фиданка Сотирова

„Завърших основно с отличен 
успех в Бистър. В гимназията ми 
трябваха няколко месеца, за да 
свикна с темпа. Работата и обич
та към книгата

мавам, а у дома уча 4 до 5 часа 
дневно. Лятото използвам за че
тене на книги. Любими писатели 
са ми Чехов, Ремарк .. . Обичам 
и равноправно уважавам всички 
предмети. За следване е още ра- 
но, но имам влечение към техни
ката и медицината.“

ФИДАНКА СОТИРОВА, отлич
ите в IV клас от с. Райчиловцн:

„Незавидното домашно състоя
ние ме кара повече да внимавам

предприятие

ето ключа на 
моя успех. У дома уча по 4 до 
5 часа дневно. Чета книги, вестни
ци и списания. Зная* че ако учиш 
само уроците може да изкараш 
отличен успех, но рее пак може 
да си останеш ограничен, без об
щи познания. Най-добре ми върв
ят физика и математика, - затуй 
ще следвам тия науки."

СОТЕ ВЛАДИМИРОВ, отлич
ник от I клас, роден в с. Плоча:

биология.

„Сега .разбирам защо родители
те ми настояваха да уча в боси- 
леградското основно училище. За
щото тук има по-добри условия 
за работа. Изпървом скучаех, че 
бях отделен от дома, но овикнах. 
Книгите станаха моите най-доб
ри приятели. В основното полу- 

дипломата Вук Караджич.

Любен П. МИТОВ 
ДимитровградНе прехранвайте децата

БОСИЛЕГРАДчих
Мой принцип е: внимателен в у- 
чилището — над книгата у дома. 
Любими предмети са ми физика 
и математика. Физическо възпита
ние ме затруднява с нормите, но 
се старая. Сравнително доста

От руските класици най-много 
обичам Чехов и Горки. Предстои 
ми по-добро запознаване със за
падноевропейските писатели. Най- 
вероятно ще следвам физика ,или 
математика. Сега се готвя за съ
стезание по физика.“

ИВАНКА ВАСЕВА, отличник от 
IV клас, родена в село Райчнло-

Най-добрата храна за кърмачето е майчинното мляко. То 
съдържа всички хранителни вещества, нужни за растежа на 
детето и е лесно усвоима от храносмилателните му органи. 
Майчината кърма съдържа и такива вещества, които правят 
детския организъм по-устойчив към заразните болести.

ГИМНАЗИЯТА ЧЕСТВУВА ПАТ
РОННИЯ СИ ПРАЗНИКче-Тя все пак не е достатъчна, за да поддържа организма 

през целия период на кърмаческата възраст. От петия ме- 
необходими соли, витамини, въглехидрати, белтъчини.

та. ха свои творби н изнесоха сломе
ни за революционера Караиванов.

.На 28 и 29 март драмската сек
ция се представи с пиесата,, Коща 
на“ о-г известния югославски пие* 
тел Борисав Стайков нч.

Също така. то повод деня на 
училището се състояха 
спортни орещи между класовете и 
паралелките.

Новина представлява, че за пат 
роиия празник на гимиалнята „И- 
ван Караиванов“ Учителският съ
вет взе решение парично да 
гради най-добрите и «ай-дейни у- 
чемици. За наградите гимназията 
е обезпечила 100 хилвди стари да 
нара, дсикато 30 хиляди даде съ
пругата на вок. Иван Караиванов 
— другарката Божа Караиванова. 
С 4 хиляди са наградени 
отличници, а с две хиляди шести
ма «ай-добри математици,
1.500 ст. динара осмина физици » 
о 4 и 6 хиляди — двама .ученици, 
членове на литературната секция- 
С 35 хиляди е наградена драмока- 
та секция, а с 18 хиляди музика* 
ния състав. Също така, за успеш
на работа и развитие яа самодей
ността при .учениците са похвале
ни и нредподавателите: Харалаи- 
пн Иванов, Зоран Такев и Кос
тадин Димитров.

Босилеградската гимназия „И 
ван Караиванов“ тържествено от
празнува патронния се празник — 
27 март. В течение на няколко дни 
учениците представиха богата 
програма, устроиха литературни 
четния и ,пр.

На 26 март вечерта гимназиал
ният оркеегър представи успешна 
програма, съставена от народни н 
естрадни мелодии.

На 27 март «а проба на револ
юционера Иван Караиванов в 
Белград група представители от 
босилеградската гимназия положи 
ха венец. На полагането присъет- 
вуваха студенти, близки и позна
ти па Иван Караиванов и групата 
ученици от Шеста белградска гим 
назия, с която босилеградската 
гимназия вече години наред 
поддържа връзки.

На същия ден- вечерата в боои- 
лепрадоката кинозала бе устрое
на литературна вечер, на която 
представители на издателство 
„Братство“: Марин Младенов — 
главен редактор на списание 
„Мое*“, Миле Николов — главен 
редактор на вестник „Другарче“ 
н Стоян Станков. журналист на 
„Браство“ съвместно с прупа уче
ници: Иван Накев, Васил А. Ва
силев, Антон Борисов и Павлина 
Христова, както и гимназиалния 
учител Хралампи Иванов — чето-

сец са
Захранването става постепенно до края на първата година. 
Но то не бива да става произволно. Майката трябва Да се 
посъветва с лекар, който може да установи определен ре
жим на хранене.

Няма да се спираме подробно върху правилата за хра
нене при кърмачетата, но ще кажем — майки, не претовар
вайте стомахчетата на децата си с повече от необходимата 
храна.

повече
впи:

„Ако не внимавах яа часовете 
и у дома не учех систематически 
по 5 до 6 часа, нямаше да имам 
отличен успех. Особен почитател 
съм на литературата и изкуство
то. Обичам Горки, Шекспир, До- 
брица Чосич. Последният ми е те
ма за зрелостен изпит. Прочетох 
всичките му произведения и раз
брах какво значи да познаваш 
изцяло един писател. Ще следвам 
филология или фармация."

ИВАН НАКЕВ, отличник в IV 
клас, роден от с. Ресен, предсе
дател на учнлишния комитет на 
младежта:

„Въпреки обременеността с обще 
ствено-полнтическа дейност, успя
вам да науча и уроците си. На 
часове внимавам особено, а в къ
щи уча по- два до три часа. Най- 
вече обичам математика и се кла
сирах за републиканско състеза
ние. Надявам се, че ще успея на 
състезанието. Ако получа стипен
дия от Института по математика 
ще следвам нея.

Ако давате на децата си повече от веднаж дневно каша,
тегло, ще станат пълнички,те ще наддават бързо на 

и пухкави, но много възприемчиви към инфекции, към кож
ни заболявания. Такива деца често боледуват и много бързо 
отслабват при боледуването. Храненето трябва да извърш
вате през три часа и половина. Ако намалите интервала, ще 
навредите На детския организъм. Между храненето не бива 

се дават бонбони, бисквити и други храни. Апетитът на 
детето намалява, явява се уригване, повръщане. След като 
детето е изяло по-голяма част от определената дажба и от

бива да го насилваме. Между хране-

на-

да

осен
казва да се храни, не 
нията можете да давате на детето вода и два пъти през деня с
плодови сокове.

Насилственото хранене води и до безапетитие Причини
те обаче могат да бъдат и от друг характер' — неразположе
ние (настинка), недобре приготвена или непоходяща за върао- 
тта храна и Др: При всички случаи трябва да се съветвате 
с лекаря. Драмите в семейства, където майката се притесн
ява непрестанно и създава безпокойство на близките, се 
дължат на престаряване и незнание. Спазвайте съветите на 
лекаря, за да установите правилен режим на хранене и 
гледане, за да расте детето ви здраво и жизнено.

Д-р Ц. Симеонова 
спец. по детски болести ,

У Ст. СтанковС. СТАНКОВV
БРАТСТВО • 6 АПРИЛ 19^7
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Представяне на босилеградските 
самодейци в ДимитровградПо въпросите на физкултурата

Пак с къси ръкави! ПОЛЕЗНИ ЩЕ СА 

ПО-ЧЕСТИТЕ КОНТАКТИкакто до-култура да се говори 
сега: трябва, налага се, липсза ... 
Средноерочният план се прави и- 
менно зарад това — строго да се 

как ше бъде през 
1970. Инак, такава.

Физическата култура в средно- 
срочния план на Димитровград
ско заема последните две стра 
ннчкн. Сякаш това има символи
зиращо значение 
та в живота на комуната заема 
последно място. Години наред тя 
е последна грижа и последно за
дължение. Това, че тя с заела по
следните две странични в средно- 
срочния план е само стечение на 
обстоятелствата. Но онова пък, 
което е казано на тези две стра
нични е показателен факт, че про
блемите на физическата култура 
или не са разбрани добре, плн 
пък не им се отдава нужното зна
чение.

В средносроунпя план с казано, 
че се промъкват мнения от една

утвърдят постояните извори на фи 
лансиране.

Вече казахме, че в средносроч- 
-ния план няма числен пока
зател. Получава се впечатление, 
че създателят на тази част в сред 
ноерочння план е писал за проб
лемите наизуст, така както ги 
вижда всеки гражданин. Как 
инак ще разберем, че няма пито 
една дума за спортното дружес
тво „Асен Балкански“ и неговите 
секции, стрелческото дружество 
„Граничар“ и пр. Или колко сред
ства за тази дейност са нужни, 
колко за дограждане на Спортния 
център, в кои предприятия може 
т.е. има условия да се построят 
спортни игрища и какви. Не мо
же по проблемите на физическата

Младите пък показаха, че сили 
налице, че имат опромно

самодейциГрупата _ театрални 
при Актива на градската младеж 
в Босилеград на 2 април тази 
дина , гостува в Димитровград с 
комедията на Саво Марич — „Ко 
синус“. С това младежите — са
модейци от Босилеград върнаха 
посещението, което през миналата

само-

те сафизкултура- определи кое 
'годините до 
каквато е тази част на средиосро- 

повече личи на годи-

желанне и смисъл.
Поотделно първото действие на 

бе на най-високо равни-

го-

пнесата
ще, докато направените изменения 

оказаха се гибелни
чння план 
шен отчет на спортно дружество, 

анализ и пред тръгване 
за качеството, да речем, «а вто
рото действие.

Все пак, в ооновата си, пиесата 
е сравнително добре -представена. 
Относителният успех трябва за 

самодейци

отколкото на сериозен
за няколкогодишно развитие.план

Авторът на тая част в средно- 
срочния план констатира, че 
промъквало 
ката
ване на обществено-политическите 

и на стопан-

годнна димитровградският 
деен театър „Христо Ботев“ 
прави на Босилеград с драмата 
„Свекърва“. Общо взето —- пред 
ставането на босилеградските са
модейци пред около 350 днмнтров 
градски зрители беше успешно.

Характерът па комедията „Ко
синус" по съдържание дава бога 
та възможност за творческа про
ява т. е за артистично пресъзда 
ване. Обаче — доколкото нзхож 
даме от онова, което гледахме на 
димитровградската сцена,

босилеградските самодей 
— не може да бъдем напълно 

Липсата -на постановка

на-се
физичес- 

култура е обект за разиска-
мнение

дабосилеградските 
бъде насърчаващата крачка и те 
трябва да се нзборят за по-добри 

и по-голяма заинтересо-
организации, както 
ските предприятия. условия

- ваност за дейността им от страна 
останалите фактори в Босиле 

— просветната 
отношение ще

Обаче не е достатъчно само да 
се констатира — а ще трябва да 
се даде и предложение, защото 
обърнем ли поглед назад ще 
дим, че обществено-политическите 
организации съвсем малко са раз
исквали по тоя въпрос, а стопан
ските организации и занапред не 
проявяват никакъв интерес. Ка
захме, че средствата били израз
ходвани за различни състезания. 
Грябва обаче да констатираме, че 
напоследък дружеството „Асен 
Балкански“ почти на се сърев-ну- 
вава н че се 'намира пред разруха. 
Футболът, едни от любимите и 
сравнително най-добрия спорт, на
пълно'замря. Същото положение 
е и с баскетбола, волейбола, ръч
ната топка и пр.

От досега казаното, личи че фи
зическата култура пак е останала 
с -къси ръкави,

на
град. Безспорно 
общност в 
трябва да изиграе ролята си на 

обединяващ тала-нт-

ви- това

организатор, 
ливите артисти.

След представената пиеса за 
босилеградските самодейци в ре- 
сторан „Балкан" бе устроена об
ща вечеря. В твърде приятна, 
другарска атмосфера, самодейци
те от двата прада на народността 
пи, по-добре се запознаха, а на
края младежите от Босилеград 
поканиха димнтров-градчани отно
во да им гостуват. Тези контакти 
трябва занапред да бъдат по-чес 
ти, защото това ще допринесе за 
по-добро опознаване, от една стра 
на, и от друга — ще помогне на 
босилеградските 
предоляването -на началните труд
ности при създаването на само-

нзпъл-
нено от
ци
доволни.
и умела режноьорска ръка в под
готвянето комедията зле 

качеството на
•на

се отрази върху 
изпълнението. Действието повече се 
отвиваше стихийно, липсваше му 
ударна сила и стегнатост, което 
на моменти отегчаваше. Разбира 

това най-малко са вн-се, че за 
новнн артистите самодейци, с ог 
лед условията при които работят 

е нецялостно ангажиране на 
разполагаемите сили. Нещо пове
че: талантът на някои от артис- 

Асен Заха-

т.

самодейци в
Ако имаше пари, как лн щяха да се класират? тите, като например 

р,нев, изпълняващ ролята ма сту
дента Мнка, Васил Параловскн, 
в .ролята на Благое и др. 
ха, че Босилеград в самодейността 
разполага със „суров материал“, 
но че ще трябва солидна подго: 
товка, та изпълняването на роли 
те да бъде вярно, пълнокръвно п

Ст НИКОЛОВ
деен тетър.

страна, че развитието ........на фи
зическата култура е въпрос на об
ществените организации", и от 
друга, че на първо място трябва 
да бъде грижа на трудовите ор
ганизации. Констатира се по-ната
тък, че средствата, които са се 
отделяли доста за нея не са до
статъчни н че били предназначен,и 
главно за състезания Също така, 
н материалната база за физичес
кото възпитание в училищата е 
Твърде слаба, а на развитието на 
масовия спорт не се отделя нуж
ното внимание. Покрай констата
цията, (всъщност без един числен 
показател!), се посочва и'план за 
развитие на ФК ДО края на 1970 
година. В тоя план от пет точк,и 

дограждане

Ст. Николовпоказа-

Сътрудничество Димитровград — Сливница Скъп
подаръкВръзки и в учебното дело

заинтригуващо.
Ще трябва обаче да посочим и 

това, че димитровградските зрите
ли (имам предвид 
зрители която артистичното изпъл 

босилеградските само-

Сътрудникът по история профе
сор Драган Ра-нкович от Републи
канския
учебници в Белград тези дни 
прати на основното училище „Мо 

Пияде“ в Димитровград като 
наръчници, учеб-

размяна на опит в училищната 
дейност, за което ,ще се ор
ганизира посещение на часове, 
разискване върху въяхрос1и от спе 
цмалностите, провеждаме на съв
местно учителско заседание и -пр. 
Гостите ще бъдат запознати с ра
ботата, успехите, системата на об
разованието в нашата страна, рол 
ята на самоуправлението в облас
тта ма образованието и друго.

Срещите, които тце се проведат 
тази и идващите години безспор
но ще дащат нужните резултати. 
Защото обменът ма опит и прак
тическо приложение на някои пре
димства -в 1учебмото дело и ма ед
ната и на 'другата страна, несъм
нено ще окажат 'влияние за под-о 
бряване на учебното дело.

Постоянните спортни, културни 
и др. срещи, които през последни 
те години активно се поддържат 
между крайграннч-ните -селища Ди 
мнтровград и Сливница (НРБ) до 
принесоха щото тези контакти да 
прераснат във весестрайно сътруд 
ничест-во. Това сътрудничество от. 
тоя месец се разширява 
ща и учебното дело. Понастояш.ем 
са установени връзки между ос
новното училище „Моша Пияде 
в Дймитровпрад .и „Георги Кир
ков" е Слив-ница.

онази част.
издаване назавод за

нз-нение
дейци пречупва през п-рцзмата на 
сравнения с професионални теат
ри, какъвото е да речем Нишкия 
народен театър, или със самодей 
ни колективи, които имат богат 
опит — Сливница от НРБ и др.) 
са в заблуждение, когато прояв 
яват известно незадоволство. Гру 
пата на босилеградските самодей- 

младежн е подготвяла пие
сата -при извънредно трудни усло 
вия,
«вашия,

на

ша
подарък всички 
цици и преведени книги на българ 

В пакета се намират 62 
всички области и 

е да бъдат

и обхва- скн език.
екземпляра от
целта на пратката 
подарени «ато знак на приятелство 

ма основното
главно е казано 
на Спортния център н спортни о- 
бектн по селата п в трудовите ор- и сътрудничество

„Димитър Благоев“ от 
Сливница — НР България.

ци училище 
град I

Постъпката на Републиканския 
издаване на учебници е 

и заслужава

ганизацнн, решаване на проблеми
те по физическо обучение в учп- 

спортннте организации
На срещата, която неотдавна Се 

състоя между представители 
двете общини във връзка с контак 

•между училищата бе прие-

лмпсата на май-ооновни изисна.цицата,
занапред ще трябва да увеличат 
броя на спортните дисциплини, ре
шаване на кадровите проблеми н 
пр. Накрая е казано, че средства
та трябва да се обединят (питаме 

средства?) н че средства за 
физкултура трябва да се дават 
от общинския бюджет, както и

конто налага .подготвя- 
помещення, 
постановка.

завод за
за всека похвала 
благодарност от колектива -на ос
новното училище 
в Димитровград.

пиеса:
помощ.

една 
-режисьорска 
осветление, гардероб н пр. Всич
ко това говори, че към тоя вид 
обществена дейност в Босилеград 
не се проявява нужното -разбира
телство и заинтересованост.

не натите
то димитровградският учителски 
колектив на ооновното училище 
официално да локани другарите 
от Сливница да направят посеще 

колети от Димитров

„Моша Пняде“

кои
Кирил Трайковние на своите 

град. Целта на срещата е главно К. Трайков

ми бе от-нал в -последната война ,и която 
редена като на рядък случай, защото ле
карското изкуство искаше да отпразнува 
триумф. Не знам как е станало това, бях 
в безсъзнание дълги месеци и дори да ис
ках (а аз не исках), не бих могъл да про- 

Когато разбрах, намерих, че всн-

наложи да бъде заменено от апарат, наре
чен изкустено сърце, който пое фунцнята 
на съсипания орган.

За мен ж,ивотът все още има свонге 
хубави страни, а вснчкн в болницата се 
надпреварват да ми угодят, за което дъл
боко съм им, благодарен.

Мисля си за моя живот, дали той при
надлежи на мен, или -на лекарите и в та
къв случай дали аз съм си още аз. Питах 
жена сн, децата си, братята си, приятелите 
си и всички казваха, че съм сн същият, 
че съм сн -още аз.

В такъв случай -до каква граница може 
да се подменя един човек, без да се превър
не в пешо друго? Настроението ми е до
бро, не ше се кося и тревожа, ако не съм 
аз, шо не ми остава нищо друго, освен да 
разисквам мислено този въпрос. Тук може 
би не съм прав, -може би такива мисли се 
късат от веригата ма живота и тъй всяка 
отделна частица предобпва значение, как- 
вото инак не би трябвало да има. Аз пи
тах също така лекарите дали душата ми 
е мретърпяша промените и присадките, па 
които бях подложен, -когато например но
сът ми заболя и бе заменен с подходящ 
мускул. (За него ше споменах по-горе, за
щото смятам това за ме толкова важно.)

Лекарите ми отговориха, че трябва да 
се обърна към психотерапевтите. Сторих 
това и научих, че цялата ми душа или по- 
голямата част от нея е шремахната и че 
вероятно имам нова душа. Казаха ми, че 
въпросът е много труден, отначало се о- 
питаха да ме убедят, че душата изобщо не 
съществува, -но аз изразих твърда вяра в 
противното. Тогава те допуснаха съществу
ването на душата -не вътре в тяло, а из
вън него и аз сметнах това схващане за 
напълно задоволително. В такъв случай ду
шата ми е непокътната и аз напълно се 
успокоих.

Сега съм лишеи дори и от собствената 
си глава, заменена от тази на един заги-

ПАЦИЕНТ
ПЕТЕР СЕБЕРГРазказ о т тестирам. 

чко е в ред и почти -като по-рало.
Аз се възхищавам от медицинското из

куство, аз съм му безкрайно задължен, че 
бди над моя живот -и над доброто ми раз
положение, чю то не може да отговори на 
въпроса, дали моите мисли са все още мои, 

загиналия и дали е възможно да 
разсъждения.

се сдобих с новите сн ръце, боле- 
покой цяла година. Прекарах

когатоКогато лекарите се запознаха за пръв
много стта ми даде 

я в къщи, всецяло погълнат от любимите 
си занимания, в които все повече и 
вече се усъвършенствувах. Точно когато ми 

! болницата, болестта изникна 
следвайки своите тайни пътеки, 
десния бял дроб. Лекарите рс-

път с моята болест, те ме успокоиха 
искрено и обясниха, че в наше време за 
един ампутиран крак дори -не си заслужава 
да се говори, защото протезите вече не са 

както в епохата на дървените 
едно облекчение. Те

по

или надомъчня за 
отново и 
стигна до
шиха, че той е излишен и не би следвало 
да се безпокоя, тъй като превъзходно мо
га да се оправя с един дроб, а ако и той 
бъде засегнат, могат да ми поставят нови 
дробове. Така и стана. Не почувствувах 
болка, защото ми дадоха навреме успокон- 

н ми биха подходящи нн- 
Новите ми бели дробове бяха пре-

вснчки неговивъзстановя
Не вярвам в това, защото всичките ми о- 

бяха безплодни. Все още пазя само 
собствените ци

страдание,
крака, а са ио-скоро 
обещаха, че ше ходя далеч по-добре, от
колкото преди и дори твърдяха, че стре
межът да се движа ще ми влее великан- 

сили. Оказаха се прави. Когато за пръв

пити
своите спомени, създавам 
мисли и макар шишо от тялото ми да -не е 

смятам за своя собственост.
път се опитах да пристъпя, направих това 

лекота откогато и да било, но 
много време и болестта, която ле-

мое, аз го
Лекарите твърдят, че в действителност 

имам желязно здраве и сигурно са прави. 
Аз съм неизменно бодър, нзнурението 
засегна съвсег бегло

— Можеш ли да ме познаеш? — питам

с по-голяма 
не мина
карите нарекоха „изключително рядка не
мощ“, отново се появи, този път в другия 
крак, който също трябваше да се премах
не. И сега медицината не се изложи — 
оказа се, че ходя по-добре с двата изкуст
вени крака, отколкото с двата природни.

След кратко време болестта се 
пак — този път в дясната ми ръка 
бързо се разпространи до рамото, нещо, 
което лекарите ме посъветваха да не взе
мам много пр.исърце, защото изкуството 
на ортопедията можело да замени всякакви 
ръце. И тъй, за кратко време, аз бях снаб
ден не само с една, а с две изкуствени 
ръце, които служеха отлично. Дясната ръ
ка създаде известни затруднения на лека
рите, защото болестта започна от лакътя, 
който те рошиха да махнат и заменят с 
изкуствена връзка между двете части на 
ръката, ала внезапният развой на заболя
ването бързо разреши въпроса.

За хора в моето положение болницата 
става скъп дом. След последната операция,

метелни хапчета 
жекцин.
красни, днша-х по-леко, чувствувах гърдите 
сн по-мощни отпреди и отново прекарах 
няколко приятни месеци, преди да се за
върна пак във втория си дом, където ле
карите бяха принудени да ми сменят първо 
единия, а после и другия бъбрек.

Болестта се разви с неочакван устрем 
— нещо което аз, слава богу, не усещах, 
защото вниманието на лекарите беше тро
гателно. Прекарах около един месец в без
съзнание, за което време ми бяха сменени 
дебелото и тънките 
маркучи и тръбичка, нагласеци да изхвърл
ят отпадъците от тяло ми през хълбоците.

жена си всеки ден.
— Да, мога -— отвръща тя н ме глади 

по косата всеки ден.
— Обичаш ли ме? — шепна аз, защото 

мн е приятно да узнавам това всеки ден.
— Повече от когато н да било — не

жно твърди тя всеки ден.
— Но ти не можеш да ме видиш — каз

вам аз колкото може по-високо.
— Виждам те.
— Не, не съвсем. Ти не можеш да раз

береш. Аз съм по-голям, отколкото сн ми
слиш. Това, което виждаш, не съм напъл
но аз.

появи
н

черва с изкуствени

а това има много преимущества.
Когато се събудих, лекарите ми обяс

ниха, че съм напълно излекуван защото 
практически болестта -вече не може да за
сегне други органи. Тук те сгрешиха. Сър
цето, което се смяташе запазено от бо
лестта, започна да бие все по-слабо и се

— О, не! — плаче тя. — Това сн ти.
Ти си.

— Тогава нека да съм аз! 
Всеки ден.
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УЬя-тстШ Б.НИКОЛОВмайттщзакава
жт^МРЩ от недалечното нилгинало жГ1 Щом забелязал колата, жандармът още 

от далеч започнал да вади тевтерчето си 
от кожената чантичка, която носил забрам- 
чена през рамото.

А когато вече наближил до коларя 
викал малко службено:

— Е, чичо, спри колата .. .
Дядо Йото , се опитал да спре воловете,

рез време на бивша Югославия във 
Висок имало 
обичай да ходи от

един жандарм, който имал 
село па село и когото 

срещнал, спирал го, вадил бележника с.н и 
записвал различни данни из. неговия 
вот. Пр,н това този

Йото нодметнал един камък пред колелото 
и застанал пред жапдара, който държал 
молив и бележник в ръцете си, а пушката 
му била прикачена - на едно рамо.

— Де стари, да вземем някои сведения... 
Ги си от? . . .

— От Славния — отговорил дядо Йото...
Жапдара поставил бележника на едно 

колено и започнал полека да изписва каза
ното от дядо Йото . . .

— А какво каза от Славния, А? А там 
ли живееш постоянно?

— Там живея от както помня... — 
бързо отговарял дядо Йото.

След като записал жапдара започнал 
да се мисли за друг въпрос:

— Добре стари, а къде се намира ли
вадата откъдето караш това сено?

— Ей гору; към Брайковско . . .
И така редом жапдара го изпитвал за 

много незначителни неща, от къде кара

сеното, има ли още ниви в този район, с 
кого живее, как се чуствува, Стария Йото 
едвам стоял на краката. Воловете се блъс
кали'защото едвам държали на рогата си 
тежкия товар . . .

— Добре стари — пак започнал жанда- 
— а как се казваш ти?
— Йото ...
— А фамилно?
— Гелов, Гелов . . . Йото. Гелов?
— Сигурно не е Гелов, трябва ДА БЪ

ДЕ ГЬЕЛИЧ? — казал жапдара.
Прекнпя.то -на стария Йото, хвърлил син 

джира на ярема, повдигнал дългия остен 
и като отстъпил настрани ударил и двата 
вола от едни път. Воловете потичали из 
на надолнището, а той се обрънал

Ж11-
верен пазител на крал

ските интереси не избирал пито крем е пито 
място. При това го.пямнят брой въпроси,

нз-

ра

НЕ ПРИЗНАВАМ ТАКИВА КУМОВЕ
I

конто той имал да постави и неговата не
грамотност задържала хората на пътищата 
дълго време .. .

големия товар блъскал воловете иап-но
къмРОД . ..

— Де. сту у у . . . стууу пустшпьо . . . 
викал дядо Йото па половете 
жандарма с бележника, знаейки вече 

иска този безработици:
— Какво бе дете, -какво 

днш ли че не мога да спра воловете. .. 
Най-сетне половете,

жандара:(
— О-о-о да. .. такива кумове, които 

ме прекърщават у 80 години... — казал 
дядо Йото и тръгнал след колата...
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Така един ден той се връщал от село 
Славния за Каменица и недалеч от Сла
вния срещне Йото Гелов от село Славния. 

Йото Гелов бил

н гледал към 
как

во
искаш, не важна полето за сено, на

товарил добре колата и тръгнал към село
то. Жандармът го срещнал точно на най- 
гол емото -надолнище на пътя, който води 
към мостето на потока Габровец.

Хуморескаполучели още ня
колко оетъна през муцуните, успели дя 
зпдържът тежкия товар на колата. Дядо

\
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Мъж ка-зпа на жена сн:
— Скъпа моя. нима шлатът за 

моето сако струна две хиляди зло 
та?

Ще говорите пред мен това, кое ■ 
то мпкргите!

— Бъдете спокоен. съ-р! Аз из
общо избягвам да мисля. . .•

Заловим ли се за нещо, с нас 
шега не бива
През девет села, в десетото ще 
отидем, от девет реки вода ще 
съберем, ама магарето си в калта 
не оставяме. Стана на едно съб
рание Дамянчо Градското (така 
му -викат в нашего село, защото 
на времето стоял три деня в града 
бръснарлък да учи) па току из
търси: „Абе, другари, толкова ра
боти построихме, читалище като 
дворец дигнахме, а пък за една 
баня в селото никой не се сеща. 
Я да вземем да се запретнем, па 
и тази културна придобивка аа 
сн .извоюваме!"

Инициативата на Градското се 
прие единодушно. Само дядо Ста- 
нойчо се оказа против, тъй като 
бил много стар. Докато сме пост
роели банята , шял да умре.

— Че де не смяташ -години да 
я строим! 
дателят -на селсъвета Карадойчев. 
— Охо. Няма да минат 25 дена, 
и ние ще имаме баня.

Щом е тъй, и аз гласувам — 
склони дядо Станойчо.

Както обеща Карадойчев, така 
и стана. Още на другия ден отиде, 
лично в окръга и -взема плана за 
банята. На следващия набав.иха

на към секретаря -на съвета. — 
Другарю Костадинов, да имаме 
някакви указания отгоре по екс
плоатацията и -реда в банята?

— Не нямаме! — дигна рамене 
секретарят.

наггравяме го.*

— Точно толкова ... А -от това 
което оста-не, ще сн ушия -рокля!УЧИ

Любопитно, -— Тю брей, как пропуснахме!' 
Трябваше да се отнесем по-отра-

МОЗАЙКА но в окръга за указанията по то
зи въпрос. Какво ще правим еега?

— Без указания не поемам ни
каква отговорност! заяви решител 
но Пройчев.

— И аз също — смутолеви се
кретарят.

— Ч-у ли. Паул, -интересната 
новост? Казват, че око.ро ще пус
нат мъжки -ризи без копчета!

— То пък една новост . .

. . . ЧЕГЕН-ПАША със сво
ите войници е направил много 
злини в Понишавието. практично

полезно
Аз

откакт-о съм се оженил, все ризи 
без копчета -нюоя!

АПрез вековете а, да не искате аз да 
поема риска. Много здраве имате! 
Бай Динчо, казвай на хората да 
се пръснат. Баня няма да има. 
Ще чакаме нареждане и указания 
отгоре.

Не можахме да се охъпеме то
зи деН.

Мислехме, че на другия ден въ
просът ще се уреди, но се ,излъгах 
ме. Указанията се бавеха. Чак на 
втория месец дойде . инструкция, 
че -в банята не може да се влиза 
мешано. Един Ден трябвало да се 
къпят жените, друг — мъжете —- 
децата. Но банята пак не зара
боти. тъй като се установи, че 
няма указания -колко време тряб
ва да е престоят в потилнята — 
10 минути, 20. половин или един 
час. Освен това по щат имахме 
назначен само едни теляк, а той 
не можеше да влиза безразборно 
н в мъжка, и в женска баня.

Така в растояние на месец ча
кахме последователно инструкции 
н указания. как да се влиза » 
банята (някои по-морално за
пазени дядкн искаха да,се къпят 
по долни гащн).

За 24 дни построихме банята, а 
ето вече 12 месеца чакаме. Мест
ните отговорни другари не могат 
да разрешат сами този голям 
въпрос. Друго е, като има указа
ния и инструкции отгоре.

Прав беше дядо Станойчо. Не 
можа да издържд горкият. Умря 
на единадесетия месец. И то без 
никакви указания.

Тези дни банята щеше вече да 
започва работа, -но се появи пак 
нова спънка: Хасан телякът още 
не беше получил инструкция, от
къде да започва сапунисването 

от главата, от

. . . ГОРНОТО ПОНИШАВ- 
ИЕ е настрадало от чума през 
1723 година. В Пирот било съз 
дадено гробище от умрелите на 
северната страна на Саралака 
н съществувало все до 1923 
година.

СъпружескатаПо време на прожекция раз
пределителят хваща за яката 
никакъв непрекъснато говорещ 
посетител <и го изхвърля итрез 
задъня вход.

изневяра
Според законника на Хаму- 

раби (2250 г. преди н. е.) же
на, заловена при' съпружеска 
изневяра, се осъждала на 
смърт чрез удавяне.

Хиндуският законник бил 
още по-жесток за рушители
те на брака. Жената-неверни 
ца на обществено място да
вали на кучетата да я разкъ
сат, а нейния любовник изга
ряли с нажежени 'железа.

В стара Гърция правото е 
било вече на страната на мъ
жа. Ако мъжът заловел жена 
си с любовник (на местопре
стъплението). можел да я 
убие. Римското право държа
ло под отговорност изключи
телно жената. Наказанието, 
което могло да бъде даже и 
смърт, определял бащата на 
семейството.

Австрийският законик от 
1787 г. определял изневярата 
като политическо престъпле
ние. На затвор и парична гло 
ба подлежали както жената. 
така и мъжът. (КС)

- • - упрекна го предсе-

... ПО ВРЕМЕ НА ПЪРХ 
ВОТО СРЪБСКО ВЪСТАН
ИЕ Лозница с околността е 
представявала бойно поле. В 

надвеЧррпето на въстанието 
тук е бнл хайдутин Джордже 
Чурчия. В началото на въста
нието Лозница са превзели въ
станиците.

— Вие ще отговаряте за това-
— протестира глаешо изпъденият.
— Аз съм член -на една от най-нз 
Еест№ите фамилии в града . . .

— Извинявайте, сър! — казва . 
-разпоредителят, хваща го за 
яката ... и- го изхвърля през гла 
внн-я ‘ВХОД.

материалите, вечерта организираха 
майсторите и на третия ден за- 
започнаха строежа. Ура — тута, 

ююта -на двадесет и чет-пата
въртия ден банята беше готова. 
Забихме байрака- на комина, а 
вечерта по радиоуредбата разгла
сихме, че на другия ден банята 
ще работи.

Случи се предпразничен ден и 
цялото село се юрна на баня. След 
като говори около 3 часа за го
лемите успехи на селото, Карадой 
чев преряза лентата и народът се 
'втурна към ъратата. Тогава из
веднъж банядж-ията бай Динчо 

• разпери ръце и викна, колко му 
глас държл:

— Стойте. Какво правите.. . Ни 
кого не пущам.

— Какво става там?! — намеси 
се Карадойчев. — Бай Динчо, за
що не пущаш хората?

—■ Кого по напред, бе другарю 
поедседател, жените. мъжете, 
младежите или децата? Или да 
ги пущам мешано?

— Вярно, прав е бай Динчо! — 
сподели Карадойчев с профпредсе- 
дателя Пройчев, па после се обър

... В началото н» това сто
летие ПРЕШЕВО е било чис
то шиптарско селище. През 
1913 година Прешево е имало 
около 3.000 жители. След ос
вобождение от турците в това 
селище започнало да се насел 
ява и сръбско население.

— Какво прави -в момента на
шият майстор-готвач?

— Измисля ново на-зваъие 
-вчерашната юу-па . . .

на

— Запомнете, Джо-н! 
шефът на никаква кантора, при
емайки нов служител на работа. — 
не мога да търпя лицемерието!

казва
Градчето РАЖАН с •- 

колността е останал под турч
ена власт все до 1833 година, 
когато ражанската нахия била 
присъединена към Сърбия. Въ
преки това, че Ражан се счи
тал за‘ градче през средата на 
19 столетЦе е имал само 137 
души, които са плащали 
данък.

Съобщение
В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА „БРАТСТВО“ ЩЕ ПОМЕ

СТИМ ПРАВИЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ССРН 
В ДИМИТРОВГРАД.

ПОКАНВАМЕ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ССРН ДА НАПРАВЯТ ПОРЪЧКИ.

... В прокупие и околността 
са открити много предисториче 
ски находки. На месността Каг 
волак са намерни много пред
мети от керамика, които се па- 
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